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Spoštovane občanke  
in cenjeni občani,
končuje se leto 2022, v katerem smo se lahko končno oddahnili zaradi 
konca epidemije. Ta nas je obremenjevala v preteklih dveh letih, njen 
družbeni odmev pa se je, žal, čutil še letos. Družabni utrip občine, 
društveno življenje in družabnost ljudi so se morali v tem letu regene-
rirati in na novo vzpostaviti. To je pa je še kar zamuden in dolgotrajen 
proces, ki se ne more zgoditi čez noč. 

Vesel sem, da se v občino vračajo pozitivni utrip ter vsem dobro znane 
in priljubljene aktivnosti, ki smo jih pred epidemijo imeli in živeli z 
njimi. Živahen društveni utrip, lepi kulturni dogodki, napeta športna 
tekmovanja in zanimiva dogajanja v javnih zavodih so lokalne dejav-
nosti, ki so se spet vrnile in v letu 2022 ponovno zasijale. Nekaj je do-
dala tudi občina s svojimi investicijami, ki pomenijo razvoj potrebne 
infrastrukture. V letu 2022 smo namreč na Ravnah na Koroškem zgra-
dili tudi novi Vrtec Ravne, ki bo drugi dom sedanji generaciji naših 
najmlajših občanov in občank. Obenem bo razveseljeval še mnoge 
rodove naših najmlajših v prihodnje. Rečem lahko, da imamo enega 
najlepših in najsodobnejših vrtcev v naši državi. 

Ker je naša skupnost del širšega okolja, se tudi mi ne moremo izogniti 
dogajanjem, kot so energetska draginja, inflacija in bližina vojne. Za 
vse te izzive moramo najti rešitve in sistemsko ukrepati v skladu s svo-
jimi zmožnostmi. Kot posamezniki in kot lokalna skupnost pa moramo 
poskrbeti za ranljive skupine. Sem štejemo zlasti starejšo generacijo in 
socialno šibkejše družine. Z lokalnimi socialnimi programi, občinskimi 
subvencijami ter dobrodelnostjo smo vsaj malo izboljšali to neugodno 
situacijo. Obenem računamo še na pomoč Vlade Republike Slovenije, 
ki ima tudi nalogo, da skrbi za našo skupno blaginjo. 

V leto 2023 moramo stopiti s pogumom in pozitivno usmerjenostjo. Časi 
niso lahki in naša blaginja bo vsekakor pod pritiskom širših družbe-
noekonomskih tokov. Na lokalni ravni se je začel nov mandat župana, 
občinskega sveta in vseh ožjih delov lokalne skupnosti. Vi ste vsem 
nam izvoljenim podelili zaupanje za vodenje občine še za prihodnja 
štiri leta. Prepričan sem, da se bomo vsi posamezno in hkrati vsi sku-
paj zelo potrudili za razvoj naše občine ter poskusili izpolnjevati celo 
pahljačo resničnih potreb naših občanov in občank. Sodelovanje na 
lokalni ravni ni bilo nikoli do sedaj pod vprašajem. Ne glede na razno-
likost predstavnikov v lokalnih organih, smo vedno znali sodelovati 
v dobro razvoja naše občine. 

V letu 2023 vam vsem želim zdravja, zadovoljstva in uspehov. Epidemija 
nam je pokazala, da je zdravje vseh nas dejansko upravičeno na pr-
vem mestu naših srčnih želja ob koncu leta. Zelo pomembno se mi 
zdi tudi, da znamo biti zadovoljni. Za to včasih niso potrebne velike 
stvari ali dogodki. Včasih so dovolj bližina ljudi, ki jih imamo radi, 
pa medsebojno razumevanje in dobri odnosi. Obenem pa si vsakdo 
želi uspehov na različnih področjih. Naj bo takšno tudi vaše leto 2023.

Srečno 2023!
Vaš župan 
Tomaž Rožen
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Občina Ravne na Koroškem je bila v preteklem obdobju investicijsko uspešna, kar 
dokazujejo mnogi, že zaključeni projekti, med njimi največja pridobitev – nova enota 
vrtca (novi 12-oddelčni vrtec Solzice); zaključen projekt doživljajskega parka Poseka; 
posodobitev igrišča Javornik in izgradnja novega pumptracka/koloparka; izvedba 
namenskega igrišča za stare igre v okviru projekta Gremo se špilat; v Grajskem parku je 
bila postavljena učilnica na prostem; zaključena je rekonstrukcija pomembne povezave 
Obretan–Španer … Na kar nekaj mestih po naši občini so potekala ali še vedno potekajo 
različna dela, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Hkrati vas tudi v prihodnje prosimo 
za razumevanje in strpnost na lokacijah, kjer z deli motimo vaš vsakdan.

Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Investicije 2022

VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM – 
ENOTA SOLZICE
Na Čečovju je zrasel novi 12-oddelčni vrtec, delo 
naših, večkrat nagrajenih mojstrov: arhitekta 
dr. Jureta Kotnika in projektanta mag. Primoža 
Praperja (edinega Slovenca med letošnjimi nomi-
niranci za #RogerLeronAward 2022) ter izvajalca 
del, podjetja Vertikala-X, specializirana gradbe-
na dela, d. o. o. 

Aprila 2021 se je začela investicija Novogradnja 
Vrtca Ravne na Koroškem, 12-oddelčnega niz-
koenergijskega vrtca, da bi pridobili ustrezne 
in dodatne prostorske zmogljivosti, namenjene 
nemotenemu izvajanju predšolskega programa. 

Investitorka Občina Ravne na Koroškem je 
zgradila vrtec v tlorisni obliki črke L. Objekt je 
grajen v štirih etažah. V spodnjih dveh etažah je 
servisno-upravni del s centralno kuhinjo, pralni-
co, skladišči in upravo. Vrtčevski del z dvanajstimi 
igralnicami in sanitarijami ima polovico igralnic 
na ravni terena, druga polovica igralnic je na 
ravni nadstropja. Objekt zagotavlja dostop funk-

cionalno oviranim osebam in ima umeščeno 
dvigalo. Možna je nadgradnja na 14 oddelkov.

Novogradnja predvideva prostorske kapa-
citete za šest oddelkov prve starostne skupi-
ne in šest oddelkov druge starostne skupine. 

Ob objektu je 10 parkirišč in dodatno še 21 
pri letnem bazenu, zunanja površina je zaze-
lenjena in utrjena. S parkirišča je omogočen 
dostop na spodnje igrišče z naravnimi igrali, 
denimo možnost tabornega ognja, na sre-
dnjem platoju je zgornji, glavni vhod v objekt, 
v osrednjem delu parcele je urejeno osrednje 
razgibano otroško igrišče, ki z igrali pokriva 
vse razvojne sklope, razdeljeno na območje 
za najmlajše ter območje za drugo starostno 
skupino. Na višji ravni, v območju gozdička 
je urejen plato za tretjo starostno skupino z 
večnamenskim igralom.

Novogradnja Vrtca Ravne je bila med iz-
branimi projekti javnega razpisa za sofinanci-
ranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 
RS v proračunskem obdobju 2021–2024, za 
kar je Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport namenilo 1.172.700 evrov, Eko sklad 
587.800 evrov, Občina Ravne na Koroškem pa 
iz proračunskih sredstev razliko do skupne 
vrednosti investicije 4.574.600 evrov z DDV.

INVESTICIJE IN PROJEKTI V OBČINI RAVNE

4



KO KOTLJE IV
Občina Ravne na Koroškem je po uspešno izvedenem 
javnem naročilu začela izvedbo komunalne ureditve sta-
novanjske zazidave Kotlje IV. Projekt v vrednosti 731.500 
evrov z DDV bo omogočil gradnjo trinajstih stanovanj-
skih objektov. 

Komunalna oprema zajema pripadajočo kanalizacijo 
padavinskih ter odpadnih sanitarnih vod, izvedbo stroj-
nih inštalacij (javni vodi vodovoda, plinovod …) in elektro 
inštalacij (kablovod, javna razsvetljava …) ter prestavitev 
obstoječih komunalnih vodov.

Z izgradnjo komunalne opreme sta bodočim gradite-
ljem omogočeni priključitev stanovanjskih objektov na 
komunalne vode ter uporaba zgrajene infrastrukture. Tako 
opremljene parcele poenostavijo in pohitrijo gradnjo sta-
novanjskih objektov. Projekt je skoraj v celoti realiziran, 
spomladi, po nekajmesečnem usedanju tampona, obmo-
čje čaka še asfaltiranje.

 REKONSTRUKCIJA 
OBČINSKIH CEST –  
KS STROJNSKA REKA
V začetku septembra so stekla cestna 
dela v KS Strojnska Reka. Investicija 
zajema naslednje ureditve cest po 
sklopih: Cesta Ravne na Koroškem – 
Zadnji dinar – Strojna, odsek Prosenov 
most – Slanikova bajta (v dolžini 2.300 
m) in ceste v naselju Strojnska Reka 
(v skupni dolžini 1.130 m). Skupna 
pogodbena vrednost rekonstrukcije 
znaša 828.034,43 evra z DDV. 

Dela bodo zaključena spomladi 
2023. 

REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST – 
PROTIPRAŠNA ZAŠČITA MIMO KMETIJE 
ŽMOLAK (TOLSTI VRH)
Urejena je rekonstrukcija makadamskega vozišča mimo 
kmetije Žmolak (v skupni dolžini 222 m). Vrednost inve-
sticije je 34.796,94 evra z DDV.

RAZBREMENILNIK DOBJA VAS
V Dobji vasi smo zgradili črpališče in tlačni vod do kolek-
torske povezave s čistilno napravo. Na ta sistem smo že 
priključili vse odpadne vode iz poslovne cone. Da bomo 
lahko na ta sistem priključili tudi naselje Dobja vas, je 
treba zgraditi razbremenilni bazen, rekonstruirati del ob-
stoječe mešane kanalizacije in izvesti ustrezne prevezave. 
Gradnja poteka in bo zaključena še letos. Neposredno one-
snaževanje reke Meže se bo zmanjšalo za okoli 1.000 PE. 
Vrednost investicije je 410.000 evrov.
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GRADBIŠČE V KOTLJAH PRI 
CERKVI SVETE MARJETE 
V bližini župnišča Kotlje je bil delno 
saniran tampon in položen asfalt (pri 
vhodu v cerkev sv. Marjete Kotlje in 
mimo pokopališča), in sicer v dolžini 
več kot 240 m.

Cerkev sv. Marjete stoji v središču 
naselja Kotlje, pod vznožjem Uršlje 
gore. Obdaja jo nekdanje taborsko 
obzidje iz 15. stoletja, ki je bilo v 19. 
stoletju znižano do sedanje višine. 
Znotraj obzidja je pokopališče, tudi 
z nagrobnikom Prežihovemu Vorancu.

Lani je bila z zadnje strani na po-
kopališču urejena sodobna poslovilna 
vežica, letos jeseni pa je bila končana 
tudi obnova cestišča in dvorišča. 

STANOVANJSKA OBJEKTA – VRATA 
JAVORNIKA
Projekt Vrata Javornika, ki bo prebivalcem Raven na 
Koroškem zagotovil 70 udobnih, modernih in raznolikih 
stanovanj, zgrajenih po načelih sodobnega urbanizma in 
funkcionalnosti, poteka v skladu s terminskimi roki. Na 
objektih (BLOK V1 in V2) so že končana groba gradbena 
dela, v stanovanjskih enotah je montirano stavbno pohi-
štvo, izvajajo se električne in strojne inštalacije ter suho-
montažne predelne stene. 

Že osem mesecev pred predvidenim končanjem pro-
jekta so vsa stanovanja v objektu BLOK V2 že našla svoje 
lastnike in bodo postala novi dom petintridesetim druži-
nam. Blok je grajen kakovostno in v pasivnem energetskem 
razredu, z možnostjo individualne prilagoditve. V želji po 
zagotavljanju možnosti rešitve stanovanjskega problema 
mladih se je investitor – ekipa Vrata Javornika – dogovoril 
s Stanovanjskim skladom RS, da se stanovanja v objektu 
BLOK V1 namenijo najemu preko razpisov sklada, ko bo 
projekt zaključen. 

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA GOLTNIK–URNAUT 
Končana je izgradnja komunalne infrastrukture na obmo-
čju naselja Tolsti Vrh, Dobrije, (ureditev fekalnih in meteor-
nih voda, poglobitev elektro cevi, priprava cevi za izgradnjo 
optike in javne razsvetljave) v vrednosti 75.971,10 evra + 
DDV. Izvedena je bila protiprašna zaščita oziroma asfal-
tna preplastitev ceste nad nekdanjo lokacijo Malgajevega 
spomenika v vrednosti 70.913,54 evra + DDV.

INVESTICIJE IN PROJEKTI V OBČINI RAVNE
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SANACIJA PLAZU NA CESTI 
PROTI ŠROTNEKU
Zaključena je sanacija plazu, ki se je 
sprožil 18. julija 2021 na cesti proti 
Šrotneku. Sanacija je bila na podla-
gi izdelanega PZI-projekta uvrščena 
v državni sanacijski program in s tem 
sofinancirana v višini 329.000 evrov 
z DDV. Celotna vrednost investicije, 
ki bo končana letos, znaša 408.500 
evrov z DDV. 

STANOVANJSKA ZAZIDAVA  
ČEČOVJE VZHOD – MED 
VRTOVI
V naselju Čečovje vzhod družba GIP 
Lichteneger, d. o. o., v skladu s termin-
skim načrtom gradi večstanovanjska 
objekta Med vrtovi s štiridesetimi so-
dobnimi stanovanji in garažno hišo. 

Nad garažno hišo bosta zgraje-
na dva bloka (A in B), vsak s svojim 
osebnim dvigalom; stanovalcem bo-
sta omogočala nemoten prehod iz 
garažne hiše do stanovanja, kar je 
na Koroškem nov, višji standard bi-
vanja. Vsa parkirna mesta bodo la-
stniška. V skladu s sodobnimi ener-
getskimi standardi bodo urejene tudi 
predpriprave za električne polnilni-
ce. Stanovanja bodo različnih tipov 
glede na velikost, obliko tlorisa, lego 
in usmerjenost neba, v pritlični eta-
ži bodo imela tudi lastniško zeleni-
co. Kvadratura stanovanj se giblje 
med približno 61 m2 in 83 m2, to so 
dvo- in trisobna stanovanja, ki bodo 
imela tudi zasebno ložo in shrambo. 
Stanovanja bodo s svojo sodobno za-
snovo, kakovostnimi materiali ter ču-
dovitim razgledom lahko vsakomur 
ponudila miren, varen in prijazen 
dom v sožitju z naravo, hkrati pa so 
le streljaj od mestnega središča. Več 
na: www.medvrtovi.si.
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SANACIJA PLAZU POD  
STANOVANJSKO HIŠO BRDINJE 3B
Pod stanovanjsko hišo Brdinje 3b se je plaz sprožil v letu 
2020, takrat so bila izvedena tudi intervencijska dela za 
stabilizacijo terena. Po izdelavi PZI-dokumentacije je bila 
sanacija uvrščena v državni Program sanacije plazov ma-
lega in srednjega obsega. Dela so se začela izvajati letos 
in bodo končana v letu 2023. 

Vrednost investicije znaša 360.000 evrov z DDV, zne-
sek sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna pa je 
277.000 evrov z DDV.

ŠANCE – KOLESARSKA STEZA
Direkcija RS za infrastrukturo je začela gradnjo krajšega 
odseka kolesarske poti od krožišča na Javorniku do ob-
stoječe povezave proti Kotljam. Sredstva so zagotovljena 
v Dogovoru za razvoj regije. Zaključek investicije bo v 
letu 2023.

SANACIJA PLAZU NAD  
STANOVANJSKO HIŠO TOLSTI VRH 9
Plaz nad objektom v Tolstem Vrhu se je sprožil 30. junija 
2020. Po izdelavi PZI-projekta sanacije je bil uvrščen v 
državni sanacijski program. Vrednost investicije znaša 
155.000 evrov z DDV, znesek sredstev državnega proračuna 
pa je 121.000 evrov z DDV. Dela bodo dokončana v tem letu.

KOROŠKI CENTER  
SKUPNOSTNIH STORITEV KO-RA
Koroški center skupnostnih storitev KO-RA Ravne na 
Koroškem že dobiva pravo podobo. Dnevnemu centru in 
začasnim namestitvam, ki so del sklopa 1 in 2, se bo pri-
družil še institucionalni del, s tako imenovano II. A fazo. 

Projekt sofinancirata RS in EU iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Zagotoviti želijo sodoben 
večnamenski objekt za izvajanje dnevnih oblik varstva, 
začasnih namestitev za starejše, doma za starejše in va-
rovanih stanovanj ter pripadajoče prostore. 

SKLOP 1: dnevne oblike varstva za starejše od 65 let (v 
vrednosti 1.833.874,62 evra).

SKLOP 2: začasne namestitve za starejše od 65 let.
Investitor Koroški dom starostnikov Črneče bo: ponudil 

vstopno točko v skladu z določili Zakona o dolgotrajni oskr-
bi; zagotovil nova delovna mesta za aktivno prebivalstvo; 
usposabljal kadre za izvajanje storitev pomoči; zagotovil bo 
nov model izvajanja storitev in možnost krožnega načina 
koriščenja storitev; vzpostavil 18 začasnih namestitev v 
dvoposteljnih sobah in 14 namestitev v dnevnem centru. 
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REKONSTRUKCIJA IN 
DOGRADITEV INFRA-
STRUKTURE NA JAVORNIKU
Na Javorniku je na obstoječem sistemu 
potreben nov razbremenilni bazen. 
Zaradi gradnje krožišča, trgovskega 
centra in širitve zazidave proti vzhodu 
sta nujni izgradnja novega padavin-
skega kanala z izpustom v Kotuljko 
in sočasno, po brežini, rekonstrukci-
ja obstoječega mešanega kanala. Na 
delu trase bo dograjeno tudi vodo-
vodno omrežje. Vrednost investicije 
je 950.000 evrov in bo zaključena v 
letu 2023.

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA 
MIMO KMETIJ NA 
NAVRŠKEM VRHU
Urejena je bila protiprašna zaščita 
mimo kmetij na Navrškem Vrhu (v 
dolžini 180 m). Vrednost projekta je 
bila 15.000 evrov. 

UREJANJE TLAKOVANE PEŠPOTI,  
STOPNIC IN PLATOJA PRI OŠ  
PREŽIHOVEGA VORANCA 
Izvedena je obnova oziroma rekonstrukcija dotrajanega 
in nevarnega zunanjega stopnišča med novim vrtcem 
Solzice in zunanjim bazenom. 

Stopnišče bodo v večji meri uporabljali manjši otroci, 
tako za dostop do vrtca kot do osnovne šole, zato so dimen-
zije stopnic prilagojene predvsem mlajšim uporabnikom, 
z dimenzijami po pravilniku. Širina stopnišča je 1,60 m, 
dodatna metrska klančina pa je namenjena potiskanju 
kolesa ali skiroja.

Zaradi ugodnejše in varnejše hoje so med posameznimi 
sklopi stopnic umeščeni podesti v dolžini 1,5 m.

Ob stopnišču je predvidena enostranska jeklena nerja-
veča ograja z ročajem v dveh vrstah, to je na višini 75 cm 
za nižje uporabnike in 1 m za višje uporabnike.

Funkcionalno oviranim osebam je, zaradi konfiguracije 
terena, do zgornjega platoja dostop omogočen po obsto-
ječem pločniku ob občinski cesti ali z uporabo dvigala v 
novem vrtcu Solzice.

Investicijo izvaja izbran izvajalec Vertikala-X, d. o. o., 
vrednost investicije pa je 97.562,38 evra z DDV.
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NOVI PARKET V ŠPORTNI 
DVORANI OŠ PREŽIHOVEGA 
VORANCA
Občina se je zaradi dotrajanosti tal 
športne dvorane OŠ Prežihovega 
Voranca odločila za zamenjavo sta-
rega poda z novim parketom, ki je 
primeren za različne oblike špor-
tne vadbe. Novi parket v telovadnici 
(860 m2) je postavilo podjetje Jurles, 
d. o. o. Gre za visokokakovosten pa-
nelni gotovolakirani športni parket, 
debeline 22 mm, z ustrezno podkon-
strukcijo in blažilci.

Dela so obsegala kompletno odpi-
ranje podkonstrukcije poda, demon-
tažo in ponovno montažo toplotne 
izolacije, zamenjavo nosilcev, pritrje-
vanje in zamenjavo podlog, slepega 
poda, izvedbo ojačitev ob mreži in 
pod tribunami ter demontažo tribun, 
letvenikov in drugega orodja, ki se 
stika s tlemi, s ponovno montažo na 
novi pod. 

Ob koncu sanacije in rekonstruk-
cijskih del sta potekala še barvanje 
igralne površine odbojkarskega igri-
šča ter zarisovanje igrišč za košarko, 
odbojko, rokomet in prečnih igrišč  
(3 × odbojka, 4 × badminton).

Skupna vrednost investicije je 
96.589,84 evra z DDV.

PARKIRIŠČE PRI OŠ 
PREŽIHOVEGA VORANCA
Zaradi pomanjkanja parkirnih mest 
v okolici OŠ Prežihovega Voranca je 
bilo septembra izvedeno večje parki-
rišče. Odstranjena je bila zgornja plast 
neprimerne zemljine, nadomeščena 
je bila s tamponskim materialom. 
Urejeno je bilo odvodnjavanje parki-
rišča, hkrati pa je bil urejen primeren 
uvoz na parkirišče. Za zagotavljanje 
prometne varnosti je bila nameščena 
ustrezna vertikalna in horizontalna 
prometna signalizacija. 

Parkirišče zadostuje za parkiranje 
32 avtomobilov. Z manjšimi posegi ga 
je v prihodnje mogoče razširiti. 
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REZULTATI VOLITEV ŽUPANA

VOLILNA UDELEŽBA

REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI SVET

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM V MANDATU 2022–2026

REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2022  
ZA OBČINO RAVNE NA KOROŠKEM

LISTA ROŽEN (7 MANDATOV):
• Peter STOČKO, Kotlje 314, 2394 Kotlje
• mag. Marjana KAMNIK, Javornik 53,  

2390 Ravne na Koroškem
• Mateja HOVNIK, Ob Suhi 43,  

2390 Ravne na Koroškem
• Aljaž VERHOVNIK, Koroška cesta 4,  

2390 Ravne na Koroškem
• Darja KREVZELJ, Strojna 19,  

2390 Ravne na Koroškem
• Peter PRIKERŽNIK, Tolsti Vrh pri Ravnah na 

Koroškem – del 122, 2390 Ravne na Koroškem
• Metka APOHAL, Dobja vas 10a,  

2390 Ravne na Koroškem

SOCIALNI DEMOKRATI (6 MANDATOV):
• Franc BREZNIK, Kotlje 21a, 2394 Kotlje
• Andrej ERJAVEC, Kotlje 152, 2394 Kotlje

• Bojana VERDINEK, Kotlje 20, 2394 Kotlje
• Boris ŠTRIKER, Kotlje 167, 2394 Kotlje
• Nevenka ŠIMENC, Dobja vas 72, 2390 Ravne na 

Koroškem
• Damjan ZIH, Čečovje 9b, 2390 Ravne na Koroškem

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  
(5 MANDATOV):
• Aleš LOGAR, Brdinje 3a, 2390 Ravne na Koroškem
• Sabina RANC, Zelen Breg 10, 2390 Ravne na 

Koroškem
• Tomaž SEDAR, Preški Vrh 19b, 2390 Ravne na 

Koroškem
• Darja JAVORNIK, Ob Suhi 37a, 2390 Ravne na 

Koroškem
• Boris KAJŽER, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – 

del 19b, 2390 Ravne na Koroškem

Število volilnih upravičencev: 9.414
Glasovalo skupno: 4.092
Odstotek volilne udeležbe za občino: 43,47 

Kandidat: Predlagatelj: Število glasov: Odstotek glasov:
dr. Tomaž Rožen Peter Stočko in skupina volivcev 3.492 100 

Ime liste: Število glasov: Odstotek glasov: Število mandatov:
LISTA ROŽEN 1.028 25,61 7
SOCIALNI DEMOKRATI 930 23,17 6
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 858 21,38 5
GIBANJE SVOBODA 508 12,66 3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 266 6,63 1
NEODVISNA LISTA SUZANE VODNJOV 134 3,34 0
LEVICA 124 3,09 0
DOBRA DRŽAVA 84 2,09 0
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 82 2,04 0

R AV E N S K I  R A Z G L E D I 2 7  |  2 0 2 2 INVESTICIJE IN PROJEKTI V OBČINI RAVNE

11



GIBANJE SVOBODA (3 MANDATI):
• Metka PEŠL ŠATER, Malgajeva cesta 2a,  

2390 Ravne na Koroškem
• Katja VRAVNIK, Javornik 45,  

2390 Ravne na Koroškem
• Ivan ŠKRATEK, Javornik 27,  

2390 Ravne na Koroškem

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI (1 MANDAT):
• Mojca ERJAVEC, Trg svobode 15,  

2390 Ravne na Koroškem
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REZULTATI VOLITEV V SVETE ČETRTNIH, KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI

REZULTATI VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KOTLJE (IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov:
1. Andrej Erjavec SOCIALNI DEMOKRATI 421
2. Suzana Šapek GIBANJE SVOBODA 386
3. Tomaž Sedar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 281

4. Stanislav Praznik DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 258

5. Anica Kalajžič DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 235
6. Eva Rek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 226
7. Gašper Oswald DOBRA DRŽAVA 185

REZULTATI VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI STROJNSKA REKA  
(IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov:
1. Silva Ban SOCIALNI DEMOKRATI 202
2. Nejc Gorenšek SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV 173
3. Sabina Ranc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 171
4. Mitja Gorenšek SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV 170
5. Andrej Merkač DOBRA DRŽAVA 147
6. Sabina Veber SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV 137
7. Dejan Pandel SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 124

REZULTATI VOLITEV V SVET ČETRTNE SKUPNOSTI ČEČOVJE (IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov:
1. Damjan Zih SOCIALNI DEMOKRATI 271
2. Drago Žunec PETER JELEN IN SKUPINA VOLIVCEV 223
3. Ček (Marijan) Kokol DOBRA DRŽAVA 166
4. Karmen Sedovšek DOBRA DRŽAVA 165
5. Danijel Česnik SOCIALNI DEMOKRATI 158
6. Tatjana Zih PETER JELEN IN SKUPINA VOLIVCEV 127
7. Štefanija Sekavčnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 119

REZULTATI VOLITEV V SVET ČETRTNE SKUPNOSTI DOBJA VAS  
(IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov: Odstotek glasov:
1. Nevenka Šimenc SOCIALNI DEMOKRATI 172 54,95
2. Viljem Toplak DOBRA DRŽAVA 112 35,78
3. Peter Sterže SOCIALNI DEMOKRATI 109 34,82
4. Mira Pečovnik SOCIALNI DEMOKRATI 107 34,19
5. Maksimiljan Sirk DOBRA DRŽAVA 91 29,07
6. Mojca Šipek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 89 28,43
7. Milena Sonjak Merkač DOBRA DRŽAVA 83 26,52
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REZULTATI VOLITEV V SVET ČETRTNE SKUPNOSTI JAVORNIK - ŠANCE  
(IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

REZULTATI VOLITEV V SVET ČETRTNE SKUPNOSTI TRG (IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

REZULTATI VOLITEV V SVET VAŠKE SKUPNOSTI STROJNA (IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

REZULTATI VOLITEV V SVET VAŠKE SKUPNOSTI BRDINJE (IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

REZULTATI VOLITEV V SVET VAŠKE SKUPNOSTI DOBRIJE (IZVOLJENI KANDIDATI/KANDIDATKE)

• Razpisane bodo ponovne volitve za dodatna dva člana vaške skupnosti Dobrije.

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov: Odstotek glasov:
1. Rajko Kočet SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 391 46,60
2. Irena Ravnjak SOCIALNI DEMOKRATI 276 32,90
3. Rok Šater SOCIALNI DEMOKRATI 251 29,92
4. Nataša Vauče DOBRA DRŽAVA 212 25,27
5. Aleksandra Kotnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 187 22,29
6. Melita Šimenec DOBRA DRŽAVA 184 21,93

7. Silva Kristan DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 165 19,67

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov:
1. Aleksander Ocepek SOCIALNI DEMOKRATI 180
2. Maja Ocepek SOCIALNI DEMOKRATI 176
3. Metka Pešl Šater GIBANJE SVOBODA 167
4. Boris Kotnik SOCIALNI DEMOKRATI 137
5. Luka Ocepek SOCIALNI DEMOKRATI 103
6. Simon Pšeničnik GIBANJE SVOBODA 103
7. Vera Krajnc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 90

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov:
1. Ladislav Krivec JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 51
2. Darja Krevzelj JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 49
3. Zdravko Šapek JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 44
4. Jan Tretjak JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 36
5. Dragica Kobovc JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 36

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov:
1. Mateja Večko SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 88
2. Iris Topler NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 84
3. Andrej Gorenšek GIBANJE SVOBODA 77
4. Marijan Lah SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 71
5. Matej Vrhovnik NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 58

Mesto: Kandidat/-ka: Ime liste/predlagatelja: Število glasov:
1. Boris Kajžer SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 79
2. Ivanka Kajžer SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 68
3. mag. Aleksander Jug SOCIALNI DEMOKRATI 59
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Občina Ravne na Koroškem je v prija-
vi za izpolnitev kriterijev za ohranitev 
naziva navedla, da smo bili soinve-
stitorji v operaciji Čebela bere med: 
Občina Ravne na Koroškem; Koroška 
osrednja knjižnica (KOK) dr. Franca 
Sušnika in A. L. P. Peca, d. o. o. K so-
delovanju so bili povabljeni tudi LAS-i 

– LAS Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline; LAS Raznolikost podeželja; 
LAS Mežiške doline; LAS Spodnje 
Savinjske doline; LAS Mislinjske in 
Dravske doline – in Čebelarsko dru-
štvo Ravne na Koroškem. Izhodišče 
je bilo, da se v prihodnje čim bolj 
približamo konceptu zelene knjižni-
ce, zato so bile v to smer načrtovane 
tudi aktivnosti: v okviru projekta smo 
prenovili in uredili grajsko časopisno 
kavarno Eleonora ter oblikovali ustre-
zne zbirke gradiv in nabor prireditev.

Koroška osrednja knjižnica domu-
je v impozantnem grajskem poslopju 
in je obdana s parkom, ki je ponos 
Mežiške doline. Ambient oziroma oko-
lje, v katerem živi in deluje, je eden od 
temeljev za razmišljanje o konceptu 
zelene knjižnice. Na Ravnah smo pri-
dobili grajsko kavarno s čitalnico, ki 
preko vrta povezuje grajsko čitalnico 
z grajskim parkom. V knjižnici so iz-
vedli predavanja o ekologiji, naravo-
varstvu ter o pomenu čebel in čebelar-
jenja; delavnice, povezane z naravo 
in njenim delovanjem; povezovali so 
se s čebelarji in drugimi knjižnicami 
po Sloveniji; za mlade so izvedli stri-
povski razpis Prigode iz Čebelograda. 
Priredili so festival ČIČI – Zmeraj pri-
nesi si koco! pod geslom Skupaj z zele
no knjižnico skrbim za varstvo in ohra
njanje narave.

V okviru operacije je bil v Koroški 
osrednji knjižnici kot referenčni knji-
žnici urejen kotiček Berem zlahka, to 
je kotiček za prilagojeno gradivo, lah-
ko branje. Lahko branje pomeni, da je 
informacija dostopna, berljiva, jasna 
in razumljiva ljudem, ki imajo težave 
pri branju ter razumevanju standar-
dnih besedil. Ta kotiček je še zlasti na-
menjen dislektikom; ljudem z motnjo 
v duševnem razvoju; ljudem s speci-
fičnimi učnimi motnjami, tistim z mo-
tnjo avtističnega spektra ali z demen-
co, ter ljudem, ki imajo slabše razvito 
veščino branja ali slabo poznajo jezik 
in sčasoma morda ne bodo imeli več 
potrebe po lažje berljivih besedilih. 

Eden od kriterijev, ki ga je naša ob-
čina izpolnila v okviru projekta na po-
dročju branja, je, da je v zadnjih treh 
letih zagotovila finančna sredstva in 

Občina Ravne na Koroškem je letos podala prijavo za podaljšanje naziva 
Branju prijazna občina. Navedeni naziv je pridobila na »Ta veseli dan kulture«,  
v petek, 2. decembra. Listine so podelili na Ministrstvu za kulturo RS. 

Besedilo: mag. Marija Vrhovnik Čas | Foto: Arhiv KOK

Občina Ravne še naprej ponosna 
lastnica naziva Branju prijazna občina
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devžej. Leseno hiško v obliki knjige 
je izdelal Andrej Grobelnik, likovno 
pa jo je dopolnila Mojca Šipek. Zanjo 
skrbijo otroci, vzgojiteljice in učiteljice. 
Otroci radi pokukajo v leseno hiško, iz 
nje kakšno knjigo z veseljem vzame-
jo oziroma kakšno pridajo. Kar nekaj 
knjig je prispevala Bukvarna Ajta, ki 
deluje v okviru Koroške osrednje knji-
žnice dr. Franca Sušnika. 

Ponosni smo, da je bila Občina 
Ravne na Koroškem prepoznana kot 
primer dobre prakse pri spodbuja-
nju branja in širjenju bralne kulture 
(https://www.knjiznice.si/zdruzenje-

-splosnih-knjiznic/razpisi-in-natecaji-
-zsk/) ter da še naprej ohranja naziv 
Branju prijazna občina.

miz, ki po videzu sovpadajo z dru-
go urbano opremo parka, so na voljo 
učencem in dijakom ter vsem rado-
vednim vedoželjnežem – za učenje, 
branje, počivanje, druženje in užitek 
v naravi. V neposredni bližini je tudi 
knjigobežnica, ta sprehajalce in ljubi-
telje knjig še bolj spodbuja k širjenju 
bralne kulture. 

Občina Ravne na Koroškem je po-
doben projekt izvedla tudi v Kotljah 
pod smrekami (ob večnamenski 
dvorani). Postavila je mizico s klop-
cami za otroke iz vrtca Levi Devžej 
in Podružnične osnovne šole Kotlje. 
Bralni kotiček, ki je namenjen tudi 
drugim dejavnostim, je bogatejši 
za knjigobežnico, poimenovano po 
Prežihovi črtici Levi devžej – Knjižni 

tako na Strojni uredila Spominsko 
sobo bukovnikov, kar je za bralno 
kulturo in bralno pismenost še po-
sebno pomenljivo. Občina Ravne na 
Koroškem je bila projektni partner v 
projektu z akronimom NaKult, ki se 
izvaja v okviru programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Avstrija in je 
sofinanciran s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Dežele 
Koroške. Pri projektu sta sodelovala 
tudi Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika in Koroški pokrajin-
ski muzej. 

Na pobudo župana dr. Tomaža 
Rožena je Občina Ravne na Koroškem 
leta 2022 ob 70. obletnici mesta Ravne 
na Koroškem združila znanje, učenje 
in park. Štirje lično izdelani kompleti 
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Koroška je ena najbolj oddaljenih regij od središča države, zaradi česar je tudi 
težje dostopna in med nekaterimi Slovenci slabše poznana. Intenzivna promocija 
regije za izlet po Sloveniji, pa tudi v tujih državah, je gotovo pripomogla k 
povečanemu obisku gostov. 

Besedilo: Mojca Erjavec, predsednica Komisije za razvoj turizma v Občini Ravne na Koroškem (2018–2022)  
Foto: Osebni arhiv Mojce Erjavec

Trije največji magneti za izlet 
po Sloveniji na Ravnah

Katere so na Ravnah največje 
znamenitosti, ki pritegnejo obi-
skovalce na izlet po Sloveniji?
• Grajski park, grad in številne re-

kreativne možnosti v njuni nepo-
sredni bližini, kot so bazen, smu-
čišče, bike trail, pump track, igri-
šča za številne športe: nogomet, 
tenis, telovadnica …

• Ivarčko jezero, Rimski vrelec in 
območje Uršlje gore: čudovit na-
raven zelen trikotnik, ozaljšan z 
jezerom, bujnimi gozdovi in šte-
vilnimi pohodniškimi ter kole-
sarskimi potmi.

• Kulturna dediščina železarstva 
in Prežihovega Voranca: ne poza-
bimo na našo bogato industrijsko 
dediščino, kot jo lahko spozna-
mo v ravenskem muzeju, ter zla-
sti na našega ambasadorja oziro-
ma pričevalca v pisani besedi, ki 
je Koroško opisal brez olepšav, a 
vselej edinstveno in lepo.

Bližnja narava ohranja zdravje, 
krepijo ga pohodi in šport
Med zgoraj naštetimi znamenitostmi, 
ki pritegnejo obiskovalce od blizu in 
daleč, je izstopajoča zelena narava. 
Zdravje in zdrav način življenja posta-
jata namreč v svetu in pri nas vedno 
večji vrednoti. Naša regija ima prav 
zaradi svoje odmaknjenosti in redke 
poseljenosti veliko prednost – zeleno 
in deloma še razmeroma neokrnjeno 
naravo. 

Politika razvoja podeželja mora 
podpreti tudi ravensko občino 
Razvoj podeželja v širšem smislu za-
jema tudi turistični razvoj. Govorimo 
o trajnostnem, zelenem turizmu, ki 
je na Koroškem vseskozi prisoten. 
Podpreti ga moramo z izgradnjo tretje 
razvojne osi in hitrih širokopasovnih 
internetnih povezav. Samo z ustrezno 
infrastrukturo lahko tudi turizem po-
stane tista gospodarska panoga, ki bo 
našim ljudem dajala kruh, ne glede na 
razmere v težki industriji. Občine mo-
rajo delati z regionalnimi in državni-
mi akterji z roko v roki za to, da bomo 
Koroško še bolje promovirali kot traj-
nostno, zeleno in prijazno destinacijo. 

Žganci, »grumpi« in skuta naj-
bolj priljubljena kulinarična do-
živetja Raven
Med najbolj poznanimi koroškimi pro-
dukti – poleg lesnih in jeklarskih, se-
veda – so tudi gastronomski. Okusne 
mesnine, skuta, zabeljena z bučnim 
oljem, ajdovi žganci z »grumpi«, »me-
žerli« in »mošt« so le nekatere spod-
bude za draženje brbončic domačinov 
in obiskovalcev Raven. Razvoj podeželja v 

širšem smislu zajema 
tudi turistični razvoj. 
“
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pa smo varen dostop za šolske otro-
ke do športnega igrišča, ki je sedaj 
možen po varni poti in ne ob glavni, 
precej prometni cesti. 

Oktobra smo tradicionalno prazno-
vali krajevni praznik, kot opomin na 
dogajanje na zadnjo oktobrsko nedeljo 
v letu 1943. Dobro obiskana prireditev 
pred cerkvijo pod lipami je letos pote-
kala na povsem na novo asfaltiranem 
platoju. Zelo zadovoljni smo bili tudi, 
da je osrednja občinska slovesnost 
ob dnevu državnosti letos potekala v 
Kotljah. Privabila je lepo število obi-
skovalcev, dobra plat tovrstnih pri-
reditev je tudi pregovorna hotuljska 
gostoljubnost. Po dvoletnem premoru 
je bilo življenje v Kotljah živahnejše, 
poleg velike veselice pred državnim 
praznikom smo se Hotuljci družili in 
veselili tudi ob drugih priložnostih. 

V KS Kotlje smo, potem 
ko se je ustanovila 
VS Brdinje in je naša 
skupnost manjša za 
398 volivcev, poskušali 
urediti nekaj najnujnejših 
naložb. Pobude smo 
na Občino Ravne na 
Koroškem podajali ves 
štiriletni mandat, a 
smo bili, žal, le deloma 
uslišani. Medtem 
ko smo z JKP Ravne 
zgledno sodelovali pri 
odpravljanju nastalih 
težav, smo skorajda 
povsem spregledani 
pri vlaganjih v kraj 
pri prepotrebni 
infrastrukturi v optično 
omrežje in nekatere 
kanalizacijske vode. 

Besedilo: Zvonko Gros, predsednik KS Kotlje | Foto: Arhiv KS Kotlje 

Krajevna skupnost (KS) Kotlje 
v drugi polovici leta 2022

Veliko truda smo vložili v pogajanja z 
različnimi investitorji, da bi tudi širša 
okolica Kotelj dobila dostop do inter-
neta, televizije in telefonije pod enaki-
mi pogoji, kot je to urejeno v središču 
vasi, a ob zaključku mandata ugota-
vljamo, da nam ob odsotnosti poslu-
ha vodstva občine na tem področju 
ni uspelo narediti koraka naprej. Še 
vedno smo nezadovoljni z napredkom 
pri pogovorih o odstranitvi stare sušil-
nice, ki se bo kmalu sesula sama vase 
in že pomeni tudi ogrožanje varnosti 
mimoidočih, hkrati pa močno kazi 
podobo kraja. Večnamenska dvorana 
v Kotljah je, kot kaže, mnogim dovolj 
že sama po sebi, prošnje, da bi v njej 
dokončno uredili oder za nastopajo-
če, so ostale preslišane. Tudi pove-
zovalnih hodnikov do šole in vrtca 
nam ni uspelo zagotoviti. Zagotovili 
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dočih bivalnih površin, zato si želimo, 
da bi lokalna skupnost našla dovolj 
sredstev tudi za drugo pripadajočo 
infrastrukturo. Od dobrih cestnih po-
vezav, ki, žal, v okolici Kotelj še ve-
dno ostajajo v makadamski izvedbi, 
pa vse do dograditve vrtca in šole ter 
vgradnje sodobnih elementov v oko-
lici bivalnih naselij, ki jih potrebujejo 
sodobni prebivalci. Mednje gotovo 
sodi tudi posodobljen medkrajevni 
javni potniški promet. Da bodo mla-
di radi ostajali doma ter imeli dovolj 
možnosti in pogojev za kakovostno 
bivanje v domačem okolju.

Veseli smo, da je ponovno zaživel 
Rimski vrelec, ki s kavarno in špor-
tnimi objekti privablja mimoidoče in 
postaja nov kraj za priložnostna sre-
čanja in druženja. Veliko manj smo 
zadovoljni z odvijanjem zgodbe ob 
Ivarčkem jezeru. Po začetni zagna-
nosti v lanskem letu smo letos opazili 
močen zaton dogajanja, predvsem nas 
skrbi, da začetni obnovi objektov na 
jezeru ni sledila obnova preostalih 
stavb, prav tako ni opaznih vlaganj 
v druge dejavnosti, ki so jih ob jeze-
ru sprva napovedovali novi lastniki. 

Kotlje imajo ob številnih novih pre-
bivalcih ogromno potenciala za razvoj. 
Nove parcele že dobivajo podobo bo-

Veseli smo, da je ponovno 
zaživel Rimski vrelec, ki 
s kavarno in športnimi 
objekti privablja 
mimoidoče in postaja 
nov kraj za priložnostna 
srečanja in druženja.

“
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Svet krajevne skupnosti (KS) je zaključil svoj mandat. Na vseh sejah smo se 
pogovarjali o stanju cest v KS Strojnska Reka, pisali, kaj je treba takoj urediti, kaj 
pričakujemo v proračunu za prihodnje leto. Nekatere naše prošnje in zahteve so 
bile uslišane, druge še čakajo na realizacijo. 

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

Na kaj smo opozarjali in kaj 
dosegli v svojem mandatu

Ob poti od Raven do naselja so posta-
vili dodatne luči javne razsvetljave. 
Od zadruge do železniškega mosta je 
zgrajen pločnik, tako da je pot proti 
naselju varna za pešce. Na Stražišču 
so dočakali asfalt na cesti od kme-
tije Obretan do kmetije Španar. Pri 
nekaj hišah so naredili protiprašno 
zaščito. Končno so začeli rekonstruk-
cijo ceste po dolini od Prosena proti 
Strojni, sredi novembra so asfaltirali 
odsek od Prosena do Svanikove baj-
te. Podpisana je tudi pogodba za pre-
plastitev cest v naselju. Na igrišču za 
odbojko na mivki so v celoti zame-
njali mivko.

Že leta opozarjamo, da je treba 
urediti križišče pri Prosenovem mo-
stu, prav tako cesto v naselju nad 
Prosenom, pa cesto od »mavrične-
ga naselja« mimo Hudopiska do ce-
ste Ravne–Lipovnik, na Zelen bre-
gu od Jankovega vrha do Trotovega 
vrha …. Letos smo opazili znak za ne-
varnost zdrsa na cesti od Korešnika 
proti lovski koči. Udore je treba sani-
rati, ne le označiti, tudi na cesti proti 
Lipovniku so samo označeni s trakom. 
Za pločnik od Brigite do Prosena je 
projekt v pripravi. Zaradi varnosti pe-
šcev je treba narediti pločnik tudi od 
Mladinskega doma do gostilne Brigita. 

Struga Zelenbreškega potoka na ne-
kaj delih še čaka na ureditev. RUNE 

– izgradnja optičnega omrežja na po-
deželju je padla v vodo. 

Vsa leta smo praznovali dan žena 
in materinski dan, le lani nam zaradi 
covida ni uspelo. Vsa leta smo decem-
bra obiskali in obdarovali starejše kra-
jane. V zadnjih 10 letih se je njihovo 
število skoraj podvojilo. 

Prav je, da je mesto lepo urejeno, 
tisti, ki živimo na podeželju, pa pri-
čakujemo, da bomo imeli takšne ceste 
in pešpoti, da bomo brez težav in ne-
varnosti lahko prišli do mesta. 
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V petletnem obdobju izvajanja projekta smo kot eden od štirih razvojnih vrtcev v 
Sloveniji sledili ciljem projekta, ki so opredeljevali razvoj in preizkušanje pedago-
ških procesov ter razvijali strategije, ki so pripomogle k celostnemu in kontinuira-
nemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti v vseslovenskem prostoru. 

Besedilo: Alja Verdinek | Foto: Arhiv Vrtca Ravne na Koroškem

Projekt OBJEM v Vrtcu Ravne na Koroškem: 
Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Model 2017–2022

Književna vzgoja v vrtcu je bila naše prednostno področje, 
z njim smo uvideli možnost razvoja bralne pismenosti in 
uvajali gradnike bralne pismenosti za predšolske otroke v 
načrtovane in spontane dejavnosti v pedagoškem procesu 
na vseh področjih Kurikuluma za vrtce. Sistematično smo 
organizirali in načrtovali dejavnosti s področja jezika, saj 
se zavedamo, da je ravno predšolsko obdobje ključnega 
pomena pri razvoju bralne pismenosti.

Naučili smo se, kako izbrati in uporabiti spoznavna, 
etična in estetska besedila ter ilustracije. Prebrana litera-
tura in pripravljeno okolje sta otrokom omogočala razvi-
janje spontane domišljijske igre. S književno vzgojo se je 
razvijala jezikovna zmožnost vseh otrok. Knjižni kotički 
v igralnicah spodbujajo in motivirajo otroke za branje ter 
listanje po slikanicah. Opaziti je močan interes otrok za 
poseganje po izbrani raznovrstni in kakovostni literaturi. 
Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literar-
nih del so otroci razvijali zmožnost domišljijske rabe jezika. 
Glasno branje postaja veselje in naše vsakdanje opravilo.

Projekt v vrtcu je potekal kot rdeča nit v pedagoškem 
strateškem procesu. V vseh teh letih smo spreminjali in 
opredeljevali svoje poglede, stališča do pomembnosti bral-
ne pismenosti v predšolskem obdobju, analizirali področje 
jezika v pripravah in v izvedbah dejavnosti. Kolegialno 
podpiranje je dodana vrednost in neprecenljiva izkušnja. 
Kolegialne hospitacije so pomembna faza pri vpeljevanju, 
preučevanju ter izboljševanju naših lastnih praks. S tem 
smo na novo ovrednotili hospitacije, izgubile so negativ-
no noto in postale naš izziv.

Zavedamo se, da imamo pri vključevanju otrok priseljen-
cev in tujcev v novo okolje zelo pomembno vlogo. V začetni 
fazi usvajanja slovenskega jezika otrokom omogočamo 
varno okolje in čim manj stresno vključitev. Pomembno 
je, da otrok drugi jezik v začetni fazi usvoji v tolikšni meri, 
da mu omogoča aktivno integracijo. Usvajanje besedišča 
je najaktivnejše v zgodnjem otroštvu, širjenje besednega 
zaklada pa je vrednota, ki jo je treba negovati. V obstoječo 
prakso smo vnašali spremembe. Razvijali smo gradnike 
bralne pismenosti, ki jih otroci v predšolskem obdobju 
lahko obvladajo, hkrati pa upoštevali razvojne značilno-
sti in tempo razvoja vsakega posameznika.

In kaj je največji dosežek projekta OBJEM? Povezovalno 
in kakovostno sodelovalno delo, spreminjanje utečenih 
praks z vnašanjem majhnih sprememb, ki so prerasle v 
modele, uporabne širši strokovni javnosti. Vertikalno po-
vezovanje je dodana vrednost, ki dokazuje, da je vredno 
graditi in postavljati gradnike od spodaj navzgor, da se 
lahko korakoma in postopno gradi z znanjem in spoznanji.

V vrtcu je deloval razvojno-projektni tim, ki ga je pod-
pirala ravnateljica Mateja Hovnik, vodila in koordinirala 
pa Alja Verdinek. S Simono Svetina, Polonco Paškvan, 
Suzano Štriker, Franjo Šteharnik Brec, Petro Bavče, Marino 
Petakovič, v prvih letih tudi z Matejo Hovnik Rožen, Jasno 
Gamze in Stanko Praznik, smo dokazali, da so premagljivi 
še tako zahtevni izzivi. 
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Prežihovci smo ponosni, da živimo in dihamo v sožitju z lokalno skupnostjo.

Besedilo: Bojana Verdinek, Nina Vidovič in Petra Štumpf | Foto: Arhiv OŠ Prežihovega Voranca

Projektna dneva 
prežihovcev malo drugače

PROJEKTNA DNEVA ZA UČENCE ŠOLE
V okviru razširjenega programa na šoli skrbno načrtujemo 
sodelovanje z lokalnim okoljem, v katerem živimo in de-
lujemo. Tim zaposlenih je skladno z razvojnimi cilji, upo-
števajoč dinamiko potreb učencev, septembra ob tednu 
mobilnosti skrbno pripravil projektna dneva za vse učence 
šole. Izpeljali smo ju vsi zaposleni, sodelovali pa so zuna-
nji sodelavci iz različnih podjetij, ustanov in društev (NIJZ 
Ravne na Koroškem, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, 
Večgeneracijski center Andeški hram Slovenj Gradec, 
Medgeneracijski center Ravne na Koroškem, Društvo pro-
jekt Človek Ravne na Koroškem, Logout, Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Društvo 
tabornikov Ravne na Koroškem, Policijska postaja Ravne na 
Koroškem, Zdravstveno reševalni center Koroške, Gasilsko 
društvo Ravne na Koroškem, Doživljajski park Poseka, Dean 
Kordež …). Pridružili smo se različnim aktivnostim, ki so 
potekale v okviru preventivne akcije Koroška v gibanju.

V okviru delavnic smo posebno pozornost namenili 
medgeneracijskemu povezovanju (zaščitništvo), sodelo-
vanju, ustvarjanju, gibanju in duševnemu zdravju. Dva 
dni smo se družili, gibali, se preizkušali v novih izzivih 
in se imeli lepo. Krepili smo vztrajnost, ročne spretnosti, 
domišljijo in se učili, kako s preprostimi materiali narediti 
nekaj novega in uporabnega; kako sobivati in spoštljivo 
ravnati z naravo; kako aktivno preživeti čas na prostem; 
da so komunikacija, empatija in sodelovanje gradniki 
naše prihodnosti; kako razvijati dobre, spoštljive odno-
se, komunikacijo; kako obvladovati in prepoznati čustva. 
Vse to so učenci spoznavali v delavnicah, namenjenih 
krepitvi duševnega zdravja. Spoznali smo, da sta digi-
talna zasvojenost in problematika v povezavi z uporabo 
tehnologije pri otrocih in mladostnikih vedno bolj pere-
či in težko obvladljivi. Kako se izogniti pastem digitalne 

tehnologije in kako jo ustrezno uporabljati, so učencem 
predstavili predstavniki programa Logout. Učenci so bili 
navdušeni nad obiskom in prikazom dela gasilcev, poli-
cistov in reševalcev.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, ki ste s svojim zna-
njem, izkušnjami, novostmi in domišljijo omogočili, da 
izstopimo iz vsakdanjih okvirov. Še bolj smo prepričani, 
da je v povezovanju in sodelovanju moč.

Nina Vidovič in Petra Štumpfl

ZAČETEK PRENOVE TELOVADNICE  
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE  
NA KOROŠKEM
Od 8. septembra do 14. oktobra so zaradi zamenjave par-
keta in popravila dotrajanih vzmeti ter izolacijskega ma-
teriala pod njim potekala dela v naši telovadnici. S tem 
se je ves šport naših učencev in društev, ki trenirajo pri 
nas, prenesel v druge objekte. Da delo ni bilo okrnjeno, 
gre zahvala ZKŠTM Ravne, saj je vsem zagotovil nadome-
stne prostore. Zahvaljujemo se izvajalcu, podjetju Jurles, 
d. o. o., ki je dela predčasno zaključil, in Občini Ravne 
na Koroškem, ki je dela odobrila in zagotovila finančna 
sredstva. Že je čutiti nov zagon uporabnikov telovadnice, 
posebno naših športnih učiteljev in učencev, vendar naša 
prizadevanja niso končana.

Telovadnica je bila zgrajena leta 1976, torej je stara 46 
let. V preteklih letih je bilo sicer izvedenih nekaj delnih 
popravil (streha, posodobitev garderob …), a objekt je 
potreben celovite energetske in druge prenove (menjava 
strehe, oken in luči, izolacija fasade …). Verjamem, da nam 
bo skupaj z vsemi deležniki tudi to v bližnji prihodnosti 
uspelo urediti.

Bojana Verdinek, ravnateljica šole
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Kultura močno vpliva na otroke in mladino, zato na naši šoli skrbimo, da 
vsebine kulturno-umetnostne vzgoje skrbno vnašamo v sistem izobraževanja. 

Besedilo: Lotka Velički in Tina Čapelnik | Foto: Arhiv OŠ Koroški jeklarji

Kulturni vrtiljak na 
OŠ Koroški jeklarji

Za doseganje ciljev kulturno-umetnostne vzgoje med letom 
organiziramo najrazličnejše dejavnosti (ogledi filmskih, 
opernih, baletnih in gledaliških predstav); vabimo znane 
slovenske umetnike, da nas obiščejo na šoli; sodelujemo 
s kulturnimi ustanovami v kraju in širše; prenekatero ra-
zredno uro namenimo kulturno-umetnostnim vsebinam; 
trudimo se za dvig bralne pismenosti in bralne kulture; 
sodelujemo na literarnih, likovnih in stripovskih natečajih; 
izvajamo interesne dejavnosti s kulturno-umetnostnega 
področja; uspešno se potegujemo za laskavi naziv kultur-
na šola; ob pomembnih praznikih in obletnicah prirejamo 
radijske oddaje in kulturne prireditve … 

Ob evropskem dnevu jezikov, 26. septembra, smo tudi 
letos pripravili kulturno prireditev, ki je bila obarvana 
večjezično. Na naši šoli se lahko pohvalimo s kar nekaj 
učenci, ki so pravi poligloti, saj obvladajo ne samo dva, 
ampak več tujih jezikov, kar so dokazali s petjem, štetjem, 
deklamiranjem … Prireditev smo zaključili z mislijo, da je 
tuje jezike dobro poznati, a da je treba svoj materni jezik 
brezmejno negovati in spoštovati. 

Tik pred odhodom na jesenske počitnice se je v počasti-
tev dneva reformacije v avli naše šole odvil še en kulturni 
dogodek, ki smo ga tokrat posvetili velikanu slovenske 
poezije, Tonetu Pavčku. Na odru so v izvedbi pevskega 
zbora odmevale uglasbljene Pavčkove pesmi, prisluhnili 
smo tenkočutnim recitacijam, devetošolka nas je oča-
rala s čudovito baletno točko, tretješolke so navdušile s 
Pavčkovimi Drobtinicami. 

Novembra smo za naše najmlajše, ki so letos prvič pre-
stopili šolski prag, ob sprejemu v šolsko skupnost pripra-
vili glasbeno-plesno priredbo najbolj znanega mačka na 
Slovenskem, mačka Murija. S spletom petja in plesa so 
nastopajoči navdušili prvošolce. 

S svojim krajem so še posebno povezani Hotuljci. 
Nepogrešljivi so na vseh dogodkih, ki se odvijajo v kraju 

skozi vse leto. Konec oktobra so se predstavili tudi na tra-
dicionalnih Kuharjevih dnevih. 

S prireditvami, ki jih na šoli izvajamo, dokazujemo, da 
kultura na šoli še kako živi. Živi pa tudi v naših srcih. Pa 
ne samo kultura … Naši učenci so uspešni tudi na tekmo-
vanjih iz znanja in na športnih dogodkih. Z navdušenjem 
spremljamo uspehe slovenskih športnikov. Še posebno 
smo veseli, ko nas na najrazličnejših športnih tekmova-
njih uspešno zastopajo nekdanji učenci. Na svetovnem pr-
venstvu v odbojki smo se veselili uspeha Klemna Čebulja 
in Tineta Urnauta, oba sta na naši razstavi v avli šole ob 
evropskem tednu športa dobila prav posebno mesto. V za-
dnjem času nas najbolj razveseljuje naša mlada atletinja 
Ana Vita Verneker, ki tedensko niza odlične rezultate na 
atletskih stezah in uličnih tekmovanjih.

Veliko je še dejavnosti, ki jih nismo omenili, zato vas 
prijazno vabimo, da obiščete našo spletno stran  
https://oskj.splet.arnes.si/.
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Besedilo: Natalija Pečovnik | Foto: Arhiv Gimnazije Ravne na Koroškem

Po dolgem času je bilo leto, 
ki se izteka, kolikor toliko 
normalno. Koronski čas, ki je 
zaznamoval prejšnji dve, je 
pustil svoj pečat na dijakih 
in profesorjih. Kot da smo v 
tem letu želeli nadoknaditi 
zamujeno, toliko vsega se je 
dogajalo. Letos je šolanje na 
Gimnaziji Ravne na Koroškem 
zaključila že 74. generacija, 
prvič je med njimi tudi 29 
maturantov in maturantk 
programa farmacevtski 
tehnik. Zagotovo je to najbolj 
prikrajšana generacija v 
zgodovini šole. A kljub vsemu 
so dijaki na zrelostnem izpitu 
vsi dokazali in prikazali, da 
znajo in zmorejo. 

77 let Gimnazije Ravne na Koroškem

Letošnji najboljši dijaki in hkrati zlati maturanti so postali 
Vida Hozjan, Primož Jarc, Hana Kupljen, Nuša Perenda, Gaja 
Tušek, Tim Zagorščak, Kristijan Žiga Žigon in v programu 
farmacevtski tehnik Patricija Zbičajnik. 

Ne samo maturitetni rezultati, ampak tudi dosežki na 
drugih področjih dokazujejo, da smo šola, ki spodbuja na-
darjenost in ustvarjalnost. Nace Hranjec je postal državni 
prvak v tekmovanju iz matematike v kategoriji prvih letni-
kov, zlata priznanja iz matematike so osvojili še Luka Peruš, 
Luka Vaupot in Lenart Iršič (kategorija B). Luka Vaupot je 
osvojil še zlato priznanje na tekmovanju iz logike. Da pa 
matematičnih uspehov še ni bilo dovolj, sta poskrbela Luka 
Peruš, ki je postal član slovenske ekipe za srednjeevropsko 
matematično olimpijado v Švici, in Luka Vaupot, član slo-
venske ekipe, ki je potovala na naravoslovno olimpijado 
na Češko. Luka Vaupot je prejel še zlato Stefanovo prizna-
nje za znanje iz fizike. Na področju psihologije sta zlati 
priznanji dosegli Maša Popič in Vida Hozjan, Kaja Vreš je 
zlato priznanje prejela na tekmovanju Mladi raziskovalci 
Slovenije, in sicer za nalogo Kvadratni palindromi. V športu 
je blestela dijakinja drugega letnika Lucija Potnik, »najhi-
trejša mlada Slovenka«. 

Sodelovali smo pri številnih projektih, ki so še dodatno 
obogatili in popestrili šolski vsakdan: NA-MA poti, ki se 
po šestih letih intenzivnega dela letos zaključuje; PODVIG 

– podjetnost v gimnaziji; Rastem s knjigo; Erasmus + Master; 
Erasmus + Brez meja; EPAS-šola ambasadorka evropskega 
parlamenta; bralni projekt Bodi kul, beri ful; Posvoji punčko 
in reši otroka; projekt MeLitA, ki je potekal v Estoniji; Živa 
knjižnica, MEPI … V okviru UNESCA je Timotej Žvikart sode-
loval na srečanju z naslovom Children's General Assembly 

na Danskem. Člani debatnega kluba Carinthia so debatirali 
na šolskih nacionalnih in mednarodnih debatnih turnirjih. 
Večinoma so potekali virtualno. Organizirali smo gledali-
ški abonma v MGL, znova je zaživela Filovizija s ciklom 
predavanj o pandemiji, ekologiji in vprašanju sodelovanja 
mladih v družbenem okolju. Člani Fotokrožka so sodelova-
li na številnih fotografskih natečajih, razstavah in osvajali 
nagrade in priznanja. Literarno glasilo Flegma se je uvrstilo 
med tri najboljša šolska literarna glasila v Sloveniji, dijaki 
so se z glasbeno komedijo »S Flegmo v novi dan« pred-
stavili še na Srednješolskem literarno-glasbenem marato-
nu v okviru Slovenskih dnevov knjige v Mariboru. Krepili 
smo podjetnost v okviru projekta JP Mladi in organizirali 
StartUp delavnice »Štartaj življenje« – Svet podjetništva 
od ideje do realizacije. 

Po dveh letih smo znova potovali in odkrivali lepote 
sveta in Slovenije. Dijaki so obiskali Veliko Britanijo, kjer 
so si ogledali Oxford, Stratford-upon-Avon, Stonehenge, 
London. Potovali so v Benetke, Verono, Strasbourg, Toskano, 
raziskovali slovensko Obalo, Maribor, Celje, Ptuj, Posočje. 
Organizirali smo astronomski tabor v Ribniški koči na 
Pohorju.

Za vložen trud in delo smo prejeli nacionalno jezikovno 
priznanje za projekt E+ BEL, ki ga podeljujejo najboljšim 
mednarodnim jezikovnim projektom. 

Za konec pa še misel ravnatelja Dragomirja Benka, ki 
jo je zapisal v letošnjem Letopisu: »77 let že šteje naša šola. 
Število 7 je čarobno število, povezano z veliko pozitivne ener-
gije, z modrostjo in ustvarjalnim nemirom. Z dostojanstvom, 
obvladanostjo in zagrizenostjo. In prav taka je naša šola.«
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Učenje v študijskih krožkih vodi v 
konkretne zaključke. Lanski študijski 
krožek je bil namenjen razmišljanju in 
učenju o čebelah in čebelarstvu, pri 
čemer nam je na poti novih spoznanj 
pomagal Hrabroslav Perger iz družin-
skega podjetja Perger 1757, lectarstvo, 
medičarstvo in svečarstvo, Slovenj 
Gradec. Letošnji krožek smo name-
nili spoznavanju kulturne dediščine 
koroškega umetnika Lovra Kuharja - 
Prežihovega Voranca. 

Ob spoznavanju Prežihove dedišči-
ne smo se veliko naučili. Prežihove čr-
tice smo si prevedli v lahko berljivo in 
razumljivo obliko. Liljana Suhodolčan 
in Andreja Šipek iz Koroškega pokra-
jinskega muzeja sta nam predstavili 
Prežihovo bajto in povedali vse o ži-
vljenju velikega koroškega pisatelja, 
čigar 130. obletnico rojstva obeležuje-

mo prihodnje leto. Z delovno terapev-
tko Jano Stopajnik, Blanko Robin in 
Slavico Todorović smo prehodili del 
poti, ki je v Prežihovi črtici opisana 
kot pot čez goro k očetu. 

Vse znanje, ki smo ga pridobili med 
raziskovanjem, so učenci likovno iz-
razili na papirju, grafični oblikovalec 
Jasko Kambur pa je poskrbel, da je 11 
narisanih ilustracij dobilo novo podo-
bo v okviru namizne igre spomin »Kdo 
je Prežih?«. Izdajo te igre sta sofinan-
cirala Občina Ravne na Koroškem ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport RS.

Na končni razstavi v Koroški osre-
dnji knjižnici (KOK) smo predstavili 
likovne izdelke, ki so nastajali pod 
mentorstvom likovne pedagoginje 
Mateje Kristavčnik, Alenke Feregotto 
in Ines Vajksler. Zaigrali smo prizo-

re iz treh črtic: Potolčeni Kramoh, 
Solzice in Levi devžej. Prikazali smo, 
kako pomembno je biti strpen, kako 
pomembno je, da premagamo strah in 
spregovorimo o bolečini, ki se poraja 
ob revščini. Na odprtju razstave so 
prijazno pozdravili: direktorica CUDV 
mag. Dalja Pečovnik, direktorica KOK 
mag. Irena Oder in Andreja Šipek. 
Župan Občine Ravne na Koroškem dr. 
Tomaž Rožen in županja Občine Črna 
na Koroškem mag. Romana Lesjak sta 
po nagovoru vsem zbranim imela čast, 
da sta prva zaigrala igro Prežihov spo-
min. Iskrena hvala vsem, ki ste pri-
pomogli, da se igra, katere avtorji so 
učenci Dnevnega centra na Ravnah, 
igra v koroških šolah in vrtcih. Znajde 
pa se tudi na marsikateri domači mizi. 
Na zmago!

Dnevni center Ravne na Koroškem, dislocirana enota CUDV Črna na Koroškem, 
obstaja že od leta 2005. Šolo, ki izvaja poseben program vzgoje in izobraževanja, 
obiskujejo učenci in učenke iz Koroške. Šolske vsebine bogatimo s številnimi 
dodatnimi dejavnostmi. Med njimi naj poudarim dobro sodelovanje s širšo 
lokalno skupnostjo, zadnji dve leti intenzivno sodelujemo z Ljudsko univerzo 
Ravne. V sodelovanju z njo in tamkajšnjima mentoricama Majo Sadar in dr. Anjo 
Benko smo izvedli študijska krožka »Bogati svet čebel« in »Kdo je Prežih?«.

Besedilo: Mihaela Knez, vodja Dnevnega centra na Ravnah | Foto: Arhiv Dnevnega centra na Ravnah

Naše raziskovanje koroške 
dediščine: Kdo je Prežih?
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S projektom Ljudska ura predsta-
vljamo posamezna področja materi-
alne in nesnovne dediščine Koroške. 
Vključujoče delavnice omogočajo 
osebno izkušnjo in aktivno udeležbo 
v procesu ohranjanja lokalnega izro-
čila, ki ni le dejavnost kulture, vzvodi 
zanj so tudi medsektorski. Uspešno je, 
če ga izvajamo vse javne službe ob 
konstruktivni vlogi občine in države, 
z dejavnim vključevanjem lokalnih 
skupnosti. 

Koroške kmetije obdajajo obsežni 
mešani gozdovi, v katerih med iglavci 
prevladuje smreka. Do druge svetovne 
vojne je bila večina zgradb na koro-
ških celkih pokrita s cepljenimi smre-
kovimi deščicami, »šitlni«. Danes se 
lesene strehe in izdelovanje skodel 
ohranjajo kot snovna in nesnovna 
kulturna dediščina. 

V četrtek, 6. oktobra, smo pred 
Grajsko časopisno kavarno Eleonora, 
ki deluje v okviru Koroške osrednje 
knjižnice, pripravili Ljudsko uro Od 
smreke do strehe. Ker na Koroškem 
še poznamo vrhunske mojstre ceplje-
nja smrekovih »šitlnov«, je obrt udele-
žencem predstavil domačin Leopold 
Kos, po domače Prevrženov Polda. 
Opazovali smo celoten proces, od »mu-
zlna« do »šitlna«. Nekateri udeleženci 
so poskusili »tšlat« in s »šitlarco pa 
kicom« cepiti »šitlne«, drugi so delo 
opazovali in postavljali vprašanja moj-
stru Leopoldu. Uspešni izvedbi delav-
nice so botrovali izkušen in zanimiv 
mentor, lepa Eleonora, sončno vreme, 
carjeviči, sladek mošt ter prijetni in 
spretni udeleženci. Ljudsko uro je sofi-
nancirala Občina Ravne na Koroškem, 
zato je bila za udeležence brezplačna. 
Več si lahko preberete na spletni strani 
www.lura.si.

Temeljno poslanstvo Ljudske univerze Ravne na Koroškem (LURA) je zagotavljanje 
dostopnosti izobraževanja odraslih, kakovostnega vseživljenjskega učenja po 
načelih svobodne izbire in enakih možnosti, ki pomembno prispeva k razvoju 
človeškega, kulturnega ter socialnega kapitala prebivalcev Koroške in Slovenije.

Besedilo: Peter Buhvald | Foto: Arhiv LURA

Ljudska ura: delavnica 
Od smreke do strehe
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Temeljno poslanstvo 
knjižnice je pridobivanje, 
strokovna obdelava, 
hranjenje in posredovanje 
gradiva, s čimer se 
uresničuje univerzalna 
demokratična dostopnost 
do informacij. Koroška 
osrednja knjižnica 
dr. Franca Sušnika je 
kot splošna knjižnica 
namenjena najširšemu 
krogu uporabnikov in 
zagotavlja dostopnost 
do knjižničnega gradiva 
vsakomur. 

Besedilo: Lea Vavkan | Foto: Neža Molnar

Popotovanje od 
knjižnice do bralca

Koroška osrednja knjižnica je 
kot osrednja območna knjižnica za 
Koroško prejemnica obveznega iz-
voda publikacij. Območna zbirka je 
namenjena uporabnikom širšega ob-
močja in dostopna z osebno izposojo, 
brezplačno medknjižnično izposojo in 
oddaljenim dostopom do informacij. 
Knjižnica od prejetih darov v zbirko 
uvršča predvsem tiste naslove, ki jih 
sama nima ali jih uporabi za zame-
njavo izgubljenih oziroma poškodo-
vanih izvodov. 

Pridobljeno gradivo je strokovno 
obdelano v sistemu COBISS, ustre-
zno zaščiteno pred uporabo in posta-
vljeno na police po določenem redu. 
Glavnina nabavljenega gradiva je na-
menjena izposoji na dom. V knjižnici 
posvečamo posebno skrb ranljivim 
ciljnim skupinam. Nabavljamo gra-
divo za slepe in slabovidne, slušno 
prizadete, dislektike, osebe z motnja-
mi branja idr. Tovrstno gradivo je v 
zbirki Berem zlahka. Uporabnikom 

V Oddelku nabave in obdelave gra-
diva skrbimo, da je knjižnica s knji-
žničnim gradivom z različnih področij 
založena v pravilnem sorazmerju po 
oddelkih in v skladu z željami obi-
skovalcev. Knjižnično zbirko, ki je 
osnovno orodje, s katerim knjižnica 
izvaja svoje poslanstvo, dopolnjujemo 
s kakovostnimi novimi izdajami glede 
na stopnjo zahtevnosti uporabnikov 
knjižnice ter sledimo zakonodaji in 
strokovnim priporočilom.

Gradivo nabavljamo za osrednjo 
in vse krajevne knjižnice v knjižnični 
mreži. Nabavna služba knjižnice spre-
mlja knjižni trg in se odziva na novosti 
za potrebe knjižnice. Z rednimi anali-
zami spremljamo ustreznost nabave 
in sproti uravnavamo ugotovljena ne-
skladja med planom in realizacijo. Pri 
oblikovanju zbirke upoštevamo vlogo 
knjižnice kot regijskega informacijske-
ga in kulturnega centra. Letni prirast 
knjižničnega gradiva poleg nakupa 
dopolnjujemo še z obveznim izvodom, 
darovi in zamenjavami.
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Skulptura Thomasa A. Lindseyja je bila umeščena na 
prioritetno listo obnov KPM in potrjena za izvedbo v 
tekočem letu zaradi strateške lokacije, kjer se stika 
več javnih zavodov in tudi zaradi, že več let, neustre-
znega videza. Tudi tokrat smo se odločili za uporabo 
najsodobnejših tehničnih postopkov, za čiščenje več-
slojnih barvnih površin, kar najbolje zagotovi način 
peskanja s stekleno moko. To nam običajno omogoča 
vpogled v osnovno barvno strukturo po izboru avtorja 
skulpture. Pri izboru barve stremimo k originalnemu 
videzu, ki ga je imela skulptura ob umestitvi v javni 
prostor. Žal se v preteklih desetletjih ni ravnalo na 
tak način, zato so nekatere od skulptur dobile popol-
noma novo podobo, kar lahko po obnovi privede do 
mešanih občutkov javnosti. Strokovnjaki pa vendar-
le stremimo k originalom, saj so avtorji skulptur tisti, 
ki so jih zasnovali in izvedli (večinoma) s pomočniki 
med zaposlenimi v Železarni Ravne. Zanimivo je, da 
je ravno pri Lindseyjevi skulpturi lepo razvidna sim-
bioza v sodelovanju z domačimi mojstri, saj so poleg 
kiparjeve signature na posebni ploščici navedena 
imena petih pomočnikov, ki so na kraju samem vidna 
tudi po obnovi: »Sodelovali so: Novak Vinko, Teuš 
Jože, Zver Bernard, Gorinšek Andrej, Vajksler Stanko.« 

Medtem ko smo morali pri obnovi Lindseyjeve 
skulpture in izboru barvnih kombinacij črpati iz ob-
stoječe arhivske fotodokumentacije iz osemdesetih 
let prejšnjega stoletja, ko že obstajajo barvni fondi 

Besedilo: Aleksandra Čas  
Foto: Arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja

V sklopu letnega programa 
Koroškega pokrajinskega muzeja 
(KPM), predloženega Občini Ravne na 
Koroškem za leto 2022, smo avgusta 
obnovili skulpturo ameriškega kipar-
ja in arhitekta Thomasa A. Lindseyja 
(1941–2017). Nastala je na mednaro-
dnem kiparskem simpoziju leta 1981 
in je umeščena v Grajski park pred 
Gimnazijo Ravne na Koroškem.

Obnovljeni 
skulpturi iz stalne 
zbirke Forma viva 
Ravne (FVR)je v časopisni čitalnici na voljo periodični tisk, naši 

člani lahko dostopajo do elektronskih podatkovnih 
zbirk Tax-Fin-Lex, ArhivVecer.com in PressReader, za 
spodbujanje branja je na voljo izbor e-knjig Biblos in 
zvočnih knjig Audibook.

Za Slovensko študijsko knjižnico Celovec izvajamo 
nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Ministrstva za 
kulturo RS. Z nakupom poskrbimo za širjenje in ohra-
njanje slovenske besede med Slovenci v zamejstvu, 
spodbujanje branja v slovenskem jeziku ter informi-
ranje in izobraževanje v širšem kulturnem prostoru.

Koroška osrednja knjižnica se ponaša z več kot 70-le-
tno tradicijo in mnogimi dragocenostmi, ki jih hrani 
v posebnih zbirkah. Med njimi so od letos naslednje:

• Prestižna izdaja knjižne mojstrovine Tisoč in ena 
noč se ponaša z vrhunskim umetniškim tiskom, 
ročno vezavo knjige in zlato obrezo. Luksuzno 
knjigo krasijo reprodukcije slik največjih imen 
orientalizma 18. in 19. stoletja.

• V izvirni slovenski bibliofilski izdaji S črnilom 
in zlatom avtorice ddr. Nataše Golob so zbra-
ne najlepše, največje in najpomembnejše ume-
tnine knjižnega slikarstva iz slovenskih zbirk. 
Razkošna knjiga o srednjeveškem knjižnem sli-
karstvu je ročno vezana v usnje z zlato obrezo. 

• Prestižna izdaja avtorja dr. Kuzma Ahačiča Stati 
inu obstati obsega prvih 50 slovenskih knjig, do-
sežke Primoža Trubarja in drugih slovenskih pro-
testantov. Predstavljeni so ključni mejniki sloven-
skega knjižnega jezika, književnosti in kulture.

• Bibliofilska izdaja Temelji slovenstva prinaša 
natančen pregled slovenske zgodovine. Knjiga 
je obogatena z več kot 200 posnetki slikovnih 
enot: listin, rokopisov neprecenljive vrednosti in 
fotografij.

V Koroški osrednji knjižnici si prizadevamo z naku-
pom razširiti, dopolniti in izboljšati ponudbo vseh vrst 
knjižničnega gradiva in s tem povečati stopnjo zado-
voljstva uporabnikov, obisk knjižnice ter dostopnost 
in raznovrstnost gradiva.
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ravenskih kiparskih simpozijev, smo se pri obnovi še ene 
skulpture povezali neposredno z njenim avtorjem. Roberto 
Stell (1953), ki se je udeležil ravenskega kiparskega sim-
pozija leta 1984, živi v Ljubljani in je kot arhitekt, kipar in 
oblikovalec še vedno dejaven na svojem področju. Njegova 
skulptura od nastanka stoji ob nekdanjem Rimskem vrel-
cu v Kotljah, danes pa je tik ob njej urejen in posodobljen 
športni park, ki so ga za javnost odprli 27. septembra letos. 
Ob tej priložnosti so se investitorji in Občina Ravne na 
Koroškem zavedali dotrajanosti skulpture in se nemudo-
ma lotili procesa obnove ter zagotovili finančna sredstva, 
v muzeju pa smo poskrbeli za strokovno izvedbo obnovi-
tvenih del in neposredno sodelovanje z Robertom Stellom, 
ki je določil novo barvno shemo skulpture in z nami delil 
nekaj prijetnih spominov na druženje z mojstri v nekdanji 
Železarni Ravne. Omenil je tudi, da je bila njegova »ra-
keta« prvotno načrtovana za vertikalno umestitev. Naše 
sodelovanje je nemudoma steklo in z ustreznim dialogom 
postalo zgled prihodnjim tovrstnim obnovam. Čeprav smo 
imeli na voljo zelo omejen čas, je bila obnova končana v 
nekaj dneh, saj je tudi izvajalec (Avto Korelc) delo, kot 

vselej do zdaj, opravil zelo zavzeto in s končno podobo, 
ki je bila deležna tudi Robertovih pohval. Tovrstna izku-
šnja obnove skulpture je odrazila zgledno sodelovanje 
vseh strokovnih služb, na željo avtorja pa postavila tudi 
pred izziv, da se v dolgoročnem pogledu razmisli o njeni 
premestitvi znotraj obstoječe mikrolokacije. 

Ne le omenjena, pač pa tudi drugih 33 skulptur FVR 
je vselej postavljenih pred izziv sodobnih urbanističnih 
načrtov, ki bi morali stremeti k njihovi ohranitvi in situ, 
torej na mestu samem, in le ob najnujnejših omejitvah 
razmišljati o smotrnejši rešitvi. V muzeju, ki je skrbnik 
skulptur FVR, smo pozorni tudi na neposredno okolico 
skulptur, saj so nekatere v zadnjih desetletjih že precej 
obraščene z neustrezno hortikulturno zasaditvijo, vsi od-
govorni pa spet postavljeni pred nove izzive sodelovanja 
tudi na tem področju. 
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V Galeriji Ravne se je z razstavo, ki je 
poudarjala več kot 400-letno tradicijo 
železarstva v teh krajih in se po dru-
gi strani navezovala na Formo vivo 
Ravne, predstavil kipar Tobias Putrih. 
Razstava je nastala v sodelovanju s 
podjetjem SIJ Metal Ravne. Galerijsko 
leto smo zaključili z razstavo del sli-
karja Mateja Čepina: predstavil je 
svoja najnovejša dela, ki gledalca pri-
tegnejo k raziskovanju ter ga s pripo-
vednimi naslovi vpeljejo v umetnikov 
svet pravljic, vraž in urokov. 

In kaj nas čaka v prihajajočem letu? 
V začetku leta se bo z zvočno prostor-
sko instalacijo predstavila intermedij-
ska umetnica, glasbenica, aktivistka 

in pesnica Aphra Tesla. Spomladi bo, 
kot je zdaj že v navadi, na ogled raz-
stava z natečaja Koroška, kdo si?, pri-
pravljena v sodelovanju s Klubom ko-
roških študentov in Koroškim mladin-
skim kulturnim centrom Kompleks. 
Lanska zmagovalka Isidora Todorić 
v svojem delu nagovarja koncepte, ki 
zadevajo širša družbena vprašanja, 
zgodovino, lingvistiko in botaniko. 
V poletnih mesecih se bo predstavil 
avtor grafik in del na papirju Mladen 
Stropnik, ki svojimi minimalnimi za-
rezami v gladino vsakdana zastavlja 
vprašanja o integriteti, celosti simbol-
nega redu, pa tudi o naravi umetniške 
geste. Razstava Viktorja Popovića, ki 

jo načrtujemo v začetku septembra, 
bo razdeljena na dva dela. V prvem 
delu bo avtor predstavil serijo del, ki 
prikazujejo dinamiko odnosa do pra-
znega prostora galerije, v drugem delu 
razstave pa bo predstavljena instala-
cija, ki bo realizirana v sodelovanju s 
podjetjem SIJ Metal Ravne. Leto 2023 
bomo zaključili z razstavo Katje Felle, 
po sedmih letih se bo ponovno pred-
stavila v naši galeriji z najnovejšimi 
slikami, risbami in gobelini. 

Naj sprehod zaključimo s povabi-
lom k obisku razstav in drugih dogod-
kov ter z željo, da se ponovno srečamo 
in pogovarjamo o umetnosti. 

Besedilo: Manja Gerold | Foto: Robert Ograjenšek

V letu 2023 najmanj pet 
razlogov za obisk Galerije Ravne
Ob koncu leta se sprehajamo po Galeriji Ravne, po preteklih razstavah, ki smo 
jih gostili, in po razstavah, ki jih za naše obiskovalce pripravljamo v letu 2023.
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Besedilo: Tomaž Ajtnik in Andraž Veronik

Tridnevno tekmovanje na Rogli obse-
ga testiranje strokovne usposobljeno-
sti ekip ter izvajanje nujnih postopkov 
na terenu skozi realne simulacije in-
tervencij, kot so oskrba kritično bol-
nih otrok in odraslih, porod na terenu, 
prometne nesreče, nesreče z nevarni-
mi snovmi, oskrba poškodovancev v 
množičnih nesrečah in drugih kriznih 
situacijah (terorizem …) ter številne 
druge intervencije, s katerimi se vsa-
kodnevno srečujemo v svojem poklicu.

Scenariji se ocenjujejo po strogih 
sodniških kriterijih in mednarodnih 
smernicah. Za izbor najboljšega šteje-
jo pravilen pristop k pacientu, pravil-
na oskrba po evropskih in svetovnih 
smernicah, hitrost izvedbe postopkov 
ter pravilen izbor opreme za oskrbo 
pacientov.

Govorimo o izjemno napornem, 
profesionalnem ter fizično in psihično 
zahtevnem tekmovanju, ki bazira na 
realnih scenarijih ter vključuje oskrbo 
velikega števila urgentnih pacientov 
na neobičajnih ter težko dostopnih 
krajih. Za nameček je letos ponagajalo 
še vreme, ki je ustvarilo čisto zimsko 
preizkušnjo in poskrbelo, da so bili 
tekmovalci mokri do »kosti«.

Sodniki so po XIV. Strokovno izo-
braževalnem tekmovanju ekip NMP 
na podlagi tekmovalnih kriterijev in 
točkovnikov določili najboljše ekipe. 
Tudi letos se je ekipa ZRCK odlično 
izkazala in osvojila 2. mesto.

Vnovična visoka uvrstitev pred-
stavnikov zdravstvenih reševalcev 
ZRCK je potrditev strokovnega in 
usklajenega timskega dela reševalnih 
ekip NMP, ki delujejo v Koroški regiji.

Na XIV. Strokovno izobraževalnem tekmovanju ekip nujne medicinske 
pomoči (NMP), ki je od 15. do 17. septembra potekalo na Rogli, je med 
dvajsetimi ekipami iz Slovenije uspešno sodelovala tudi ekipa NMP 
Zdravstveno reševalnega centra Koroške (ZRCK) v sestavi MoE NRV 
brez zdravnika, in sicer Tomaž Ajtnik in Andraž Veronik.

Uspeh koroških reševalcev ZRCK  
na tekmovanju ekip NMP na Rogli
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Ta tekmovanja se odvijajo pod okri-
ljem mednarodnega združenja gasil-
skih in reševalnih služb CITF od leta 
1961.V začetku je to bilo svetovno pr-
venstvo gasilskih enot. Sredi osemde-
setih let se je preimenovalo v gasilsko 
olimpijado in se odvija vsaka štiri leta 
v drugi državi. Gasilci PGD Raven in 
Kotelj smo ponosni na svoje dosežke 
in udeležbo na gasilskih tekmovanjih, 
kjer se preverjajo gasilsko-športne ve-
ščine. Vse to smo predstavili na ulični 
razstavi v središču Raven in Kotelj. Pri 
pripravi in postavitvi ulične razstave 
sta mi zelo pomagali dr. Karla Oder in 
mag. Andreja Čibron Kodrin. 

Mladinci iz PGD Ravne so že leta 
1966 sodelovali na gasilskem tekmo-
vanju v okviru CTIF v Karlovcu. Na 
sedmem gasilskem tekmovanju CTIF 
1981, ki se je odvijalo v Böblingenu 
pri Stuttgartu, je sodelovala ekipa ga-
silcev iz PGD Kotlje pod poveljstvom 
Mirka Nagliča. Dosegla je četrto me-
sto v Evropi ter prvo v Jugoslaviji in 
Sloveniji. To je največji uspeh hotulj-
skih gasilcev.

Naslednje sodelovanje na gasil-
ski olimpijadi sega v leto 1997, ko je 
v Herningenu na Danskem desetina 

PGD Ravne na Koroškem pod vod-
stvom Jožeta Zagernika v kategoriji 
B osvojila zlato plaketo. Tudi v letu 
2001 so se gasilci PGD Ravne uvrstili 
na gasilsko olimpijado, ki se je od-
vijala v mestu Kuopiu na Fiskem, in 
osvojili srebrno medaljo v kategoriji B, 
in sicer pod poveljstvom Alojza Čeha.

Že sama uvrstitev na svetovno ga-
silsko tekmovanje je izjemen dose-
žek, saj se je treba udeleževati in tudi 
zmagovati na tekmah nižjega ranga, 
nato sledi državno tekmovanje in naj-
boljši s teh tekem gredo na olimpijado. 
Sodelovati na tako velikem tekmova-
nju je v čast in ponos vsakemu gasilcu, 
podobno kot športniku na olimpijskih 
igrah. Na Ravnah smo lahko ponosni, 
da imamo poleg športnikov tudi gasil-
ce udeležence olimpijskih iger.

Ravenski gasilci nismo bili na olim-
pijadi, smo pa bili med tistimi gasil-
ci, ki so se odzvali in pomagali pri 
gašenju požara na Krasu. Župan dr. 
Tomaž Rožen je ob Ravenskih dnevih 
pripravil sprejem za gasilce, udeležen-
ce intervencije na Krasu. Sodelovali 
so gasilci iz PGD Ravne, PGD Kotlje 
in gasilci Koroškega gasilskega za-
voda Ravne.

V senci velikega požara na Krasu se je v Celju odvijala gasilska 
olimpijada, na kateri, žal, koroški gasilci niso sodelovali. Imajo pa 
prostovoljna gasilska društva (PGD) v Občini Ravne na Koroškem 
kar bogato tradicijo sodelovanja na gasilskih olimpijadah.

Besedilo: Emil Pušnik, predsednik PGD Kotlje | Foto: Arhiv PGD Kotlje

Gasilska olimpijada 
in požar na Krasu

Ulična razstava pred Tušem

Župan dr. Tomaž Rožen je sprejel gasilce, 
ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu.
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V začetku so društva upokojencev nastopala s 
sindikati, cilji so bili enaki. V ospredju je bila 
predvsem nabava ozimnice in kurjave za upo-
kojence in druge občane, za kar je poskrbel 
sindikat Železarne Ravne. Časi se spreminja-
jo, s tem pa tudi potrebe ljudi. Spreminjala in 
dopolnjevala so se tudi področja dela. Tiste 
skrbi za ozimnico ni več. Društvo se danes 
bolj posveča skrbi za socialo in stanovanja, za 
kulturo in šport, za izlete in letovanja. V dru-
štvu imamo veliko dejavnosti, tako da lahko 
vsak najde kaj zase. Že pred osmimi leti je bil 
ustanovljen Koroški medgeneracijski center, 
katerega soustanovitelj je društvo. Ta center 
nas bogati z dejavnostmi, spodbuja našo ak-
tivnost. Vse to vodi v boljše in kakovostnejše 
staranje vseh generacij.

V koronskih okoliščinah je bilo teh dejav-
nosti manj, predvsem druženja. Tudi prazno-
vanja obletnice društva nismo izvedli iz teh 
razlogov, prav tako ne zbora članov društva. 
Upam in si želim, da nam bo omogočeno to 
izpeljati prihodnje leto in izvoliti novo vodstvo. 

Zaradi teh omejitev smo ostali brez koledarja, 
program dela pa smo sproti prilagajali, koli-
kor smo lahko. 

Letos pripravljamo koledar, na katerem 
bodo tudi naše dejavnosti. Koledar bo na vo-
ljo po novem letu. Želja članov društva je, da 
nadaljujemo vse dejavnosti. Pogrešamo po-
hode, ki so bili zelo dobro pripravljeni in vo-
deni. Dve leti jih zaradi znanih razlogov ni 
bilo. Upam, da bomo našli v društvu vodiče, 
ki bodo poskrbeli za obuditev teh pohodov. 
Še naprej bomo skrbeli za letovanje v naših 
hišicah v Moravcih in v hotelu Delfin v Izoli. 
Zelo dobro je sodelovanje z občino. Že dve leti 
je poskrbljeno za prevoze starejših nad 65 let, 
tistih, ki to potrebujejo. Koordinacijo prevo-
zov ureja tajnica glede na prijave, ki prihaja-
jo na ta naslov. Prevoze trenutno opravlja 18 
voznikov, prostovoljcev, ti skrbijo za varnost 
in prijetno vožnjo. Hvala vsem, ki v ta namen 
darujete svoj prosti čas. Pred nami je novo 
leto, naj bo zdravo in polno lepih dogodkov.

Društvo upokojencev Ravne na 
Koroškem je 17. decembra praznovalo 
72 let svojega obstoja. Na omenjeni 
datum leta 1950 je potekal ustanovni 
občni zbor – zbor članov, ustanovljeno 
je bilo Društvo upokojencev LRS, 
podružnica Guštanj.

Besedilo: Jože Prednik, predsednik DU Ravne na Koroškem | Foto: Arhiv Občine Ravne na Koroškem

Društvo upokojencev (DU) 
Ravne na Koroškem je aktivno
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Leto 2022 je bilo za Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem zelo pestro in 
razgibano. Na januarskem volilnem občnem zboru smo dobili novo vodstvo in 
upravni odbor. Pomladili smo se in naredili prvi korak k nadaljnjemu obstoju 
društva. Hkrati smo nekoliko prilagodili način dela, saj nas je sedaj več takih, 
ki moramo prostočasne aktivnosti prilagoditi službam.

Besedilo: Andrej Lah, predsednik ČD Ravne na Koroškem | Foto: Arhiv ČD Ravne na Koroškem

Čebelarsko društvo (ČD)  
Ravne na Koroškem v letu 2022

Letos smo nanizali zares veliko aktiv-
nosti, v tem prispevku poudarjam ti-
ste, ki so pustile še posebno velik vtis.

Ob dnevu vseslovenskega sajenja 
medovitih rastlin smo z gimnazijci in 
profesorico Mojco Krebs začeli pripra-
vljalna dela na bregu pred učnim čebel-
njakom Javornik (Pigl). Marca smo tudi 
posadili 50 sadik medovite rese, div-
jo češnjo, 9 malin ter sončnice. Mladi 
taborniki so na dogodku spoznavali 
delo čebelarja, pomen čebelarstva in 
medovitih rastlin ter druge zanimive 
teme, ki jih je predstavil gospodar če-
belnjaka Ludvik Kordež. Starejši tabor-
niki so sodelovali pri sajenju in čistilni 
akciji. Očistili so okolico čebelarskega 
centra ter celotno brežino proti javor-
niškemu gradu. Tovrstno sodelovanje 
je odličen primer medgeneracijskega 
sodelovanja. Hvala tabornikom in sta-

rešini Mihi Rebolu. Ob 10. uri se nam 
je pridružil župan dr. Tomaž Rožen in 
posadil sadiko spomladanske rese ter 
poskrbel za dostavo vode za zalivanje. 
To je dostavil direktor Koroškega gasil-
skega zavoda Dejan Salčnik. Prihodnje 
leto bomo dogodek ponovili, s krajani 
Javornika želimo posaditi medovite 
rastline in očistiti Pigl.

Maja smo praznovali 5. svetovni 
dan čebel in 19. čebelarski praznik 
Slovenije. Vrata učnega čebelnja-
ka na Piglu smo odprli učencem OŠ 
Koroški jeklarji s čebelarko in profe-
sorico Janjo Spanžel. Pridružili so se 
tudi gimnazijci z mentorico, profeso-
rico Mojco Krebs. Izdelali so hotel za 
žuželke. V drugi polovici meseca smo 
se z drugimi čebelarskimi društvi iz 
Koroške udeležili prijetnega prazno-
vanja v Dolenjskih Toplicah.

Dan odprtih vrat našega društva 
smo izpeljali junija. Dogodka se je 
udeležilo 61 osnovnošolcev in vrtče-
vskih otrok s spremljevalci ter nekaj 
krajanov. Zelo smo veseli, da se nam je 
pridružil tudi župan dr. Tomaž Rožen.

Septembra smo se podali na strokov-
no ekskurzijo. Pot nas je tokrat vodila v 
deželo naše čebele, kranjske sivke, in 
pisatelja Josipa Jurčiča. V tej deželi, ki 
se oglašuje s sloganom Prijetno domače, 
smo se ob poslušanju zgodb, ki so nam 
jih doživeto predstavili lokalni vodniki, 
prijetno počutili tudi mi. Izvedeli smo 
veliko novega in izmenjali koristne iz-
kušnje. Ogledali smo si Hišo kranjske 
čebele v Višnji Gori, Čebelarstvo Rogelj, 
Osredek nad Stično, Jurčičevo domačijo 
na Muljavi in Krško jamo. 
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Starost je čas posrečenja. Zakaj ne bi porabili te čudovite dobe predvsem za 
to? Morda nas moti spoznanje revščine, ki se nam na starost bolj razkriva v 
življenju. To ne moti. Bog gleda na naše hrepenenje, na naše prizadevanje, 
na naše umiranje. In v starosti lahko v enem letu dosežemo, česar nismo 
mogli desetletja svojega dejavnega življenja.

Besedilo in foto: Ivan Rus

Medgeneracijsko društvo  
Lučka Koroška: Tabor v Radencih

Komaj rojeni, smo že nehali biti. Naše 
upanje je bilo kakor pleva, ki jo ve-
ter odnese, in kakor lahka pena, ki 
jo je razkropil vihar, in kakor dim, ki 
ga razžene veter, in kakor spomin na 
mimoidočega enodnevnega gosta. 
Virus, ki kroji svetovno epidemijo, 
se je potuhnil.

Voditeljice Medgeneracijskega dru-
štva Lučka Koroška so se tudi letos 
odločile, da svoje zveste člane pope-
ljejo na nepozaben tabor v zdravili-
šču Radenci. Udeležilo se nas ga je 
kar 44. Razdelili smo se v tri skupi-
ne. Program so pripravile voditeljice 
Marinella, Leopoldina in Fanika. Da 
smo vedeli, kateri skupini pripadamo, 
smo dobili cofke različnih barv. Našo 

skupino Vrtnice iz Pameč je vodila 
Leopoldina. Letos smo na delavnici 
ustvarjali okrasne lončke.

Vsako jutro smo pridno telovadili, 
za to je poskrbela upokojena profeso-
rica telovadbe Danica, ki na Ravnah 
na Koroškem vodi Šolo zdravja. 
Telovadba nam je zelo koristila, tudi 
namakali smo se v bazenu in se ma-
sirali pri vodnih šobah.

Na taboru so sodelovale skupine: 
iz Mežice skupini Lipa in Harmonija, 
s Prevalj skupini Zala in Ajda ter sta-
novalka iz Doma Prevalje, z Raven na 
Koroškem skupina Javornik, Sreča iz 
Slovenj Gradca in Vrtnice iz Pameč.

Naše izdelke so voditeljice razstavi-
le v avli zdravilišča. Pri obiskovalcih 

je bilo veliko zanimanja, saj jih je kar 
nekaj želelo kupiti naše izdelke. V pe-
tek nas je prišla obiskat organizatorka 
regionalne mreže skupin starih ljudi 
za samopomoč za Koroško, Jasmina 
Vrečko. Vesela je bila, da smo se ime-
li lepo, da smo bili ustvarjalni in da 
nihče ni zbolel za korono.

Zahvaljujem se Petri Jamnik Kobolt, 
ker je znala poiskati sredstva za so-
financiranje našega bivanja v hote-
lu ter prevoza v zdravilišče in nazaj. 
Hvala tudi voditeljicam Marinelli, 
Leopoldini in Faniki, ki so porabile 
veliko časa za nas, da smo se imeli 
»fajn«.
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Prijaznemu vabilu 
Občine Ravne 
na Koroškem se 
radi odzovemo in 
sodelujemo pri 
različnih aktivnostih.

Letos smo sodelovali pri projektu 
Zdravo mesto. V družbi otrok pri igri 
preprosto pozabiš, koliko si star in da 
si pri gibanju omejen. Z brošurami in 
slikami smo predstavili našo bolezen 
multiplo sklerozo, ki jo poskušamo 
obvladovati in z njo živeti kakovostno 
življenje.

Tudi v maju, ob svetovnem dnevu 
multiple skleroze, smo v okviru dru-
štva Onkoman pripravili druženje v 
Grajskem parku. Glede na lastne gi-
balne zmožnosti smo nabirali kroge, 
tudi s hoduljami in vozički, in poma-

gali junakom iz 3. nadstropja. Izjemno 
nas veseli, da koroški župani in žu-
panja podpirajo takšne in podobne 
projekte ter pri njih sodelujejo. Hvala 
jim za njihov dragoceni čas.

Naš ravenski park je prostran, ča-
roben in dobro obiskan. Nagovoril nas 
je, da smo sodelovali tudi na odprtju 
novega »Placa za špilat« in odigrali 
veliki šah. Otroci iz vrtcev, šolarji in 
odrasli smo se radi preizkusili v igrah 
naše mladosti. Tako se sedaj igramo 
z vnuki in nam je prijetno.

Druženje, soustvarjanje, telovadba

Besedilo: Milena Bricman, predse-
dnica Združenja multiple skleroze 
za Koroško | Foto: Arhiv Združenja 
multiple skleroze za Koroško
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Znanje je temelj družbe in slehernega posameznika, najsibo znanstvenoraziskovalne  
ali kulturno-umetniške narave. Izobraževanje je proces, ki se ob nezavednem razvoju 
sebi lastnega potenciala začne ob rojstvu, se ozavesti skozi izobraževalne institucionalne 
sfere, nas spremlja v našem kariernem obdobju ter se nikakor ne konča z upokojitvijo, 
ampak se nadaljuje v taki ali drugačni obliki. Doktorji znanosti in vrhunski umetniki  
to posedujemo na najvišji institucionalni ravni. 

Besedilo: dr. Uroš Zavodnik | Foto: Osebni arhiv dr. Uroša Zavodnika

Samoumevno je, da pridobljeno zna-
nje delimo v taki ali drugačni obliki, 
najbolje sistematično, ozaveščeno, 
konsistentno, prilegajoč se zaintere-
siranemu strokovnemu ali širšemu 
občinstvu, ki ga s tem usmerjamo, 
bodrimo, bogatimo v človekovi um-
ski rasti, ki je predpogoj blagostanju, 
samozavestni drži, življenjski sreči, 
saj širina znanja odslikava razume-
vanje in dobrobit posameznika ter ga 
umešča v civilizacijske okvire naše 
današnje družbe, ki nesporno razvoj-
no, kulturno ter osebnostno temelji na 
znanju. Ne preseneča torej, da smo 
se doktorji znanosti in umetniki na 
Koroškem povezali ter v letu 2017 spro-
žili iniciativo za ustanovitev Društva 
Koroška akademija znanosti in ume-
tnosti – KAZU.

Namen ustanovitve KAZU je bil, in 
je še vedno, na ustvarjalni ravni spod-
bujati ter pospeševati aktivno medse-
bojno sodelovanje koroških doktorjev 
znanosti in vrhunskih umetnikov z 
jasnim ciljem, da se bo s tem okrepil 
njihov-naš prispevek k razvoju znan-
stvene misli in umetniške ustvarjalno-
sti na Koroškem, da se regija razvija 
tudi ob njihovi-naši podpori. Člani 
društva odslikavamo svojsko širino 
znanstvenega ter umetniškega delo-
vanja Koroške, ki v našem izkustvu, 
profesionalnem delovanju, raziskova-
nju, ustvarjanju sega daleč preko poli-
tično-geografskih meja. Ob predstavi-
tvah oziroma predavanjih, ki jih KAZU 
organizira za zainteresirano javnost, 
ponujamo vpogled v zanimive ino-
vativne sfere civilizacijskega razvoja. 
Tudi motivacijo, ko se publiki razode-
vajo nova znanja, v smislu spodbude, 
da presežemo sleherne meje ozkosti 

sebi lastnega mišljenja. Vse soobčane, 
sodržavljane, zatorej spodbujamo, da 
pogumno-proaktivno vstopajo v svet, 
ki je zato lahko brezmejen, poln novih 
izzivov in možnosti za uspeh ter bla-
gostanje. Tako kot naši člani se lahko 
vsi, ki na temelju znanja in lastnega 
razvoja »osvajajo« svet, vselej vrača-
jo domov s ciljem bogatiti ne le zgolj 
sebe, ampak tudi vse druge na visoki 
izkustveno-razvojni ravni. KAZU na-
mreč nudi platformo aktivnega zdru-
ževanja ter ciljne slišnosti v javnosti.

Ne gre samo za predavanja, ki jih 
KAZU organizira za mlade in starej-
še, ponujajo se mentorstva mladim, 
organizacija konferenc, simpozijev, 
posvetov, razstav, v dobrobit razvoju 
znanstveno-umetniškega potenciala 
Koroške ter širše tudi Slovenije. KAZU 
se ob tovrstnih dogodkih aktivno po-
vezuje z znanstveno-izobraževalnimi 
ter kulturno-umetniškimi institucija-
mi Koroške.

Društvo KAZU je organizirano na 
prostovoljni bazi, vsaka iniciativa šte-
je, v bližnji ali daljni prihodnosti se 
morda lahko uresniči tudi v obliki po-
tencialnega univerzitetnega središča, 
kot ga ima sosednja avstrijska Koroška 
v Celovcu, če se bomo začeli preobli-
kovati v regije, podobno avstrijskim 
regijam, v katerih so zrasla univerzite-
tna središča. Prva predsednica KAZU 
je bila dr. Silva Roncelli Vaupot, sledil 
ji je dr. Nace Pušnik, trenutno je pred-
sednik društva Ravenčan, dr. Uroš 
Zavodnik. KAZU ima sedež v Slovenj 
Gradcu, njegove aktivnosti je mogoče 
spremljati po spletu (www.kazu.si) ali 
na družbenih omrežjih.

Društvo Koroška akademija 
znanosti in umetnosti – KAZU

R AV E N S K I  R A Z G L E D I 2 7  |  2 0 2 2 DRUŠTVA, KLUBI IN ORGANIZACIJE

3737



Gledališče Kavčuk, ki z močno zaslombo Gimnazije Ravne od leta 2016 deluje pod okriljem 
Kulturnega društva Prežihov Voranc, se je v svojem jedru rodilo leta 2014, ko mi je 28 sošolcev 
iz 3. d na pravem kraju in ob pravem času vrglo kost, češ, Luc, zakaj pa tu na Koroškem nimamo 
kakšnega gledališča. In ker sem pač nagnjena k temu, da ljudi jemljem resno, je bila moja prva 
misel: Zakaj pa mi ne bi mogli česa narediti? 

Besedilo: Lucija Mirkac | Foto: Arhiv Gledališča Kavčuk

Mi gremo spet naprej – tokrat zares

Stari smo bili 16 oziroma 17 let, ravno 
dovolj nori in zaletavi, da ni nihče niti 
pomišljal, v kaj se zares spuščamo. In 
sama sreča, da ne – skoraj deset let 
pozneje (čeprav me zaletavost in trma 
še nista docela minili) bi se v to najbrž 
podala počasneje in bolj premišljeno. 
Takrat pa se je vse odvilo pravzaprav 
v enem dnevu. Ko sem stopila pred 
razred, sošolcem v nekaj besedah 
predstavila idejo in jih vprašala, če 
so za, 29 dvignjenih rok, potem za-
gotovilo naše profesorice slovenščine, 
Mire Razdevšek, da nam bo stala ob 
strani, če sem se pripravljena spusti-
ti v to, močna podpora in neizmerno 
zaupanje vodstev šole in Kulturnega 
centra, ki so takrat 17-letni smrklji na 
besedo verjeli, da bo poskrbela za to, 
da se stvar izpelje, kot smo obljubi-
li. Še danes se čudim temu zaupanju.

Muzikal Narcis, ki sem ga na pod-
lagi svojega romana že tisti prvi dan 
na klopci v parku skicirala v glavi, je 
rasel vzporedno s prvimi vajami, pe-
sem za pesmijo, prizor za prizorom, 
tipala sem po povsem neznanem tere-
nu in se učila. Vsako jutro ob sedmih 
pevske vaje na šoli, vsak vikend odr-
ske vaje. Potem oglaševanje, izleti na 
radio, scena, kostumi, predpremiera, 
premiera. In potem je bilo prepozno 

– teater nas je zasvojil. Deset najbolj 

trmastih nas je ostalo tudi naslednje 
leto, ko smo bili maturanti, in z nekaj 
mlajšimi kolegi smo pripravili novi 
predstavi (Novoletne želje, Plavati se 
učimo), v katerih smo se poigravali 
s koncepti, ki smo jih spoznavali pri 
slovenščini. Zadnjo predstavo smo 
izvajali dobesedno na predvečer ma-
ture. In prenehali nismo niti, ko smo 
se po maturi razleteli v Ljubljano in 
Maribor. Ob vikendih smo se vračali 
in se družili na gledaliških vajah, na 
gimnaziji pa vsako leto novačili nove 
člane. To počnemo še danes, ko jedro 
še ostaja, skupina pa raste, čeprav je 
post korona vplivala na to, da je naše 
število s približno 50 padlo na trenu-
tno točno 40 članov. Vse samozave-
stnejša je tudi instrumentalna sekcija 
skupine, ki jo v glavnem sestavljamo 
ustanovni člani. 

Leta 2017 smo se prvič poimeno-
vali Gledališče Kavčuk in pod tem 
imenom smo pripravili muzikal Let 
kačjega pastirja, satiro Kameleon, ko-
motrago Pofonofi in muzikal Naš mali 
kurji svet; tik pred premiero fantazij-
ske drame Legenda o južni floti in ju-
bilejno ponovitvijo Narcisa pa nam je 
vrata zaprla korona. »Mi gremo spet 
naprej,« se glasi prvi verz naše himne 
in tokrat gremo zares. Od lani, ko sem 
se kot profesorica vrnila na svojo lju-

bo gimnazijo, nam je z dijaki uspelo 
pripraviti nekaj skečev, s flegmatiki, 
uredniškim odborom našega glasila 
Flegma, pa smo za nastop na odru ma-
riborskega knjižnega sejma pripravili 
komedijo S Flegmo v novi dan, s kate-
ro smo jeseni prvič nastopili tudi na 
domačem, ravenskem odru. In je bilo 
dovolj, da sem jih okužila. Spomladi 
z združeno ekipo, v kateri se danes 
prepletajo vse generacije, pripravlja-
mo dva muzikala.

Ko me vprašajo, zakaj scenarije in 
glasbo za naše potrebe pišem sama, 
odgovarjam, da bi pisala v vsakem 
primeru, ker mi je to pač v veselje, 
in moram to nekako spraviti iz sis-
tema, obenem pa ne gre spregleda-
ti tudi praktičnega vidika, saj lahko 
tako pišem vloge neposredno za po-
samezne igralce in predstave s tem 
prilagodim našemu (gromozanske-
mu) številu, (neobičajni) spolni se-
stavi (običajno imamo več fantov kot 
deklet), našim značajem, potencialu 
itd. Mladi hrepenimo po tem, da kdaj 
čisto sami naredimo kaj konkretnega, 
otipljivega. Ampak za to je potrebno 
zaupanje vseh zunanjih udeležencev, 
ne le tisto med nami na odru in ob 
njem. In hvaležnost me žene, da de-
lam in živim za to, da bi zaupanje, ki 
mi je bilo izkazano, izkazovala naprej. 
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Spoštovani bralci Ravenskih razgledov! Vabimo vas, da nas tokrat 
spoznate/berete skozi verze. Predstavljamo vam poezijo članov, ki 
je izšla, bila nominirana, nagrajena ali objavljena v drugi polovici 
letošnjega leta. Z njo vam prinašamo okruške spominov, hrepenenj 
in upanj ter vam voščimo prijazno in nežno 2023.

Besedilo in foto: Kulturno društvo literatov Mežiške doline 

Poezija izpod naših peres

VSEKAKOR BO PRIŠLA.

S prvim jutranjim vlakom. Kot dih
ob šestih. Tisti,
ki ima dolg, vroč zagon. Poln pogrešenih
stvari
in ljudi. In pridejo,
kot poštar pride z razglednico.

Sedla bo
pred vhod, med razlito svetlobo obcestne svetilke. Rahlo
bo sklonila glavo, priprla oči in se posmejala.
Slišalo se bo kot žvenket
kovancev, ki se potočijo. V pikapolonico.

Nato bo molčala. A ne dolgo. Nikoli ni
dolgo molčala. »Vzemi levo
rebro!« bo rekla in nato navrgla, kot da meče polena:
»Vzemi ga!« Za hip
bo razmislila in dejala spravljivo: »Navsezadnje je
tvoje.«
Ker bom molčal, ker vedno molčim,
kadar govori
ona,
bo postala nemirna. Presedala se bo
kot cucek, ki ima bolhe. »Prav,
prav,« bo mrmrala. »Navsezadnje ga boš vzel. Nimaš izbire.« 
Vzamem ji tisto prekleto rebro. Res ga vzamem. In rebro me vzame. 
Res me vzame.

Pesem Lidije Polak z naslovom Vsekakor bo prišla.  
se je uvrstila na državno srečanje odraslih literatov  
V zavetju besede 2022.

KOT NEKDAJ

Še zmeraj kot nekdaj
mi pojejo ptice,
prinašajo mi sanje
med moje vrstice,
kot nekdaj.

Vrstice na listu
ne zmorejo dati vsega,
kar vse se prikriva
v globini srca,
kot nekdaj. 

Če kdaj se še iščeva,
v istih se tonih še najdeva,
prisluhneva taktu
v pesmi za dva, 
kot nekdaj. 

Besede srca
med strune zbežijo,
pričarajo nežno 
spet melodijo,
kot nekdaj. 

Pesem Kot nekdaj je iz pesniške zbirke Ivana 
Peneca - Vanča z naslovom Z roko v roki.
Letos novembra je izšla hkrati z njegovo 
istoimensko zgoščenko.

Ta glas prekleti,
bodi pridna in ubogaj druge,
me sili, da delujem iz dolžnosti,
izpolnjujem drugim želje,
umikam, kar bi izbrala zase.
Moj mir le zdi se miren, 
nasmeh na ustih drugim laže
in vrašča v telo bolezen.

MALA BALADA

Ne boš več preusmerjal moje misli,
ne boš več kritiziral odločitve.
Odslej živela bom po svoji volji.
Brez tebe si zastavila bom cilje,
se veselila svoje bom izbire.
Lahko si razočaran,
a meni je brez tebe bolje,
ne vrašča se v telo bolezen.

Leta sanj, pohlevne volje,
človek animózen
prekine igro in zadavi sebe.
Umreta oba in vraščena bolezen.

Mala balada Marte Merkač je bila uvrščena med 
najboljše pesmi v okviru dvojezičnega čezmejnega 
literarnega natečaja Koroška v besedi / Kärnten 
wortwörtlich v Pliberku novembra 2022.
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V petek, 17. junija, smo se z avtobusom z Leš odpeljali na strokovno ekskurzijo v Tehniški 
muzej Slovenije (TMS), ki domuje v nekdanjem kartuzijanskem samostanu v Bistri pri Vrhniki. 
Med udeleženci oziroma člani Združenja borcev (ZB) za vrednote NOB Mežiške doline, ki so 
vstopili na Prevaljah, Ravnah na Koroškem in v Kotljah, je bilo tudi nekaj članov Koroškega 
domoljubnega društva Franjo Malgaj. 

Besedilo: Stanislav Ovnič, predsednik ZB za vrednote NOB Mežiške doline | Foto: Arhiv ZB za vrednote NOB Mežiške doline

Tehniški muzej Bistra, 
Borovnica in Orle

Obisk TMS smo načrtovali že pred dve-
ma letoma, a so nam, žal, koronske 
okoliščine preprečile izvedbo. Po mu-
zeju sta nas popeljala vodiča Roman 
in Lojze. Roman nam je uvodoma po-
dal izčrpno razlago o nastanku samo-
stana, poznejših lastništvih objekta 
in preoblikovanju v muzej. 

TMS je namenjen zbiranju, zašči-
ti in seznanjanju s slovensko teh-
niško dediščino. Sedež muzeja je v 
nekdanjem kartuzijanskem samo-
stanu Bistra, kjer so na nekaj več kot 
6.000 m² razstavne površine na ogled 
stalne zbirke o kmetijstvu, prometu, 
gozdarstvu, lesarstvu, lovstvu, ribi-
štvu, tekstilni tehniki, tiskarstvu in 
elektrotehniki. 

Lojze nam je predstavil razstavlje-
na protokolarna vozila, ki jih je Josip 
Broz Tito prejel iz treh izvorov: voj-
nega plena na koncu druge svetovne 
vojne, daril različnih držav, državni-
kov in skupin ljudi iz domovine in tu-
jine ter iz nabave za potrebe protokola. 
Ogledali smo si vrsto starodobnih av-
tomobilov, tovornjakov, traktorjev in 
koles; lovski oddelek s številnimi tro-
fejami nagačenih živali; oddelek sta-
rih pogonskih strojev, ki so se upora-

bljali v kmetijski in strojni proizvodnji, 
ter občasno razstavo o vremenskih 
pojavih v gorskem svetu. Ker je bil z 
nami tudi naš najstarejši član Slavko, 
ki je naslednji dan praznoval 94. roj-
stni dan, mu je Lojze v imenu muzeja 
podaril darilno škatlico, v kateri je 
bila majhna, lično izdelana konjska 
podkev, simbol dobrih želja za trdno 
zdravje in srečo. 

V okviru TMS delujeta še Muzej 
pošte in telekomunikacij v Polhovem 
Gradcu ter depo v Muzeju vojaške zgo-
dovine v Pivki in Soteski pri Straži na 
Dolenjskem, kjer je na ogled zbirka 
cestnih vozil.

Po dobrem kosilu v restavraciji 
Bistra smo se odpeljali v Borovnico, 
ki se je nekoč ponašala z borovniškim 
viaduktom, svetovno znano mojstro-
vino največjega prometnega objekta 
na progi Dunaj–Trst. Viadukt, dolg 
538 m ter visok 38 m, so v letih od 1850 
do 1856 gradili brez cementa. To je 
bil nekoč največji in najmogočnejši 
obočni viadukt ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi v Evropi. Odprtja proge 
se je 27. julija 1857 udeležil avstrijski 
cesar Franc Jožef s številnim visokim 
spremstvom. Danes je v Borovnici vi-

den le še steber. Leta 1941 je umika-
joča se kraljeva jugoslovanska vojska 
porušila sedem stebrov. Italijani so 
porušen del obnovili oziroma premo-
stili s kovinsko konstrukcijo, da so 
po njem spet vozili vlaki. Proti koncu 
vojne leta 1944 je zavezniško bombar-
diranje viadukt dokončno uničilo. Po 
vojni ga zaradi številnih poškodb in 
posedanja niso obnavljali. 

Z vodičem Romanom smo si ogle-
dali tudi podobna viadukta v bliži-
ni, sedaj po njima vozijo vlaki pro-
ti Primorski. Naš zadnji postanek je 
bil hribovski zaselek Orle v Občini 
Škofljica, imenovan tudi Češnjevo na-
selje, ki je bilo nekoč znano po češnje-
vem žganju. Med osvajanjem utrjene 
nemške postojanke je tu 7. in 8 maja 
1945 padlo 77 borcev. V spomin na ta 
dogodek je pod vasjo postavljen spo-
menik iz rezanega monolita. 

Na vrhu vasi smo se ustavili v zelo 
obiskani Gostilnici Orle. Novost je 22 
m visok razgledni stolp, navdušil nas 
je s svojo konstrukcijo ter razgledom 
na Ljubljano in širšo okolico. Polni 
lepih vtisov in doživetij smo se v ve-
černem mraku vrnili na Koroško. 
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Osrednji razvojni problem Koroške sta ohranjanje poseljenosti in preprečevanje bega možganov 
v sosednja regionalna središča, tudi tista čez mejo. S finančno podporo Norveškega mehanizma 
se problema loteva ekipa projekta KOR-NET, ki ga soustvarjajo tri koroške mladinske 
organizacije (MC Dravograd, KMKC Kompleks Ravne in MKC Slovenj Gradec), Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Ravne, razvojno podjetje A. L. P. Peca ter partnerska organizacija 
Bjerkaker Learning Lab iz Norveške.

Besedilo: Viktorija Barbič in Judita Škoflek

Koroška mreža podpornega okolja  
za mlade KOR-NET: Regionalno povezovanje in 
norveška sredstva za boljšo perspektivo koroške mladine

Naloga KOR-NET bo oblikovanje kako-
vostnega življenjskega in delovnega 
okolja, ki bi mlade po zaključku izo-
braževanja zadržalo v domači regiji, 
vanjo pa mogoče privabilo mladino 
od drugod. Pri tem bodo ekipi v po-
moč dobri primeri domačih in tujih 
praks s področja mladinskega dela, 
ki bodo izšli tudi v obliki priročnika 
Model aktivne participacije mladih. 

Koroška mladina si lahko od pro-
jekta obeta tudi spletno platformo 
Virtualni mladinski inkubator Koroške. 
Na območju regije bo opremljenih 13 
delovnih postaj oziroma info točk, ki 
bodo zagotavljale tehnično in infor-
macijsko podporo mladim v lokalnem 
okolju. V okviru programa Aktivni 
mladi – veščine za življenje in kariero 

bodo mladim na voljo vsebine, ki jim 
bodo koristile pri prehodu v odraslost, 
v poslovnem svetu, pri vstopu na trg 
dela, razvoju kompetenc … 

KOR-NET je namenjen tudi izobra-
ževanju mladinskih delavcev. Ideja je 
čim tesneje povezati organizacije in 
posameznike, ki delujejo na mladin-
skem področju, z uporabniki, gospo-
darstvom in širšo lokalno skupnostjo. 
Le s sistematičnim mladinskim delom, 
pa tudi z opolnomočenjem mladih ter 

njihovo večjo aktivacijo, bomo skupaj 
izboljšali perspektive koroške mla-
dine. Projektnim aktivnostim lahko 
sledite na Facebooku (Koroška mreža 
podpornega okolja za mlade) ter na 
Instagramu (kornet_koroska). 
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Mreža Europe Direct je eno glavnih 
orodij Evropske komisije. Dejavno in 
stalno se povezuje z državljani na regi-
onalni ravni in s tem prispeva k boljše-
mu razumevanju delovanja Evropske 
unije (EU). Pomembna naloga točke je 
predvsem prepoznavanje vidikov po-
litike EU, ki so pomembni za lokalne 
potrebe in zanimanja.

Pripravljamo različna koristna iz-
obraževanja, debate, okrogle mize in 
delavnice na področjih, ki jih ponuja-
jo razne evropske mreže. Naše police 
so dobro založene z različnimi aktu-
alnimi publikacijami, v katerih lahko 
najdete odgovore na vprašanja glede 
študija in dela v tujini ter o pravicah 
državljanov in različne informacije v 
zvezi z EU. Publikacije so lahko kako-
vosten učni pripomoček za šole in po-
sameznike, ki jih zanimata evropska 
politika in njeno delovanje. 

Zavedamo se, da moramo med 
ljudi, zatorej smo oktobra pripravi-
li promocijske dogodke v vseh treh 
koroških dolinah – odpravili smo 
se v MKC Slovenj Gradec, v maren-
berški MKC Radlje ob Dravi in v KD 
Črna na Koroškem. Za obilo smeha 
sta poskrbela stand up komika Gašper 
Bergant in Tin Vodopivec, za glasbo 
pa koncerta glasbenih skupin Hedera 
Vento in Dimme s komorno zasedbo. 
Obiskovalci so preizkusili svoje zna-
nje o EU in izbirali med privlačnimi 
nagradami. Na voljo so bile tudi pu-
blikacije EU.

Novembra smo v Koroški osre-
dnji knjižnici pripravili predavanje 
Matjaža Levičarja z naslovom Brez 
čebel ne bo življenja. Čebele so med 
najpomembnejšimi opraševalci, ki 
zagotavljajo prehransko varnost, bi-
otsko raznovrstnost in trajnostno 
kmetijstvo, in pomembno prispeva-

jo k blažitvi podnebnih sprememb ter 
ohranjanju okolja. Za prijetno glasbe-
no popestritev je poskrbela Ditka. V 
prihodnje bo še veliko zanimivih do-
godkov, zato vas vabimo, da nas spre-
mljate na naših družbenih omrežjih, 
hkrati pa vas vabimo na informacijsko 
točko Europe Direct Koroška.

Oktobra smo ponovno 
vzpostavili informacijsko 
točko Europe Direct 
Koroška, ki jo pri A. L. P. 
Peca gostimo že od leta 
2005. Poleg našega je v 
Sloveniji še šest kontaktnih 
centrov Europe Direct, 
medtem ko jih je po  
Evropi že več kot 480.

Europe Direct 
Koroška je nazaj
Besedilo: Nika Skudnik | Foto: Arhiv Europe Direct Koroška
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V tednu med 16. in 22. septembrom obeležujemo evropski teden mobilnosti (ETM). 
Takrat združimo moči Občina Ravne na Koroškem, NIJZ OE Ravne, vrtci, šole in 
različna društva ter izvedemo preventivno akcijo Koroška v gibanju. 

ETM je letos potekal pod sloganom 
Trajnostno povezani. Pobuda opozarja 
na pomen dobro povezanih skupno-
sti, saj so te pogoj za uspešnost katere 
koli občine in za visoko raven kako-
vosti našega bivanja v njej. O slednji 
vse bolj odločajo dobra dostopnost do 
dobrin in storitev, zagotovljena mobil-
nost za vse družbene skupine, dobre 
povezave ter raznovrstnost alternativ 
osebnemu motornemu prometu.

Za zdravo skupnost je pomembno 
tudi spodbujanje različnih oblik gi-
banja pri vseh generacijah, zato so se 
na občini odločili k ponudbi različnih 
športnih objektov in prostorov dodati 
še »Plac za špilat«. Prvič je zaživel 20. 
septembra v okviru skupnega dogod-
ka Koroška v gibanju. 

Ideja o »Placu za špilat« se je po-
rodila s publikacijo Gremo se špilat, 
ki smo jo letos izdali v okviru projek-

ta Ravne – zdravo mesto. V skupini 
smo pod okriljem Občine Ravne na 
Koroškem sodelovali NIJZ OE Ravne, 
Vrtec Ravne, OŠ Koroški jeklarji, OŠ 
Juričevega Drejčka, OŠ Prežihovega 
Voranca, Šolski center Ravne ter 
Društvo diabetikov Mežiške doline.

Na dogodku v Grajskem parku 
so potekale predstavitve društev ter 
različne gibalne in športne aktivno-
sti. Ponovno smo postavili Grajsko 
gibalnico, krožno pot s tablami z gi-
balnimi vajami in kontakti društev. 
Obiskovalcem je bila na voljo do konca 
oktobra. Na pot po mestu in okolici 
je na omenjeni dan krenil »Peš bus« 
od šol do prireditvenega prostora, 
pridružili so se nam kolesarji z »Bici 
vlakom«, mesto smo spoznavali s 
»Šprancirbusom od fabrike do grada«.

Dvajsetletnico akcije Koroška v gi-
banju smo obeležili z razstavo fotogra-

fij, ki so nastale v letih od 2002 do 2021 
na različnih lokacijah. Prvih 11 let na 
Uršlji gori, nato tri leta ob Ivarčkem 
jezeru, zadnjih šest let pa v Grajskem 
parku na Ravnah. Razstava je bila na 
ogled ob »Placu za špilat«.

Dvajset let neprekinjenega izva-
janja preventivne akcije je zahtevalo 
ogromno angažmaja vseh sodelujočih, 
organizacije, logistike, tudi finančnih 
sredstev ter prilagajanja različnim iz-
zivom na poti. Zahvaljujemo se Občini 
Ravne na Koroškem za vsakoletno fi-
nančno in organizacijsko podporo, 
vsem vrtcem, šolam, društvom in or-
ganizacijam, ki so v teh letih sodelo-
vali pri izvedbi dogodkov, ter medijem 
za promocijo in večjo prepoznavnost. 
Dokazali smo, da lahko s sodelova-
njem in povezovanjem premagujemo 
ovire in skrbimo za boljše zdravje raz-
ličnih generacij v svoji skupnosti.

Besedilo: Nina Pogorevc | Foto: Arhiv NIJZ OE Ravne

20 let preventivne akcije 
Koroška v gibanju
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Smučanje, ki je bilo in je še danes 
eden prioritetnih športov na Ravnah 
na Koroškem, se je bliskovito razvijalo, 
saj so bili pogoji zanj več kot odlični. 
Nedvomno ima veliko zaslug za razvoj 
tega športa v naši občini »mati fabri-
ka«, saj je spodbujala in podpirala 
na desetine tekmovalk, tekmovalcev 
in trenerjev, ki so imeli željo in voljo 
za treniranje tega lepega, pa vendar 
garaškega športa. Nemalokrat so do-
segali izjemne, vrhunske rezultate ter 
se udeleževali tekmovanj na svetovni 
ravni, tudi olimpijskih iger. 

Železarna je bila ustanoviteljica 
edinega »mestnega« smučišča Poseka 
v nekdanji Jugoslaviji, kjer se še vedno 
tekmovalci urijo v tem tako imenova-
nem nacionalnem športu. Veliko je 
deležnikov, ki jim je s prostovoljnim 
delom in predanostjo uspelo ustvari-
ti to uspešno zgodbo. Ob jubileju so 
jo predstavili tudi v posebnem alma-
nahu. Veliko je v njem zgodovinskih 
podatkov, rezultatov ter spominov 
nekdanjih tekmovalcev in trenerjev, 
predvsem o načinih treniranja, ko še 
ni bilo vlečnic in smučišč kot danes, 
še toliko bolj o smučarski opremi, kar 
je včasih nepredstavljivo za današnji 

čas oziroma za naše otroke, ki treni-
rajo v popolnoma drugačnih (boljših) 
razmerah kot v preteklosti. 

RAZVOJ KLUBA V PRVIH  
50. LETIH (1932–1982)
Decembra 1931 je bil na pobudo 
Miloša Jelenka in Planinskega dru-
štva Prevalje v gostilni Planinka pri 
Ringu v Guštanju ustanovni občni 
zbor Smučarskega kluba Guštanj - 
Rimski vrelec. V začetku leta 1932 je 
bilo organizirano prvo meddruštveno 
tekmovanje z Uršlje gore. Med drugo 
svetovno vojno klub ni deloval, a za-
gon in želja po nadaljevanju sta bila 
neustavljiva, in prej kot v letu po vojni 
je bilo organizirano 1. državno prven-
stvo v alpskih disciplinah pod Uršljo 
goro. Nastopilo je 388 tekmovalcev 
iz vse države. V smučarskem klubu 
se v tem času niso zadovoljili le z or-
ganizacijo tekem, vodstvo je leta 1955 
pripravilo skupščino Smučarske zveze 
Jugoslavije in leta 1956 mednarodni 
smučarski mladinski troboj v alpskih 
disciplinah (Koroška, Julijska krajina, 
Slovenija). Istega leta so pripravili pro-
go nad Savincem in postavili vlečnico 
pri Ošvenu. Tudi prva mini vlečnica 

na Poseki datira v leto 1956 (nato se 
je s povečavo izseka širine in dolžine 
dograjeval tudi strojni del, umetno 
zasneževanje pa je dobila leta 2016). 

Leta 1965 so v klubu organizira-
li mladinsko republiško prvenstvo v 
smuku in slalomu ter leta 1972 zapo-
slili profesionalnega trenerja. Sledila 
so uspešna leta, ko so Fužinarjevi 
tekmovalci osvojili devet državnih 
in republiških naslovov ter zmagali na 
balkanskem mladinskem prvenstvu 
v slalomu. V letih 1981 in 1982 so na 
republiških, državnih in balkanskih 
prvenstvih koroški alpski smučarji 
skupno osvojili pet medalj. Leta 1982 
je bilo pod okriljem kluba organizi-
rano FIS-tekmovanje v slalomu na 
Ošvenu itd. V množici zaslužnih za 
razvoj kluba v prvih petih desetletjih 
je nedvomno treba omeniti družino 
Fanedl z očetom Karlom in hčerko 
Kristo na čelu, predsednike (Miloš 
Jelenko, Drago/Karel Fanedl, Boris 
Florjančič, Silvo Turk, Anton Potočnik, 
Ivan Žunko, Božo Radivojević, Anton 
Navodnik), trenerje (Jaka Valtl, Oto 
Pustoslemšek …) in mnoge uspešne 
tekmovalce.

Alpski smučarski klub (ASK) Fužinar letos praznuje častitljivih 90 let delovanja. 
Takšen jubilej je nedvomno odraz jeklene volje, trdega (prostovoljnega) dela, 
povezanosti, predanosti in profesionalnosti vseh deležnikov.

90 let Alpskega 
smučarskega kluba Fužinar
Besedilo: Tina Vetter | Foto: Arhiv ASK Fužinar

Na Čečovju Na Ošvenu (Foto: Arhiv Saše Knez)Start na Uršlji gori
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RAZVOJ KLUBA V ZADNJIH  
40. LETIH (1982–2022)
Klub so vodili Ivan Ažnoh, Vilko Černovšek, 
Milan Košeljnik, Bojan Kordež, Miran Klančnik, 
Zvonko Širnik, Vinko Mori in Aleš Pangerc. To 
je bilo tudi obdobje nekaterih organizacijskih 
sprememb: ko je leta 1991 v Mežiški dolini iz 
ene nastalo več občin, je vsaka ustanovila svoj 
smučarski klub, na Ravnah je ostal Fužinar 
oziroma Športno društvo Fužinar, ki se je  
7. maja 1996 preimenovalo v ASK Fužinar. 

Po številu tekmovalk in tekmovalcev ter 
njihovih uspehih so bila najbogatejša 80. in 
90. leta prejšnjega stoletja. V letih 1984 in 
1985 so bili v klubu 104 smučarji, profesio-
nalni trener in 14 trenerjev oziroma vaditeljev. 
Kategorizirali so vrhunske športnike, izbirali 
alpsko smučarsko selekcijo, ki jo je vodil pro-
fesionalni trener, na domačem terenu so orga-
nizirali mnoga tekmovanja (denimo februarja 
2003 je v slalomu FIS na Poseki nastopilo kar 
140 smučarjev in prvič tudi 70 smučark iz 21 
držav). Mnogo Fužinarjevih tekmovalcev je v 
zadnjih 40 letih v svojih kategorijah posegalo 
po najvišjih mestih. Največje krizno obdobje, 
poleg let 2019 in 2020, ko so bila zaradi covi-
da-19 odpovedana vsa tekmovanja, je bila za 
klub sezona 2001/2002, saj so najboljši odšli 
v druge klube. A po zaslugi Borisa Kotnika in 
nekaj ožjih sodelavcev je Fužinar kmalu spet 

oživel; v sezoni 2004/2005 je bilo registrira-
nih že 39 tekmovalcev, v sezoni 2008/2009 
so formirali skupino FIS. Za mnogo dobrih 
športnikov je zaslužna tudi Alpska smučar-
ska šola Marjana Borštnerja - Majčija, ki so 
jo začeli obiskovati že v predšolskem obdobju.

Trenutno vodi ASK Fužinar predsednik 
Janko Tone, vodja trenerjev je Boris Kotnik, ki 
za ravensko smučanje dela že skoraj 60 let. Oba 
poudarjata, da mora klub s tako lepo tradicijo 
obstajati in delovati naprej ter ohranjati svoje 
poslanstvo. Samo z načrtnim, trdim in odgo-
vornim delom bo kateri od njegovih članov 
morda ponovno stal na najvišjih stopničkah 
svetovnih tekmovanj. Pod vodstvom trener-
jev Saša Kotnika, Hinka Pepevnika, Matjaža 
Rošerja in Nataše Fajmut je trenutno v ASK 
Fužinar 64 otrok; v U4 in U5 11; v U6 in U7 
13; v U8, U14, U16 po 9; v U10 in U12 po 8 in v 
ekipi FIS 6 otrok. 

Na ASK Fužinar je ponosen tudi ravenski 
župan dr. Tomaž Rožen, ki je ob jubilejni prilo-
žnosti spomnil, da so se v klubu kalile mnoge 
generacije mladih in starejših smučarjev, kar 
je neizbrisen prispevek k razvoju lokalne sku-
pnosti in njenega športa. Športni uspehi ASK 
Fužinar so hkrati tudi športni uspehi občine 
in njen ponos. 

Udeleženci olimpijad 
in svetovnih 
prvenstev 1956–
2022: Štefan Robač 
(smučarski tekač; 
leta 1956 v Cortini 
d'Ampezzo), Florjan 
Kotnik (udeleženec 
olimpijskih iger gluhih; 
leta 1953 v Oslu), 
Krista Fanedl in Oto 
Pustoslemšek (leta 
1964 v Innsbrucku), 
Mirko Bauče 
(smučarski tekač; leta 
1964 v Innsbrucku in 
leta 1968 v Grenoblu), 
Albin Tahiri (leta 
2018 v Pjongčangu in 
leta 2022 v Pekingu; 
začetki na Ravnah, 
tekmuje za Kosovo). 

Državno prvenstvo Maribor, 2016 Trening Stubaier Gletscher, 2022

ASK Fužinar 2022 Koroški pokal Kope, 2019
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Harmonikarski orkester je bil kot 
samostojna sekcija pri KD Prežihov 
Voranc ustanovljen 27. oktobra 1982. 
Harmonikarji so takrat sklenili, da 
bodo gojili igranje na prostotonsko 
harmoniko in se trudili, da bo iz njiho-
vega muziciranja velo ljudsko izročilo 
naših prednikov – ljudskih godcev in 
muzikantov. Igrali so značilne sklad-
be iz naše polpretekle zgodovine in 
obdobja NOB. Ko je njihov član Lenart 
Cigler v italijanskem Saurisu osvojil 
zlati pokal za virtuoznost in so jih po-
tem redno vabili na finalna srečanja 
Zlate harmonike v Ljubečno, smo bili 
nanje resnično ponosni. Večino pro-
grama, ki so ga harmonikarji izva-
jali v teh letih, sestavljajo slovenske 
narodne pesmi in viže. Te so se ne-
zapisane ohranjale in širile iz roda v 
rod. Železni repertoar so bile tudi re-
volucionarne pesmi. Velika večina teh 
pesmi je ponarodela, in mnogo ljudi 
več ne ve, da so med njimi tudi špan-
ske in ruske melodije, ki so jim prire-
jevalci dodali besedilo s slovenskim 
narodnim ali partizanskim motivom. 

Naš orkester je ob zagnanem delu 
kalil svoje znanje in hitro zorel. V teh 

letih se je nabralo nešteto nastopov, saj 
si v Mežiški dolini in tudi regiji brez 
njih niso mogli predstavljati kultur-
nih prireditev, veselic, proslav NOB 
idr. Njihove viže so pač bile specifičen 
utrip dejavnosti domačega kulturne-
ga društva. Na finalnih prireditvah 
Zlate harmonike so nekajkrat sode-
lovali z demonstracijskimi nastopi in 
prikazovali kolektivno igranje na di-
atonično harmoniko. Imel sem srečo, 
da sem bil kot predsednik KD Prežihov 
Voranc z njimi kar 25 let. Najlepše iz-
kušnje pa so doživeli, ko so nastopili 
na dveh festivalih v Franciji leta 1993, 
na 7. mednarodnem folklornem festi-
valu v mestu Bourg-Saint-Maurice v 
Savojskih Alpah in na 15. mednaro-
dnem harmonikarskem spektaklu v 
mestu Montguyon blizu Bordeauxa. 
Štirinajst dni smo tako rekoč potovali 
»s frajtonar'co po Franciji«! Ponosni 
so, da imajo pristne stike s hrvaški-
mi glasbeniki. Pred leti so s pevkami 
Karantanije nastopili na koncertu v 
Hrženici ter na srečanju tambura-
šev in harmonikarjev v Ludbregu pri 
Varaždinu, udeležili so se prireditve 
Pomlad v Popovači. A nemogoče je 

našteti vse njihove nastope in v tem 
kratkem prispevku zapisati vse spo-
mine na doživetja.

V 40 letih so se zamenjale generacije, 
nekateri so, žal, že pokojni; tudi izku-
šeni umetniški vodja Lojze Rebernik, 
ki je prepustil taktirko mlajšemu, 
Alenu Rožeju. Danes pri naših »fraj-
tonarjih vlečejo mehe«: Alen Rožej, 
ki je od leta 2012 tudi umetniški vod-
ja, Ivan Plazovnik, Jože Brec, Tone 
Brinar, Vinko Čeru, Niko Kranjc in 
Janko Gregor. Občasno se jim pridruži 
še kdo, ki je z njimi že pred leti rajžal 
po svetu, taka sta brata Peter in Miha 
Jamer. V zadnjih letih so nastopili v 
Zadru, gostovali na hrvaškem otoku 
Šolta, na Ohridu in v številnih avstrij-
skih krajih. Umetniški vodja Alen Rožej 
pravi, da člani orkestra delujejo kot 
razširjena družina in se, kljub staro-
stni razliki, dobro ujamejo.

Ob visokem jubileju našim harmo-
nikarjem zaželimo, da bi nas še naprej 
razveseljevali z vižami in da bi še dol-
go ohranjali to lepo kulturno izročilo 
ter vztrajali pri domiselno zasnovani 
programski usmeritvi, ki jih je krasila 
v vseh teh letih.

V soboto, 22. oktobra, je bilo v Kulturnem centru Ravne veselo. »Frajtonarji« Kulturnega društva 
(KD) Prežihov Voranc so slavili štirideset let uspešnega delovanja. Na slavje so povabili še 
tamburaše iz Gorišnice, dravograjsko harmonikarsko šampionko Danajo Grebenc in domači 
ženski pevski zbor Deteljica. Program, ki ga je povezovala naša znana moderatorka Janja Širnik, 
je bil na ogled v živo na spletnem portalu Koroške novice.

Besedilo: Mirko Osojnik | Foto: Alen Odzakovič

40 let našega 
harmonikarskega orkestra
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Je eden najpomembnejših likovnih 
ustvarjalcev na Koroškem, organiza-
tor in pobudnik slikarskih kolonij in 
mentor mladim likovnikom. Njegova 
življenjska pot ga je vodila najprej v 
Ljubljano in Celje, a se je spet vrnil 
na Koroško, na Ravne, kjer je našel 
svoj pristan, svoje poetično okolje, 
ki ga je prej vsepovsod pogrešal, a 
upodabljal … Prav tako ga je »zasle-
pila svetloba razžarjenih peči in sto-
pljene jeklene magme, ki v zrcalu is-
krečih se fužinarjevih oči šviga sko-
zi zavest stoletnega utripanja doline 
med Peco in Uršljo goro«, kot zapiše 
Marko Košan v Odsevanjih leta 1997. 
Rezultat tega je prav gotovo tudi vsem 
znana kompozicija Štauharija, posta-
vljena na ploščadi pred Tušem v ra-
venskem mestnem jedru. Sledila je 
serija jeklenih slik, ki je bila v Galeriji 
Ravne predstavljena leta 2014.

Je prejemnik nagrad in priznanj, 
med njimi tudi velike Prežihove pla-
kete za leto 2018 in Prežihove plake-
te za leto 2008, obe podeljuje Občina 
Ravne na Koroškem.

Štefan, vesela sem te priložnosti, 
da lahko poklepetam s tabo, saj te za-
dnje čase bolj malo videvam. 

Slikarska govorica je univerzalna go
vorica, ne pozna meja … Ali vendarle 
življenje na takem slovenskem obro
bju za slikarja prinaša kakšne pred
nosti in omejitve?
Ko stopaš na izbrano pot, potrebuješ 
in nabiraš izkušnje, vedenje – zato 
rabiš malo več prostora, več infor-

macij znotraj širše družbe. Ko pa ti 
ljubezen do domačega kraja preve-
va dušo, čutiš, da se je treba vrniti. V 
tem ni nobenih omejitev, so le osebne 
izkušnje, razmišljanje o človeku, na-
ravi, pa veliko ljubezni, pa tudi malo 
trpkosti … Pa vendar sem pri sedemde-
setih še živ, poln spominov in osebnih 
izkušenj, intime, trpkosti … Ko nikdar 
več ne zasanjam, bom nehal slikati 
te podobe na tej božji, neutolažljivi 
njivi. Na tem obrobju sem našel mir 
in ustvarjalni nemir …

Res je, da si od leta 1991 pa vse do 
upokojitve bil »svobodni umetnik«, 
pa me vendarle zanima, ali se da v 
tako majhnem slovenskem prostoru 

živeti od slikarstva. Ali si lahko sledil 
svojemu navdihu, ciklu ali si moral 
slediti željam naročnikov, se podre
jati »modi«?
Nekdaj so umetniki živeli od naročil, 
mecenov – zato so tudi slike bile te-
matsko pogojene –, ne govorim o ka-
kovosti. Danes je slikarstvo povsem 
drugje − preživijo večinoma »všečni« 
slikarji (spet ne govorim o kakovosti). 
Seveda pa je vse še vedno odvisno od 
(pri nas premajhnega) trga in od gale-
ristov. V Ljubljani in Celju je vse sku-
paj bolje funkcioniralo. A še vedno se 
najdejo zbiratelji, ljubitelji umetnosti 
tudi na Koroškem. Težko bi rekel, da 
se od tega da živeti, sploh, če osta-
jaš zvest sebi … Pa tudi kakšno sliko 

Domačin Štefan Marflak, rojen v Črni na Koroškem (1952), je diplomiral leta 
1981 na ALU v Ljubljani pri prof. Gustavu Gnamušu iz slikarstva ter iz izbirnih 
predmetov (iz scenografije pri prof. Meti Hočevar in iz kostumografije pri prof. 
Alenki Bartl). Delal je za gledališča: ljubljansko Dramo, Opero, Cankarjev 
dom, gledališče Glej, celjsko gledališče … Od leta 1991 je »svobodni umetnik«. 
Sodeloval je na skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini.  
V letošnjem jubilejnem letu je razstavljal v KGLU v Slovenj Gradcu. 

Besedilo: mag. Irena Oder | Foto: Osebni arhiv Štefana Marflaka

Slika mora 
nositi vsebino
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Ali se k slikam, ko so enkrat končane, 
še kdaj vračaš?
Vračam se k izhodišču. Ko je slika 
končana, ko sem je sit, jo obrnem k 
steni in jo čez nekaj časa spremenim 
ali pa samo pustim takšno, kot je. Se 
pa zgodi, da se po dolgem času, ko 
sliko spet vidim, vprašam: Kdaj sem 
pa to naslikal …

Name je nepozaben vtis naredila 
razstava v Štiblcu, kjer si razstavljal 
tudi art book, preplet poezije in slike, 
ciklus Ta pot, ta slika. Čeprav gre za 
zelo osebno izpoved ljubljeni ženski, 
je sporočilo univerzalno: od življenja 
k življenju, od narave k sebi in nazaj, 
od bistva k bistvu … Ali se ta knjiga 
še danes piše tudi za nas?
Pisana beseda je bila skoraj vedno se-
stavni del mojega slikarstva. Ne vem, 
ali je prej beseda ali slika. Vsekakor 
pa se dopolnjujeta. Samo poezijo še 
vedno pišem. Nastala je knjiga poe-
zije Pred to tvojo podobo in pet tako 
imenovanih »art books«, ki še vedno 
nastajajo … Morda pa ostanejo v vaši 
knjižnici … Mislim pa, da so poleg lju-
bezni do narave predvsem posvečene 
bolj moji veliki ljubezni do moje žene.

velika izbira profesorjev, od Bernika, 
Planinca, M. Krašovec, Borčiča, K. 
Meška, Jemca do Gnamuša. Moram 
reči, da nisva imela kakšnih osebnih 
stikov ne takrat ne pozneje. Mislim, da 
takrat še nisem bil pripravljen na »ab-
straktno« razmišljanje o sliki. Nekaj 
tega se je pojavilo šele na Ravnah.

Sam si v enem od intervjujev rekel, 
da si skozi leta postal zrel slikar, a 
vseskozi ostajaš zvest sebi in nara
vi, še posebno motivu drevesa. Kaj je 
torej tisto, kar ostaja, a dobiva zre
lejšo obliko? Je to tehnika, so motivi, 
barve …?
Leta pač prinesejo spominsko izku-
šnjo, tudi bolj kritično presojo, pre-
glednost. Poleg vrednosti, pripisa-
nih barvi, teksturi in materialom, je 
za ustvarjanje površinske napetosti 
potrebna še vsebina, pomen nasli-
kanega. Zaradi vsega tega pač osta-
jaš zvest intimni konotaciji … Danes 
slikam novi ciklus Zastiranja. Da po-
enostavim, kot da slikam drevo brez 
drevesa … vsebina ostane, le izraz je 
drugačen od običajnega preslikavanja.

sem naslikal po naročilu, ne toliko 
zaradi denarja, ampak da nekomu 
narediš veselje.

Ali kaj pogrešaš gledališče, saj si se 
kar veliko ukvarjal s scenografijo in 
kostumografijo? Ali pa je morda gle
dališče našlo tebe tu na Ravnah?
Počasi ti teater zleze pod kožo. Po kon-
čani akademiji leta 1981 sem se začel 
tudi avtorsko ukvarjati s scenografijo 
in kostumografijo. Vse skupaj je bilo 
veliko lažje, ker sem kot slikar izvaja-
lec scenske opreme v teater vstopil že 
pri devetnajstih, ko sem se zaposlil v 
gledaliških ateljejih drame, opere in 
baleta v Ljubljani, kjer sem dolga leta 
tudi ostal. Po prihodu na Ravne sem 
stik s teatrom izgubil − obdržal pa sem 
stike z nekaterimi igralci, plesalci in 
koreografi, predvsem iz Subotice, ka-
mor še vedno odhajam, tudi za daljše 
obdobje.

Ali in kako sta na tvoj razvoj, morda 
le na začetku, vplivala ALU in tvoj 
mentor Gustav Gnamuš, ki si ga po
znal kot sokrajana Mežičana že od 
malih nog?
Oh, mladost, radovednost, želje … Ko 
sem srečal »ta pravega slikarja«, je to 
prebudilo upanje in želje »mogoče pa 
nekoč …«. Na akademiji mi je bila všeč 
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Kakšna je ravenska kulturna scena 
skozi oči enega najpomembnejših 
likovnih ustvarjalcev na Koroškem 
in skozi oči Ravenčana Štefana 
Marflaka?
Dovolj zanimiva in pestra. Imamo ga-
lerijo, ki ponuja širok vpogled v širše 
likovno dogajanje. Spodbudno je, da 
razstavlja predvsem mlajša genera-
cija, ki prinaša svežino in vpogled v 
moderno strukturo likovnega ustvar-
janja. Gledališka dvorana premalo 
ponuja. Po drugi strani pa je tu še 
Kompleks z bogatim glasbenim do-
gajanjem. Da ne pozabim na dopol-
njevanje Forme vive … Vse skupaj pre-
senetljivo zadostuje …

Hvala, Štefan, da si svoje misli delil z 
nami. Še veliko ustvarjalnega nemira 
in notranjega miru želim.

vse to pa zahteva drugačno ukvarja-
nje z materijo. Niso pa zanemarljivi 
psihološki, fiziološki, simbolični po-
meni same bele barve.

Ko smo že pri naravi: po Tivoliju in 
celjskem mestnem parku te v za
dnjih letih v svojo bližino vabi naš 
Grajski park. Kako te nagovarja, kaj 
ti pomeni?
Spet smo pri lesovih. Tokrat bolj iz-
branih, organiziranih, ki omogočajo 
več druženja, stika s sprehajalci, kar 
pa ima še dodatno vrednost, pa še 
knjižnica je blizu.

Ali še hraniš Sušnikovo knjigo In kaj 
so ljudje ko lesovi? Zakaj?
A ni lepo, če ti lahko en sam stavek 
obrne na glavo način razmišljanja, kot 
da je bilo preveč vsega, kot da ne po-
trebuješ še več … Kot da obstaja le ta 
preprosta, dobesedna resnica o življe-
nju, le ta samotna pot, ta trpka podoba 
drevesa, ki raste v tebi – v meni, teh 
lesov in grude … (osamljenega se po-
čutim le kot slikar). Gre pa za stavek: 
»In kaj so ljudje ko lesovi in ledine in 
grude in prst /…/«, le da so se grude 
in gora v njih zavedele svoje strasti in 
trpkobe in smrti …

Kolikor lahko preberem, si ustvarjal 
disciplinirano, po ciklih. Ko končaš 
en cikel, se lotiš drugega. Vsak je 
bolj dovršen od prejšnjega. Ali si ta 
svoj ustvarjalni način v zrelejših letih 
kaj spremenil?
Vedno mi je bila pomembna duhov-
nost, duhatvornost v načinu izražanja. 
Ne glede na različna obdobja zapi-
sovanja, ostajam discipliniran. Vseh 
čustev pač ne moreš preoblikovati v 
sliko ali besedo. Vedno delam skice, 
jih opišem z besedo. Morda se pojavlja 
dvom ali želja po spreminjanju ali pa 
avtocenzura, ki določa meje, definira 
način izražanja, čeprav vsebina ostaja 
ista. Stremljenje k popolnosti je pač v 
vsakomur od nas.

Rad imaš naravo, impresija in refle
ksija snežno bele pokrajine bosta 
morda tudi letošnjo zimo naši sopo
tnici. Naslikati z belo barvo ni pro
blem, ne samo narave, kot praviš. 
Kaj pa je problem?
Stopiti skozi kopreno beline, jo vsrkati, 
ji vnesti vsebino … Problem pri beli 
barvi je v izbiri materiala, barve. Slike 
rad kolažiram, za to pa potrebuješ od-
govarjajočo strukturo same barve − za 
to uporabljam pigment, kredo, gips …, 
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Društvo katoliških pedagogov Slovenije podeli vsako leto tri Slomškova priznanja za vi-
den prispevek na področjih predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva ter kate-
heze. Letos, 25. septembra, je v Slomškovi rojstni hiši na Ponikvi pri Celju to priznanje 
prejela naša domačinka, diplomirana teologinja Marija Prikeržnik. Pozornosti je bila 
deležna ob 30-letnici svojega pastoralnega dela v Mežiški dolini, predvsem v župnijah 
Občine Ravne na Koroškem, za kar je na začetku letošnjega šolskega leta iz rok škofa 
msgr. Alojzija Cvikla prejela nadškofijsko priznanje.

Prejela Slomškovo in nadškofijsko priznanje
Besedilo: Helena Merkač | Foto: Arhiv Župnije Ravne

Ob 30-letnem katehetskem 
jubileju Marije Prikeržnik

Katehistinja Marija se je pred dobrimi pet-
desetimi leti rodila v petčlanski družini na 
Prevaljah, kjer je nato obiskovala osnovno 
šolo in verouk ter se s petjem in delom v mla-
dinski skupini že zgodaj vključila v tamkaj-
šnje versko in kulturno življenje. »Dota mojih 
staršev je zagotovo velika. Izpostavila bi vre-
dnote, kot so poštenje, delavnost, skromnost 
in vera. Veliko vlogo so v mojem otroštvu in 
mladostniški dobi odigrali duhovniki prevalj-
ske župnije, kar vsi po vrsti: Matej Močilnik, 
Gabrijel Cizl, ki je bil moj prvi katehet, med 
različnimi kaplani pa zagotovo največji vzor-
nik Miha Herman,« je ob obletnici povedala 
za ravensko župnijsko glasilo Vogelni kamen. 
Na gimnaziji Ravne je nato obiskovala peda-
goško smer, izobraževanje pa nadaljevala na 
Teološki fakulteti v Ljubljani in zadnji dve leti 
v Mariboru, kjer je bila med prvimi ženskami 
na študiju teologije. Leta 1992 je diplomirala z 
nalogo Skrb za vzgojo in izobraževanje laikov, 
ki je nakazala njeno poklicno pot katehistinje 
in pastoralne asistentke. 

V dekaniji Dravograd - Mežiška dolina ve-
rouk poučuje že dobrih 30 let (v Črni, Mežici, 
Črnečah, Šentjanžu, Šmartnem pri Slovenj 
Gradcu, trenutno na Ravnah in v Kotljah). Ko je 
začela, njena zaposlitev ni bila samoumevna, 
a mežiški in ravenski župnik, Franc Linasi in 
Slavko Bek, sta ji ponudila sodelovanje. »Ker 
sta ta dva duhovnika in še kakšen cenili moje 
delo, me spoštovali, vključevali tudi širše v 
pastoralno delo, ne samo v osnovnošolsko 
katehezo, je bilo mogoče sodelovati, ljudje 
so me začeli sprejemati,« je ob jubileju pove-
dala za slovenski katoliški tednik Družina, za 
domači Vogelni kamen pa: »Ženski v cerkve-
ni službi ni lahko. Nekateri duhovniki precej 
težko sprejemajo teološko izobražene laike. 
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roškega in širšega slovenskega okolja, 24 let 
je gonilna sila župnijskega lista Vogelni ka
men ter poročevalka o župnijskem dogajanju 
v drugih medijih. Svojčas je imela versko od-
dajo tudi na lokalni kabelski televiziji. Njen 
delež je nemajhen tudi v 30-letnem delovanju 
Župnijske karitas, pri kateri je v začetku kot 
usposobljena iz gestalt terapije vodila osebno, 
zakonsko in družinsko svetovanje, in v osre-
dnjem župnijskem organu, pastoralnem svetu. 
Letos je bila koordinatorica sinode v župnijah 
Ravne, Kotlje in Strojna ter tako vzpostavlja-
la možnosti za dialog o temeljnih vprašanjih 
sodobne Cerkve.

Obdarovana s smislom za izbiranje ustre-
znih besedil, z branjem, pripovedovanjem in 
petjem barva vse župnijske dogodke, kot so 
lepe nedelje, velika noč in božič, šmarnice 
ter romanja. 

Na področju glasbe je samoukinja, pa ven-
dar je mnogo otrok pritegnila k petju, igranju 
instrumentov, nemalo jih je prvič posadila za 
orgle. Ves čas je vpeta v vodenje zborov, otro-
ških in mešanega, uspešno vodi tudi strojnske 
pevke. Da bi bila tudi na tem področju čim bolj 
kompetentna, je leta 2011 v Celovcu zaključila 
zborovsko šolo.

Katehistinja Marija Prikeržnik je s 30-le-
tnim predanim delom pomembno sooblikova-
la podobo župnij v Občini Ravne na Koroškem, 
prav tako pa tudi kulturno podobo te občine, 
predvsem z vodenjem Kulturnega društva 
Svitanje v letih od 2002 do 2016 ter v njenem 
okviru z organizacijo Večerov pod lipo (v go-
stilni Lečnik ob dnevu državnosti), z izdajo 
pesmarice ljudskih pesmi in z izvedbo prire-
ditev ob materinskem dnevu.

Verniki pa, ki so bili leta in leta navajeni, da 
je duhovnik tisti, ki poučuje, tudi niso hitro 
pripravljeni sprejeti novosti. Menim, da sem 
predsodke premagovala zgolj s trdim delom 
in marljivostjo.« 

V tridesetih letih je versko izobrazila in 
vzgojila na stotine otrok, s poslanstvom, ki ga 
jubilantka nedvomno izžareva. Zaveda se, da 
verouka ni mogoče poučevati po dolžnosti, da 
ne gre le za podajanje znanja. Zanj se vse pogo-
steje uporablja izraz kateheza, ki pomeni tudi 
vzgojo in zgled. »'Če hočeš druge vneti, moraš 
sam goreti,' je dejal Anton Martin Slomšek. 
Včasih otroke vprašam, po čem prepoznajo 
mojo vero. Odgovor: 'Ker ste vedno v cerkvi!' 
Mislim, da lahko začutijo moje navdušenje za 
Boga,« pove o svojih veroučencih, ki jim želi 
s sodobnimi pedagoškimi pristopi približati 
temeljna spoznanja o veri in v njih prebuditi 
življenje po veri. Njeni interni delovni zvezki 
za pripravo na birmo (leta 2016 so ga ponati-
snili pri Celjski Mohorjevi družbi) ter za 7. in 
5. razred so pestri, ilustrativno privlačni, iz-
virni. Izdala je tudi priročnike za katehete in 
starše. Pri svoji katehezi uporablja sodobno 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
posega po kvizih, filmskem gradivu … V pan-
demiji covida-19 je s spletnimi orodji izvajala 
pouk na daljavo. Z otroki (in njihovimi starši) 
je bila v stalnem stiku. 

V katehetsko delo se vključuje tudi širše. Več 
let je bila članica Slovenskega katehetskega 
sveta in odbornica za pripravo Katehetskega 
simpozija, zdaj pa je članica vodstva katehi-
stinj v Nadškofiji Maribor. 

Otroke in mlade vključuje tudi širše v lokal-
no skupnost. Od leta 1994 z animatorji vodi 
počitniški program za otroke; najprej pod 
imenom Počitniška potepanja, zdaj Oratorij, 
in sicer na Ravnah in v Kotljah. Program omo-
goča otrokom kakovostno preživljanje pro-
stega časa. Pripravlja miklavževanje, takrat 
program ob prihodu Miklavža najprej izve-
dejo v cerkvi, že več let pa tudi na ravenskem 
trgu. Običaj koledovanja, ki ga je na Ravnah 
ohranjala skupina starejših kolednikov, že od 
leta 1994 uspešno prenaša na mlajše rodove. 
S to dejavnostjo jih navdušuje za pravi odnos 
do narodnih običajev in dobrodelnosti. Leta 
1996 je z njimi postavila na oder ravenskega 
Kulturnega centra božično igro. Od leta 2018 
pa navdušuje hotuljske veroučence za sode-
lovanje pri Slomškovem bralnem priznanju. 

Pomembna ji je tudi kateheza odraslih. 
Že 28 let vodi ravensko biblično skupino (od 
leta 1993 do leta 2011 je bila njena vodja tudi 
v Mežici) in z njo povezane dogodke (mini 
svetopisemski maraton, srečanja bibličnih 
skupin, postne duhovne obnove zanje …), 24 
let organizira dobro prepoznavne adventne 
večere, na katerih o aktualnih življenjskih 
temah predavajo strokovnjaki iz ožjega ko-

Obdarovana 
s smislom za 
izbiranje ustreznih 
besedil, z branjem, 
pripovedovanjem 
in petjem barva vse 
župnijske dogodke, 
kot so lepe nedelje, 
velika noč in božič, 
šmarnice ter romanja. 

“
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Če imaš v življenju srečo, je ob tebi človek, ki te uči ljubezni in spoštovanja do narave. Pokaže 
ti, kje v Peci so nepreplezani skriti kotički, katera smola na drevesu je najboljša, kako pogumno 
slediti medvedu, kje raste »materna dušca« in kje zaščiteni »žinitl«. Katere gobe te bodo rešile 
lakote in katera zvezda ti bo vedno pokazala pot do doma. Če pa je ta sreča še večja, je ob tebi 
taisti človek, ki je pripravljen vse to znanje in ljubezen deliti in ob tem pomagati sočloveku.  
Ta človek je Zdravko Moličnik, gorski reševalec, ki je letos prejel priznanje za življenjsko delo,  
za 40 let udejstvovanja pri Gorski reševalni službi (GRS).

Iz majhnega zraste veliko, tako pravi
jo. Je bilo že tvoje otroštvo kako po
vezano z reševanjem v gorah?
Rojen sem bil v samih nedrjih Pece. 
Otroštvo smo preživeli v skalnatem 
svetu in že takrat preplezali marsi-
katero težko dostopno polico. Z igro 
smo spoznavali svobodo gibanja na 
zahtevnem terenu in tako pohajkovali 
za gamsi in srnjadjo v kraljestvu Pece. 
Pot me je povsem smiselno vodila v 
hribe in alpinizem. Na vprašanje, ali 
pomagati ali ne, mi je odgovorilo ži-
vljenje že v rani mladosti. Kot otrok 
sem doživel dve reševalni akciji. Ob 
prvi sem bil v drugem razredu osnov-
ne šole. Ko smo se peš vračali domov 
v Podpeco, smo v Črni pod skakalnico 
srečali poškodovanega smučarskega 
skakalca in mu nemudoma pomaga-
li. Ob drugi pa se je poškodoval moj 
prijatelj, ko sva smučala na domačem 
smučišču – po Njivah se je reklo vča-

sih. Najino smučanje je seveda vklju-
čevalo kar nekaj skokov in pri enem 
od teh si je poškodoval nogo. Ko sem 
mu priskočil na pomoč, sem opazil, 
da ima nogo zlomljeno in zavito za 
180 stopinj nazaj. Nisem vedel, kako 
se lotiti noge, da se bo odvila v pravo 
smer – prijel sem ga pod kolenom in 
mišice so rotacijo noge opravile same 
ter jo postavile v pravi položaj. Nato 
sem priskrbel sanke in z nekaj pomoči 
smo ga pripeljali do domačih. Ja, tako 
se je vse skupaj začelo.

Ljubezen do hribov in gora je torej že 
od nekdaj v tebi, kdaj in zakaj pa si 
se odločil za vstop v GRS?
Ljubezen do gora, ja. Naše katedrale 
na dvatisočakih, na katere bomo ve-
dno romali. Vstop v GRS se je zgodil 
slučajno. S kolegom sva lezla v severni 
triglavski steni in ravno v tistem času je 
bil pohod Planinskega društva Črna na 

Triglav. Ker so potrebovali pomoč, sva 
jim pomagala pri vzponu in tudi pri se-
stopu. Sestopali smo do Staničeve koče 
čez snežišče, in ker je bilo precej pole-
denelo, sva vzpostavila vrvno ograjo, 
tako da so planinci lahko varno sesto-
pili. Takrat je bil med pohodniki Karli 
Mostnar (takratni član GRS) in on me je 
predlagal načelniku, Francu Telcerju, 
da me sprejmejo v GRS, ker obvladam 
alpinistične spretnosti. Tako sem leta 
1980 postal pripravnik, kar je trajalo 
štiri leta. Ob tem sem opravil vseh se-
dem državnih izpitov (letna in zimska 
tehnika, vrvna tehnika, improvizacija, 
prva pomoč …). To znanje smo nato ob-
navljali dvakrat na leto (kar je praksa 
še danes). No, vmes sem tudi zelo hitro 
postal letalec reševalec. Kot reševalec 
v nekdanji Jugoslaviji sem imel številko 
47, kar je zavidljiva številka, če upo-
števamo, da so imeli te številke piloti, 
kopiloti, mehaniki in nato reševalci. 

Besedilo: Polona Moličnik | Foto: Osebni arhiv Zdravka Moličnika

Alpinizem je res prečudovit šport 

Zdravko Moličnik, prejemnik plakete  
za življenjsko delo, 40 let pri GRS
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Takrat smo imeli manjša helikopterja 
Agusta Bell AB 206 in AB 212 in reše-
valci smo bili pripeti samo z jekleni-
co. Danes so veliko bolj varovani in 
tudi neposredna radijska povezava je 
vzpostavljena, sploh po katastrofi na 
Okrešlju. Do devetdesetega leta sem 
letel, potem so me nadomestili mlajši 
člani GRS, tako to gre, in prav je tako. 

Kako se je potem nadaljevala  
tvoja pot v GRS?
Zelo zadovoljen in počaščen sem, ker 
so mi devetdesetega leta fantje zaupa-
li, da vodim projekt izgradnje bivaka 
pod Raduho. S skupnimi močmi smo 
ga tudi uspešno izvedli. Še danes nam 
je primerno zatočišče za opremo, vaje, 
usposabljanja in redna dežurstva, ki 
jih izvajajo naši gorski reševalci v po-
letnem času. Pa tudi v zimskem času se 
pogosto odpravijo na pregled in ogled 
območja. Leta 1986 sem bil načelnik 
štaba civilne zaščite Občine Ravne na 
Koroškem, ki je takrat obsegala vse šti-
ri današnje občine, in uspelo mi je, da 
sem v občinski odlok o zaščiti in reše-
vanju pod tehnično enoto vnesel tudi 
GRS Prevalje. GRS je prvič v Jugoslaviji 
postala sestavni del odloka o zaščiti in 
reševanju. Tako se je začela vpletati sis-
temska rešitev financiranja GRS s strani 
Ministrstva za obrambo oziroma takra-
tnega sekretariata za ljudsko obrambo. 
To je lep dosežek, ki je še danes temelj 
za financiranje Gorske reševalne zveze 
Slovenije (GRZS), enega od financiranj.

V 40. letih je bilo zagotovo izpeljanih 
precejšnje število akcij, bi katero 
izpostavil?
Najtežje akcije so zimske in nočne, 
predvsem zaradi tega, ker v soju sve-
tilke kot reševalec ne moreš realno 
oceniti nevarnosti, ki grozi tebi in ce-
lotni ekipi, ki rešuje ponesrečenega. 
So pa tukaj tudi sneg, veter, nizke tem-
perature, megla … To so bile res ene 
najbolj zahtevnih akcij, ki pa so se 
za ekipo vse končale dobro, žal pa za 
ponesrečence ne vedno. Ena teh se je 
zgodila, ko je plaz na Raduhi odnesel 
dva planinca. Akcija je bila zahtevna 
tudi zato, ker nas je bilo reševalcev 
zelo malo, in tudi fizično je bila izje-
mno zahtevna, saj je bil novozapadli 
sneg suh, in se nam je udiralo do pasu. 
S prijateljem reševalcem Gorazdom 
sva pri vstopu v Vetrno smer prevzela 
aki in ga prinesla do Bukovnika. V trdi 
noči so nama še svetilke odpovedale. 
Ampak tudi tako je šlo. Zjutraj smo se 
odpravili še po drugega ponesrečenca, 
ki ga je takrat našel Peter Bricman s 
psom, in ga prinesli v dolino. Žal no-
ben ponesrečenec ni preživel.

Če bi naredil vzporednico med  
reševanjem včasih in danes,  
kaj ugotoviš? 
Ja, velika razlika je, včasih je bil odziv-
ni čas mnogo daljši. Ni bilo mobitelov, 
imeli smo samo voki-tokije, s katerimi 
smo se pogovarjali iz stene do podste-
nja. Ni bilo centra za obveščanje 112, 

obveščala nas je predvsem policija. 
Cestne povezave so bile slabše, tako 
da smo potrebovali še več kondici-
je, in tudi oprema je bila veliko težja. 
Vozila nam je posojala civilna zaščita 
ali policija, drugih prevozov nismo 
imeli. No, če je imel kdo avto, drugače 
smo šli pač peš. Hribi niso bili do take 
mere dostopni tako kot danes, ampak 
obiska je bilo tudi kar precej. Posebno 
značilni so bili pohodi železarjev – po 
700 ljudi smo vodili na vrh Triglava …

Plaketa za življenjsko delo. Čestitam! 
Mogoče še kakšen nasvet mladim 
nadobudnežem?
Da. Prejel sem plaketo za življenjsko 
delo v GRZS, zlati častni znak GRS in 
Planinske zveze Slovenije ter seveda 
zlato spominsko letalsko reševanje. 
Rad bi, da ne bi minilo 40 let, da bi 
nekdo prejel tako priznanje iz Občine 
Ravne na Koroškem, ker za zdaj sem 
edini s tega območja. Zato mladi, po-
gumno naprej! Alpinizem je res preču-
dovit šport. Glede reševanja pa – ne 
ustrašite se težkih akcij. Te krepijo 
moštvo. Nas povežejo in delajo moč-
nejše. Dobrodošli!
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Dan slovenskih lekarn je praznik naše lekar-
niške dejavnosti, zato na ta dan z raznimi ak-
tivnostmi svoje znanje o zdravilih predstavi-
mo širši javnosti v obliki vsakoletnih zloženk, 
predavanj in s prispevki v medijih.

Vsako leto smo predstavili novo temo, kot 
so Izdelki iz zdravilnih rastlin; Imunski sis-
tem; Zdravila in neželeni učinki; Zdravila in 
kronični bolniki; Zdravila in samozdravljenje; 
Zdravila in moški ter Zdravila in ženske. Za 
leto 2022 je bila izbrana tema Zdravila in otroci.

V ponedeljek, 26. septembra, smo v vseh 
Koroških lekarnah delili brezplačne zloženke, 
v katerih so predstavljena naslednja poglavja: 
Fiziološke posebnosti otrok; Najpogostejše 
zdravstvene težave pri otrocih; Farmacevtske 
oblike za otroke in njihova pravilna uporaba; 
Kaj naj o skrbi za otrokovo zdravje vedo starši 
in kaj otroci; Cepljenje in nalezljive bolezni pri 
otrocih. Kolegica Špela Vaupot, mag. farm., ki 
poučuje enega od strokovnih predmetov na 
Gimnaziji Ravne, smer farmacevtski tehnik, 
je ta dan obeležila na način, da so njeni dijaki 
pripravili izobraževalne plakate, s katerimi so 

ozaveščali sošolce o pravilni uporabi zdravil, 
kaj morajo mladostniki vedeti o svojih zdravi-
lih in kakšne so pasti vse večje uporabe pre-
hranskih dopolnil.

Zaposleni v Koroški lekarni že več kot 30 let 
sodelujemo z osnovnimi šolami in vrtci. Na de-
lavnicah otrokom predstavljamo, kaj so zdra-
vila in kako jih pravilno uporabljamo. Letos 
je kolegica Sanja Despotović Ljubojević, mag. 
farm., sodelovala pri projektu OŠ Prežihovega 
Voranca Ravne z naslovom Bolnišnica in 
zdravje. Kolegica Sanja je za prvošolčke pri-
pravila krajšo brošuro ter izdelala »mini le-
karno«, v kateri so se otroci lahko preizkusili 
v vlogi farmacevta. Otrokom je pojasnila delo 
oziroma poslanstvo lekarniškega farmacev-
ta, da ljudem na razumljiv način posreduje 
informacije o zdravilih, ki jih uporabljajo, 
jih seznani z morebitnimi neželenimi učinki 
zdravil ter jim nameni tudi kakšno prijazno, 
spodbudno besedo. V letu 2023 vas lepo va-
bim, da dan slovenskih lekarn praznujete z 
nami. Obljubljamo vam, da bo predstavljena 
tema pri skrbi za vaše zdravje vsem v pomoč.

Slovenske lekarne smo že 18. leto zapored, 26. septembra, na dan sv. Kozma 
in Damijana, praznovale dan slovenskih lekarn. Ta datum je bil izbran, saj sta 
omenjena svetnika zavetnika zdravnikov in farmacevtov.

Besedilo: Irena Pušnik, mag. farm., spec.

Aktivnosti Koroške lekarne ob 
18. dnevu slovenskih lekarn

Izobraževalni plakatiOtroci v vlogi farmacevta
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Okužba se lahko pojavi kot nenevarna, a nepri-
jetna oblika infekta, to so bradavice/kondilo-
mi ali papilomi (povzročajo jih manj nevarni/
nizkorizični genotipi). V najslabšem primeru 
(po okužbi z nevarnimi/visokorizičnimi geno-
tipi) lahko okužba pri ženskah povzroči raka 
(karcinom) materničnega vratu, zunanjega 
spolovila ali nožnice. Pri moških lahko na-
stane rak penisa. Pri obeh spolih pa seveda 
karcinom zadnjika (anusa) ali grla in žrela. 
Na srečo večina okužb s HPV (90 %) sama od 
sebe mine v dveh letih.

OKUŽBE S HPV SO POGOSTE
Okužba s HPV je med najpogostejšimi spol-
no prenosljivimi okužbami, okuži se okrog 
80 odstotkov spolno aktivnih. HPV se širi z 
intimnim stikom koža na kožo. To pomeni, 
da se ne prenaša le s spolnimi odnosi, bodisi 
vaginalnimi, analnimi ali oralnimi, temveč 
tudi s tesnimi stiki vseh vrst. Lahko s praska-
njem, drgnjenjem, z okuženimi prsti rok med 
različnimi deli telesa. Možen je tudi prenos z 
okuženimi predmeti in celo od okužene ma-
tere na novorojenčka med porodom.

RAK MATERNIČNEGA VRATU
Dokazano je, da so skoraj vsi primeri raka 
materničnega vratu (99 %) vzročno povezani 
z okužbo s HPV. Rak materničnega vratu je 
drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah 
(15–44 let) v Evropi. Na leto tako zboli približno 
34.000 žensk, 13.000 jih za tem rakom umre!

Kako pa je pri nas? V Sloveniji letno zboli 
približno 120 žensk, 40–50 jih vsako leto umre. 
To je 40–50 smrti preveč! Letno operativno 
zdravimo več kot 1.600 žensk, pri katerih so 
bile odkrite predrakave spremembe zaradi 
okužbe z enim od nevarnejših genotipov HPV. 
Zaradi uspešnega odkrivanja najbolj zgodnjih 

oblik raka materničnega vratu v sklopu držav-
nega programa ZORA je smrtnost zaradi tega 
raka v Sloveniji pod evropskim povprečjem.

PREPREČIMO RAKA S CEPIVOM 
PROTI HPV
Okužbo je seveda bolje preprečiti kot zdraviti! 
Na žalost je ozaveščenost o HPV v Sloveniji pod 
evropskim povprečjem, zato je pomembno, da 
o tej temi čim več govorimo. Cilj je namreč, da 
Slovenija doseže eliminacijo s HPV povezanih 
rakavih bolezni. 

V času epidemije se je zaupanje v cepljenje 
dodatno zamajalo. Starši imajo številne di-
leme, kot so vprašanja o učinkovitosti cepiv, 
varnosti, stranskih učinkih. Vse to so vpra-
šanja, na katera lahko strokovnjaki odgovo-
rijo in starše pomirijo ter jim podajo realne 
informacije o tej, prevečkrat napačno pred-
stavljeni temi.

Humani papilomavirusi (HPV) so pogosti virusi, ki lahko pozneje v življenju povzročijo 
raka. Gre za veliko družino virusov, trenutno je znanih več kot 250 podvrst – genotipov. 
Približno 45 jih povzroča okužbe spolovil, rodil, zadnjika in ustnega dela žrela. Večina 
okužb poteka brez simptomov in okuženi zanjo niti ne izve.

Besedilo: Helena Šavc, dr. med., spec. gin. in por.

Namigi za zdravje: Cepljenje proti 
humanemu papilomavirusu (HPV) – 
odlična preventiva pred rakom
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KAKO TO DELAMO V SLOVENIJI
V Sloveniji je na voljo devetvalentno cepivo. 
To varuje pred sedmimi najpogostejšimi ne-
varnejšimi genotipi HPV, ki povzročajo raka, 
ter pred dvema manj nevarnima genotipoma 
HPV, ki povzročata genitalne bradavice.

Priporočeno (prostovoljno) cepljenje proti 
HPV v breme obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (OZZ) izvajamo ob sistematičnem pregle-
du pri deklicah in dečkih v 6. razredu osnovne 
šole. Cepljenje v breme OZZ opravimo tudi pri 
zamudnicah in zamudnikih (dekleta, ki so obi-
skovala 6. razred v šolskem letu 2009/2010 ali 
pozneje, in dečki, ki so obiskovali 6. razred v 
šolskem letu 2021/2022 in še niso bili cepljeni). 
Ta leta so za cepljenje najprimernejša zato, ker 
je v zgodnji puberteti najboljši imunski odziv 
na cepivo. Za druge, ki bi se želeli cepiti proti 
HPV, je cepljenje samoplačniško. 

Cepivo je učinkovito. V državah z visoko 
precepljenostjo proti HPV so opazili zmanj-
ševanje pojavnosti genitalnih okužb s HPV v 
populaciji mladih, zmanjševanje pojavnosti 
genitalnih bradavic in predrakavih sprememb 
materničnega vratu ter zmanjšano pojavnost 
s HPV povezanih rakov pri cepljenih ženskah 
v primerjavi z necepljenimi ženskami.

Cepivo je varno. Evropska agencija za zdra-
vila (EMA) in Svetovna zdravstvena organi-
zacija (SZO) redno spremljata varnost cepiv 
proti HPV in do sedaj še nista zaznali nobenih 
varnostnih zadržkov za cepljenje.

Znano je, da se moški pogosteje okužijo od 
žensk. Pri moških nimamo rutinskega preven-

tivnega programa, s katerim bi lahko predča-
sno odkrili oziroma zaznali okužbo z visoko-
rizičnim virusom HPV. Okužba pri moških 
poteka še bolj prikrito kot pri ženskah, saj 
v večini primerov okuženi moški nima prav 
nobenih težav. Ravno cepljenje dečkov (ki je 
brezplačno od leta 2021) bo prispevalo h ko-
lektivni imunosti ter posredno tudi k odpravi 
raka, ki ga povzročajo okužbe s HPV. S ceplje-
njem dečkov torej začenjamo pomemben korak 
v smeri eliminacije raka materničnega vratu. 
Starše pozivamo, naj se odločijo za cepljenje 
svojih otrok, da bodo zaščiteni pred raki, ki 
jih povzroča HPV.

Prispevek je nastal ob uporabi naslednjih 
virov/spletnih strani: www.nijz.si; onko-i.si; 
ema.europa.eu; cdc.gov; who.int in wexner-
medical.osu.edu.
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Mladi pod večinskim mentorstvom 
Ožbalta Zmagaja in Mitje Ježa v za-
dnjih letih stopajo po poteh uspešnih 
generacij. V koledarskem letu 2021 so 
za veselje poskrbeli upi v kategoriji 
male odbojke, ki so postali državni 
prvaki. Nekateri igralci iz zmagovite 
ekipe so sedaj v starejši kategoriji, kjer 
so vnovič pokazali, da ima odbojka 
v srcu Koroške svetlo prihodnost, saj 
so spomladi 2022 osvojili še naziv dr-
žavnih prvakov v kategoriji starejših 
dečkov.

Starejši del podmladka je ob koncu 
leta 2019 z naslovom mladinskih dr-

žavnih prvakov začel serijo vrhunskih 
uvrstitev na državni ravni, veliko fan-
tov iz zmagovitega mladinskega mo-
štva se je priključilo članski ekipi. Ta 
je marca letos poskrbela za češnjo na 
torti klubskih uspehov – Fužinar se je 
po petih letih vrnil v prvo slovensko 
odbojkarsko ligo!

Varovanci Bogdana Veličkovića so 
v sezoni 2021/2022 zasluženo osvoji-
li prvo mesto v 1B. DOL, v dodatnih 
kvalifikacijah pa v seriji treh tekem 
z 2 : 1 premagali novomeško Krko. S 
tem so vstopili med osem najboljših 
ekip v Sloveniji. V sezoni 2022/2023 

bomo lahko na Ravnah spet spremljali 
vrhunska moštva, kot so ACH Volley, 
Calcit Kamnik in Salonit Anhovo.

V družbi zvenečih imen Fužinar ne 
želi igrati le stranske vloge, cilj je ob-
stanek v ligi, s podporo navijačev pa 
se lahko nadejamo kakšnega presene-
čenja. Zato vljudno vabljeni na ogled 
domačih tekem, zelo bomo veseli tudi 
vsakega mladega nadobudneža, ki bi 
se rad preizkusil v našem mladinskem 
pogonu. Poiščite nas na Facebooku 
ter na spletni strani www.okfuzinar.
si, tam boste našli vse potrebne infor-
macije. Odbojka je doma na Ravnah.

Ravne na Koroškem so od nekdaj tesno povezane z odbojko, naše mesto je že 
desetletja eno od središč tega športa v Sloveniji. Najboljši dokaz za to sta Tine 
Urnaut in Klemen Čebulj, ki sta s člansko reprezentanco spisala pravljično 
zgodbo na svetovnem prvenstvu, prve odbojkarske korake pa naredila prav v 
našem klubu. Sta zgled obetavnim mlajšim generacijam, ki jih v OK Fužinar 
SIJ Metal Ravne ne manjka.

Besedilo: Blaž Magdič | Foto: Arhiv OK Fužinar

Odbojkarski klub (OK) Fužinar 
nadaljuje velike uspehe
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ŽE DRUGIČ ZAPORED SMO 
POSTALI EKIPNI DRŽAVNI 
PRVAKI DO 13 LET
Leto 2022 bo zagotovo eno najuspe-
šnejših let za naš klub, saj smo prvič 
doslej posegli po vrhu v treh staro-
stnih kategorijah: U11, U13 in U15. Do 
konca leta smo nastopili še na držav-
nih prvenstvih v vseh omenjenih kate-
gorijah, kar je potrditev vseh letošnjih 
rezultatov.

V začetku junija smo se udeležili 
ekipnega državnega prvenstva U13. 
Že drugič zapored smo postali ekipni 
državni prvaki U13 oziroma ubrani-
li lansko lovoriko. V Mariboru smo 
nastopili s kar tremi ekipami do 13 
let, kar je bila svojevrstna posebnost, 
saj so drugi klubi sestavili največ po 
eno ekipo.

15 MEDALJ NA DRŽAVNIH 
TURNIRJIH
Letos smo nastopili na mnogih tur-
nirjih po Sloveniji, Avstriji (Celovec, 
Gradec) in na Hrvaškem (Zagreb) ter 
osvajali številne medalje v mlajših 
kategorijah. Na državnih turnirjih, ki 
štejejo za slovensko jakostno lestvico, 
so naši mladi tekmovalci osvojili kar 
15 posamičnih medalj (dve zlati, se-
dem srebrnih in šest bronastih medalj) 
v treh različnih starostnih kategorijah, 
kar nas uvršča med tri najuspešnejše 
slovenske klube.

Prvič je za slovensko reprezentan-
co do 15 let nastopila naša igralka 
Arijalda Mustafić, udeležila se je treh 
mednarodnih turnirjev: Adria Youth 
& U17 International 2022 – Opatija; 9. 
Victor Hofsteig Youth International 
2022 – Dornbirn; 10. Serbian Youth 
International – Novi Sad 2022.

Konec avgusta smo imeli na 
Ravnah zelo uspešne skupne pripra-
ve z BK Medvedgrad Zagreb, pridružili 
so se nam igralci iz BK Mengeš, BK 
Koprivnica (Hrvaška) in BK Pišece.

7. OTROŠKI BADMINTON 
FESTIVAL BADMINTONČEK-
BADMINTONČICA 2023
Glavni del aktivnosti v letošnjem letu 
so državna prvenstva (U11, U13, U15) v 
novembru in decembru. Takoj po no-
vem letu bomo v vlogi organizatorjev 
izpeljali tradicionalni mednarodni 
turnir Badmintonček-Badmintončica 
2023. Potekal bo v soboto, 7. januar-
ja 2023, v telovadnici Osnovne šole 
Prežihovega Voranca.

Spremljajte nas na spletni stra-
ni www.akademija-karizma.si, kjer 
boste našli več informacij in sveže 
novice.

Besedilo: Bojan Breznik | Foto: Arhiv BK Karizma

Badminton klub (BK) Karizma: 
Ponovno prvaki!
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Z zavedanjem, kako pomembna je dobra priprava, po počitniškem juliju 
že več let zapored organiziramo namiznoteniške priprave v avgustu. 

Da priprave nekoliko popestrimo, 
izmenjamo izkušnje ter se medse-
bojno pomerimo, jih izvajamo z 
Namiznoteniškim klubom (NTK) 
Vesna iz Ljubljane. Že leta ga uspešno 
vodi naš domačin Bojan Pavič. Od 7. 
do 12. avgusta se je tako v telovadnici 
DTK in v namiznoteniški dvorani pri-
pravljalo 30 igralk in igralcev. 

Drugi del priprav smo že drugo leto 
izvedli v Puconcih, kjer treniramo s 
člani tamkajšnjega NTK. Poleg trenin-
gov najdemo tudi čas za obisk bazenov 
ali ogled znamenitosti. Naši najboljši 
igralci se udeležujejo še reprezentanč-
nih priprav na Otočcu.

Kako uspešne in spodbudne so te 
priprave, dokazuje finale pokala RS, 
ki se je odvil 17. septembra v Murski 
Soboti. Dekleta (Lea Kadiš, Nuša 
Kadiš, Polona Horvat, Nika Pandev 
in Urša Večko pod vodstvom trenerja 

Jureta Dretnika) so osvojila drugo me-
sto, fantje (Mitja Horvat, Andrej Bač, 
Žiga Kristijan Žigon in Darko Jamšek, 
ki je bil hkrati trener) pa so bili tretji. 
Tudi dosedanja tekmovanja v jesenski 
sezoni kažejo na dobro pripravljenost, 
saj so dekleta in fantje dosegli že vrsto 
odličnih uvrstitev. 

Naša skrb je tudi promocija nami-
znega tenisa, zato smo se 20. septem-
bra, v evropskem tednu mobilnosti, z 
veseljem odzvali na povabilo Občine 
Ravne na Koroškem in se v Grajskem 
parku predstavili na odprtju prostora 
»Plac za špilat«. 

Besedilo: Jure Dretnik | Foto: Arhiv NTK Fužinar Interdiskont

Priprave članov NTK Fužinar 
Interdiskont na novo sezono
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V disciplini olimpijskega krosa je tek-
movalo sedem članov. V kategoriji U13 
je Kai Dvornik Sirovina v skupnem se-
števku osvojil 3. mesto, dosegel svojo 
prvo zmago na tekmi in osvojil srebr-
no kolajno na državnem prvenstvu. 
Klemen Mlinar je osvojil 8. mesto v 
pokalu. Pri kategoriji U15 je en nastop 
zbral Jernej Jamnik. Prvo leto je v ka-
tegoriji U17 dirkal Tian Pečnik in je 
v pokalni razvrstitvi zasedel 6., Vid 
Okrogelnik pa 9. mesto, a je slednji 
k temu dodal še bronasto kolajno z 
državnega prvenstva v eliminatorju. 
Med starejšimi mladinci U19 sta dir-
kala Luka Smovnik in Tina Vrhovnik. 
Luka je sezono zaključil z dvema na-
stopoma na 25. mestu, dirkal je na ma-
ratonu MTB Slavnik in zmagal, mara-
ton MTB Soča pa je končal na 2. mestu. 

Tina je postala zmagovalka skupnega 
seštevka pokala SloXcup, državna pr-
vakinja v kratkem krosu in državna 
podprvakinja v krosu.

Letos smo enduro ekipo opremili s 
klubskimi barvami in tekmovalci so 
poželi veliko pozornosti. V kategori-
ji U13 je tekmoval Jakob Gosnik, ki je 
poleg pokala SloEnduro nastopil še 
na mednarodni dirki EWS KIDS. Na 
tekmah se je prvič preizkusil Maks 
Lapanja in s tremi nastopi med U15 
zasedel končno 23. mesto. V kategoriji 
U17 je Lovro Kojzek osvojil 2. mesto v 
pokalu, nanizal nekaj zmag in osvo-
jil bronasto kolajno na državnem pr-
venstvu. V ženski konkurenci je bila 
več kot uspešna Lucija Mlinar, saj je 
postala zmagovalka pokala in držav-
na prvakinja v enduru za leto 2022.  

Jan Polovšak je sezono med starejšimi 
mladinci U19 zaključil na 4. mestu, 
osvojil bronasto kolajno na državnem 
prvenstvu, nastopil na tekmi svetovne 
serije EWS in v starejši mednarodni 
konkurenci osvojil 6. mesto ter konec 
sezone zastopal barve Slovenije v eki-
pi mlajših članov na pokalu narodov 
v Italiji. V isti kategoriji je tekmoval 
Blaž Polovšak in osvojil 8. mesto v 
skupnem seštevku. 

Tudi rekreativna ekipa kluba je 
bila prisotna na izbranih kolesarskih 
prireditvah. Člani so se udeležili treh 
skupnih tur: maja okoli Pohorja, av-
gusta okoli Pece in septembra S ko-
lesom okoli Uršlje gore. Tekmovali 
so na Maratonu Franja, Krejanovem 
memorialu in Skoku na Strojno. Vojko 
Belaj se je udeležil tudi prestižne dirke 
L'Etape Slovenia by Tour De France v 
Kranju in uspešno končal daljšo tra-
so (138 km).

Za popestritev treningov smo or-
ganizirali 8 trening tekem, poimeno-
vanih Koroška gorskokolesarska liga, 
na njih je sodelovalo 20 otrok iz vseh 
vadbenih skupin. Še posebno so bile 
namenjene mlajšim, ki se šele spo-
znavajo s tekmovalnim kolesarjenjem. 
Na koncu smo zmagovalcem podelili 
kolajne in izvedli žrebanje praktičnih 
nagrad. Z ZKŠTM smo sodelovali pri 
projektu Bike Park Poseka in pri vzpo-
stavitvi vlečnice za kolesarje, že peto 
leto zapored pa tudi pri organizaciji 
Kolesarskega kampa Vida Peršaka.

Za kolesarji KK Ravne na Koroškem je izjemno uspešna sezona v vseh disciplinah in 
kategorijah. Tekmovalci so nastopali na tekmah pokala Slovenije v gorskokolesarskem 
krosu (SloXcup) in pokala Slovenije v enduru (SloEnduro), na državnih prvenstvih v 
krosu, enduru, eliminatorju in kratkem krosu ter na izbranih drugih prireditvah doma 
in v tujini. Imeli smo dva tekmovalca na dirki svetovne serije v enduru (EWS), za konec 
sezone pa je bil naš član povabljen tudi v ekipo, ki je zastopala Slovenijo na pokalu 
narodov. Osvojili smo sedem kolajn na državnih prvenstvih, dva naslova državnega 
prvaka ter dva naslova pokalnega prvaka.

Besedilo: Matej Kodrin | Foto: Arhiv KK Ravne na Koroškem

Številne kolajne in naslovi za kolesarje 
Kolesarskega kluba (KK) Ravne na Koroškem
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S sekcijami pod vodstvom trenerja 
Roberta Mesariča smo v letu 2022 
delovali na Ravnah in v Kotljah, na 
Prevaljah in v Mežici. Junija je izpit 
za belo-rumeni pas položilo 56 zače-
tnikov in začetnic, v višje pasove je 
napredovalo 47 judoistov. Mojstrski 
pas 2. dan sta osvojila Jan Horvat in 
Lara Svetec.

Po letu premora zaradi omejitev, 
povezanih s covidom-19, smo na 
Ravnah ponovno začeli organizirati 
tekmovanja. Februarja je potekal 14. 
mednarodni Pokal Guštanj Open za 
starejše in mlajše deklice in dečke. Za 
JK Ravne sta si zlati odličji priborili 
Manca Čerpnjak in Neža Grubelnik, 
srebrna odličja so osvojile Neža Kovač, 
Iva Forstner in Tia Vidovič, bronasta 
pa so prejeli Urban Kugovnik Bregeš, 
Vukašin Ljucović in Julia Pšeničnik.

Junija smo se udeležili mednaro-
dnega turnirja v Doboju v Bosni in 
Hercegovini. Med več kot 500 tekmo-
valci so med judoisti do 13 let zlato 
v svojih kategorijah osvojili Johhny 
Krivec, Jaša Vesnicer in Jošt Rožej, 
bronast je bil Teodor Čerjekovič. Med 
tekmovalci do 15 let je bron osvojila 
Iva Forstner, Tia Vidovič in Staš Svetec 
sta bila peta. Mladi judoisti so doka-
zali, da vloženemu trudu sledi uspeh. 

Po odličnem odzivu v prejšnjem 
letu smo ponovno poskrbeli za kar 
tri tedne pestrih poletnih aktivno-
sti. V začetku julija smo se družili na 
Smrekovcu in Ravnah, konec julija 
na taboru na turistični kmetiji Ošven. 
Obiskali so nas taborniki rodu Koroški 
jeklarji, nas naučili spretnosti preži-
vetja v naravi, skupaj smo postavi-
li tabor. Še en počitniški teden smo 
se družili ob vodi, ob Velenjskem in 

Ivarčkem jezeru ter na bazenu na 
Ravnah. Starejši dečki so odšli še na 
priprave v Selce na Hrvaško, z mlaj-
šimi pa smo uživali tudi med krom-
pirjevimi počitnicami.

V klubu nadaljujemo predstavlja-
nje veščin juda in prispevamo h kre-
pitvi zdravega življenjskega sloga v 
lokalnih skupnostih Mežiške doline. S 
podporo projekta Fit za življenje 2, ki 
ga v okviru CLLD sofinancira Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja, 
smo z Gimnazijo Ravne za dijake in 
starše izvedli predavanja o izzivih pre-
hrane mladih športnikov. V sodelova-
nju z OŠ Juričevega Drejčka izvajamo 
krajši program juda za učence 5. in 

6. razreda. V sodelovanju z Občino 
Ravne na Koroškem in podjetjem A. L. 
P. Peca so mojstri juda Zlatko Rizvič, 
Tine Novak in Gorazd Pandel ponovno 
izvedli krajša programa učenja veščin 
samoobrambe za ženske.

Z aktivnostmi v skupnosti in z 
vzgojo mladih dokazujemo, da je 
judo več kot šport. Vsega tega pa ne bi 
zmogli brez podpore Občine Ravne na 
Koroškem, naših partnerjev, sponzor-
jev, donatorjev in vseh drugih podpor-
nikov, predvsem pa staršev, ki nam 
zaupate svoje otroke in mladostni-
ke. Veselimo se prihodnjih skupnih 
uspehov.

V Judu klubu (JK) Ravne na Koroškem se letos zaključuje 4-letni mandat 
novoizvoljene vodstvene ekipe. Na prehojeno pot in na dosežene uspehe smo 
ponosni. Okrepili smo članstvo, vzpostavili trdne osnove za nadaljnje delo in se 
aktivno vključevali v lokalno skupnost ter delo v okviru Judo zveze Koroške.

Besedilo: Julija Marošek, Robert Mesarič | Foto: Arhiv Judo kluba Ravne na Koroškem

Ravenski judoisti poskrbeli 
za razgibano leto 2022
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Gimnastičarji Športnega društva (ŠD) Partizan Ravne so z novim šolskim letom 
na domačih in mednarodnih tekmah v skokih z male prožne ponjave (MPP) 
posamezno in ekipno dosegli odlične rezultate.

Besedilo: Jasmina Boromisa Jurčič | Foto: Arhiv ŠD Partizan Ravne

Gimnastičarji ŠD Partizan Ravne uspešni 
na domačih in mednarodnih tekmah

Starši veliko pripomorejo k uspehu 
svojih otrok, saj jih redno vozijo na 
treninge in jih spodbujajo, zato smo 
zanje trenerji in otroci pripravili izlet v 
Umag. Tam so se naužili sonca in mor-
skega zraka, njihovi otroci/tekmoval-
ci pa so se prvič udeležili OP Umaga 
v skokih z MPP in dosegli naslednje 
rezultate: CE: Rubi Čapelnik 2. in 
Cataleya Kragelnik 5. mesto. Ekipno 
2. mesto. MDE: Nia Tia Koren 1., Živa 
Kogelnik 2. in Mojca Valentar 3. me-
sto. Ekipno 1. mesto. MLI: Enej Jurčič 
5. mesto. SDE: Lia Štruc 2. in Vita Čeh 
5. mesto. Ekipno 2. mesto. MLE: Neža 
Štern 2. mesto. V kategoriji ZAČ so vse 
tekmovalke (Neža Šuler, Inja Čeh, 
Lorena in Alina Močilnik) prejele me-
dalje za sodelovanje. Na OP ŠD Center 
MB so najboljše dosegle naslednje re-

zultate: CE 1. ekipa: Rubi Čapelnik 2., 
Nika Hribernik 7., Cataleya Kragelnik 
8. in Hana Belhaima 9. mesto. Ekipno 
2. mesto. CE 2. ekipa 3. mesto. MDE: 
Mojca Valentar 3., Nia Tia Koren 4., 
Špela Trost 6. in Živa Kogelnik 9. me-
sto. Ekipno 1. mesto. SDE: Lia Štruc 
3., Vita Čeh 12. mesto. Ekipno 3. me-
sto. Ekipno MLE 3. mesto. Tudi drugi 
tekmovalci so se uvrstili na odlična 
mesta. 

Ta tekma je štela tudi za Pokal 
SLO, v kategoriji MDE so se uvrstile 
Nia Tia Koren na 4., Špela Trost na 5. 
in Mojca Valentar na 6. mesto; v kate-
goriji SDE je Lia Štruc osvojila 3. me-
sto. V skupnem seštevku vseh treh 
tekem za Pokal SLO se je v kategoriji 
MDE Špela Trost uvrstila na 4., Nia 
Tia Koren na 8. in Mojca Valentar na 

11. mesto, v kategoriji SDE Lia Štruc 
na 2. in v kategoriji MLE in ČLE Neža 
Štern na 2. mesto. 

Tekmovalci so dokazali, da se trdo 
delo, močna volja, predvsem pa vztraj-
nost slej ko prej poplačajo in jih peljejo 
tudi na prihajajoča tekmovanja. V tem 
koledarskem letu se bodo udeležili še 
OP Beograda, DP v akrobatiki in DP 
v teamgymu. Trenerji jim želimo, da 
se še naprej medsebojno spodbujajo, 
si pomagajo in delujejo kot ekipa ter 
da jim še naprej uspeva osvajati odlič-
ne rezultate, posamezno in ekipno. 
Našim najmlajšim tekmovalkam pa 
čestitamo za pogum na prvih tekmah. 
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Festival, ki v ospredje postavlja glasbo 
slovenskih avtorjev, je v petih zapore-
dnih dneh poleg šole jazza ter razstav 
del fotografa Jožeta Požrla in slikarja 
Stojana Brezočnika gostil devet razno-
vrstnih zasedb. Vsaka zase na neki 
način izstopajo iz sicer zavidljivo bo-
gate in kreativne slovenske jazz scene. 

Več kot petdeset izvajalcev je na 
štirih različnih prizoriščih izvedlo tri-
najst različnih koncertov – od solo na-
stopa multiinstrumentalista Boštjana 
Gombača do Big Banda RTV Slovenija, 
ki je pod taktirko Lojzeta Krajnčana 
s solistko vokalistko Ano Bezjak za-
objel prvo stoletje slovenskega jazza. 
Pa ne le številčno, tudi slogovno je 
bila ponudba izvajalcev zelo pestra. 
Petnajstletna kitaristka in vokalistka 
Zala Črešnik je s spremljevalcem, prav 
tako kitaristom Markom Zaleteljem, 
zajemala repertoar iz bogate zakladni-
ce slovenskih skladb. Nacionalni jaz-
zovski orkester je poleg skladb seda-
njih članov izvajal dela avtorjev, ki so 
v orkestru pustili viden pečat, od dru-
gih nastopajočih smo slišali izključno 
njihovo avtorsko glasbo, pa naj gre za 
slovensko-avstrijski CUT Trio Ceneta 

Resnika ali precej številčnejši, prav 
tako mednarodni projekt saksofonista 
Jureta Pukla Broken Circles. 

Festival vsa leta daje priložnost 
mladim, a ne nujno neizkušenim av-
torjem. Duo freekind z bobnarko Nino 
Korošak Serčič ter hrvaško klaviatu-
ristko in vokalistko Saro Ester Gredelj 
je kljub mladosti reden gost številnih 
mednarodnih odrov. Otrokom raven-
skih vrtcev in prve triade osnovnih 
šol so bili namenjeni kar trije koncer-
ti zasedbe Gombi & Leri. Z njimi sta 
jim Boštjan Gombač in pianist Sašo 
Vollmaier približala improvizirano 
glasbo na njim razumljiv in duhovit 
način ter jih tako vzgajala v bodoče 
obiskovalce festivala na odmaknje-
nem slovenskem obrobju. 

Jazz Ravne je z 10. izvedbo festi-
vala na Koroškem – prvih osem se je 
namreč odvilo v Ljubljani – dokazal, 

da lahko ravenski prireditelji izvedejo 
odmevno prireditev brez eminentnih 
svetovnih jazzovskih zvezd, s poudar-
kom na njim pomembnejših, a zato 
nič manj blestečih, žal pa precej bolj 
zapostavljenih slovenskih izvajalcih 
jazza. Že samo s tem Festival sloven-
skega jazza na Ravnah odločno pre-
sega lokalne okvire, prihodnje leto pa 
bo šel še korak dlje: festival bo orga-
niziran z državo gostjo, kot prva bo 
to Severna Makedonija.

Od začetka leta 2022 je Jazz Ravne 
član mednarodne jazzovske zveze 
Europe Jazz Network (EJN), ki zdru-
žuje prireditelje, izvajalce, promo-
torje in financerje s področja jazza. V 
Sloveniji sta člana EJN še Jazz Cerkno 
in Cankarjev dom v Ljubljani, v priho-
dnje bomo lahko na osnovi tega sodelo-
vanja na Ravnah prisluhnili še bolj ka-
kovostnim mednarodnim koncertom.

V Koroškem mladinskem 
kulturnem centru (KMKC) 
Kompleks se je 17. septembra 
s koncerti zasedb CUT Trio, 
Ecliptic in P'Jays končal 18. 
Festival slovenskega jazza.

Besedilo: Robi Jamnik | Foto: Nika Hölcl Praper

18. Festival slovenskega 
jazza na Ravnah
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Fotografija me spremlja bolj ali manj vse življenje, zasvojila me je že kot otroka. Črno-beli filmi, 
temnice, razvijanje fotografij … Lovljenje trenutkov, pričakovanja … Zame je fotografija več kot 
hobi, je sprostitev, je iskanje, je odločitev, ventil, ki ustavi čas … 

Besedilo in foto: Uroš Grabner

Fotografija na naslovnici:
Uroš Grabner

Fotografija me spremlja bolj ali manj 
vse življenje, zasvojila me je že kot 
otroka. Črno-beli filmi, temnice, raz-
vijanje fotografij … Lovljenje trenutkov, 
pričakovanja … Zame je fotografija več 
kot hobi, je sprostitev, je iskanje, je od-
ločitev, ventil, ki ustavi čas … Zadnja 
leta sem uradni fotograf Unesco 
Globalnega Geoparka Karavanke. 
Prejemnik nagrade Unesca za foto-

grafijo. Fotoaparat je tako rekoč moja 
obvezna oprema, tudi ko nisem na 
uradni dolžnosti. Skoraj ni dneva, da 
ga nimam poleg sebe. Seveda to ne 
pomeni, da fotografiram vsak dan, po-
meni pa, da me spremlja tudi v trenut-
kih, ko čakam na motive ali jih iščem, 
potujem ali sem zgolj v mimohodu … 
Moji glavni motivi so narava in živali.  
 

Potrpljenje ob tem pa je stvar čarov-
nije, sploh fotografiranje živali, ki te 
ne čakajo, ampak čakaš njih … In ko 
prst pritisne na sprožilec ter se končno 
ujame tisto pričakovano nepričakova-
no, nastane želja po še več. 

Vabljeni k ogledu mojih fotografij na 
FB-strani: @UroshGrabnerPhotos.
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Bilo je menda v poznih sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ko je bil pri dr. 
Francu Sušniku v takratni Študijski 
knjižnici na obisku direktor železar-
ne Gregor Klančnik. Med drugim sta 
se pogovarjala tudi o Prežihovih. Po 
tem srečanju me je ravnatelj knjižnice 
podučil, da moramo zelo paziti na to, 
kako govorimo o tej ugledni doma-
čiji na južnem obronku Préžihovega 
vrha. Poudaril je, da je to domačija 
pri Préžihu. Gremo torej k Préžihu 
ali k Préžihovim, nikakor pa ne na 
Prežihovino, kot je govoril ugledni 
direktor. Povedal mi je, da so ta izraz 
na Koroško prinesli Kranjci in da ni-
kakor ne spada v našo ljubo koroško 
govorico. To smo potem vsi v knjižni-
ci upoštevali. Saj res, ali drugim na-
šim domačijam rečemo Štručevina, 
Ivartnikovina ali Habrovina? Seveda 
ne! »Šel sem k Štrucu na Brdinje. Pri 
Ivartniku nad Ivarčkim jezerom je 
lepa domačija. Pri Habru na Preškem 
Vrhu imajo veliko sadja.« Zakaj torej 
Prežihovina?! Tudi za Préžihovo baj-
to, kjer je sedaj že več kot 40 let spo-
minski muzej, nikakor ni primeren 
ta izraz, pa ga, žal, še vedno pogosto 
uporabljajo novinarji in drugi pred-
stavniki javnega življenja. 

Dr. Franc Sušnik je na odprtju spo-
minskega muzeja (1979) poudaril: »Tej 
domačijici je po starem ime Préžihova 
bajta, spadala je k Préžihovemu grun-
tu, namenjena starim za preužitek, ko 
izročajo mladim grunt. Tu je bil doma 
Lovro Kúhar - Préžihov Vóranc, tu so 
bili Kúharji, oče Anza, mati Marjeta, 
bratje Vóranc, Lojz, Anzej in Gustej, 
pa babíca Liza, tista, ki je tu pod bajto 
žela ajdo zadnjobart. Zdaj je hiša vsa 
obnovljena.«

Tako je v muzejskem katalogu ob 
20. obletnici ustanovitve spomin-
skega muzeja (1999) zapisal profesor 
Janez Mrdavšič: Ne glede na izvor pa 
velja: • Da je ime Préžih (pri Préžihu, 
Préžihov) ime kmetije in njenega go
spodarja. Oblika pisateljevega imena 
Prežih je nastala s krajšanjem psevdo
nima in ime njegove žene Prežihinja 
prav tako. • Samo vrh nad domom (last 
kmeta Préžiha) je Prežihov vrh; širši 
greben, ime razloženega naselja, pa 
Préški Vrh. Oblika je nastala na enak 
način kot Kriška gora iz samostalnika 
križ. • Bajta (last kmeta Préžiha) je 
bila Préžihova bajta, glede na ugled 
in veljavo pisateljevega očeta pa so 
jo že začeli imenovati tudi Kuharjeva. 
Sedaj močno razširjeno ime pose

stva Prežihovina in po istem princi
pu tvorjena imena drugih slovenskih 
pisateljev so tuja narečnemu načinu 
poimenovanj.

Ker se taka nesrečna poimenovanja 
vse pogosteje pojavljajo tudi na spletu, 
bi bil skrajni čas, da se zavemo svojih 
koroških korenin in smo pristni pri 
poimenovanju našega pomembne-
ga kulturnega spomenika. Ljudska 
univerza Ravne (LURA) na svoji 
spletni strani (https://www.lura.si/
obvestila/388-zakljucek-studijskega-

-krozka-kdo-je-prezih) piše tako: »[…] 
obiskali smo Prežihovino, prisluhnili 
predavanju gospe Andreje Šipek iz 
Koroškega pokrajinskega muzeja […]« 
Koroško filatelistično društvo se si-
cer zaveda napačnega poimenovanja 
(https://www.kfd.si/prezihovina/), a 
vseeno zapišejo: »Prežihovina – bolj 
pravilno je domačija pri Prežihu – na 
Preškem Vrhu 12 pri Kotljah, nekoč 
imenovana 'Časova vila' po nekda-
njem lastniku.« Nič čudnega torej, da 
je bilo poleti tako zapisano tudi na 
prometni obvestilni tabli na odcepu 
za Prežihovo bajto.

Besedilo: Mirko Osojnik | Foto: Andreja Čibron Kodrin

O naših jezikovnih 
»šlamparijah«

Gremo k Préžihu ali 
na Prežihovino?

Ostanimo zvesti koroškim koreninam. 
Koroška je in bo vedno le toliko naša, 

kolikor jo bomo poznali in kolikor jo 
bomo skušali razumeti.
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Rada imam knjige, dobre zgodbe in pripovedovanja. Rada delim to ljubezen med 
ljudi. Učim se sprejemati vse te darove, še najraje iskrene pogovore. Na enem od 
takih pogovorov smo se zbrali v grajski časopisni kavarni Eleonora. Pogovarjali 
smo se o njej, Gizeli Retko, ki je nepričakovano in prehitro odšla.

Besedilo: Ivana Prislan | Foto: Blaž Kajzer in Arhiv KOK

Delajmo dobro

V ambientu, ki ga je imela najraje in 
je tudi nam ljub prostor srečevanja, 
se je zbrala pisana druščina njenih 
znancev, prijateljev in sodelavcev. Na 
robu Grajskega parka, odetega v tople 
jesenske barve, smo z Gizelino hčerko 
obujali spomine nanjo. Tudi Gizela 
Retko je imela rada ljudi in pogovore. 
Njeno znanje je bilo široko in njene 
vrednote trdno oblikovane. Strastna 
bralka knjig, obiskovalka razstav in 
koncertov ter ljubiteljica vsega lepega 
je zgradila v sebi stebre notranje moči, 
ki so dajali oporo tudi nam, njenim 
sopotnikom. Bila je nežna kot čipke, 
ki jih je ustvarjala. Iz neskončne niti 

prijaznih in toplih besed so ostale 
podobe, ki so se zasidrale v naši no-
tranjosti in žarijo navzven kot pozno 
jesensko sonce.

Že v gimnaziji se je pokazala nje-
na strast do branja in jezikov. Pri an-
gleščini je blestela, francoščina pa 
je ostala njena ljubezen do konca. V 
času delovne kariere je bila odločna, 
natančna in odgovorna, zaupanja vre-
dna šefica, ki je znala ljudi povezovati 
in motivirati za delo. Rada je tudi po-
magala pri društvenih dejavnostih.

Knjižničarke vedo povedati o njej 
le najlepše. Ne le, da je veliko brala. 
Je tudi skrbno izbirala vsebine, si za-

pisovala lepe misli in s knjigoljubi iz-
menjavala mnenja. Poezija ji je bila še 
posebno blizu. In znala je pohvaliti, 
kar je danes tako redka dobrina. 

Na mizi je bil z nami njen modri me-
tulj. Kvačkan. Tisti, ki mi ga je nekoč 
podarila. Simbol krhkosti in minljivo-
sti. Prešinilo me je: »Kakor jesensko 
listje smo. Ves čas odpadamo, svet pa 
ostaja. A vsemu navkljub neizmerno 
radi živimo. Smo polni upanja in ve-
selja. Prežeti z željo po ustvarjanju in 
novih spoznanjih. Delajmo torej dobro, 
dokler smo tu.«

Gizela Retko na odprtju razstave v knjižnici
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Ko me boš enkrat videl starega, sede-
čega za mizo, z žlico v tresoči se roki, 
mi, prosim, pomagaj, čeprav tega ne 
bom želel in se bom upiral, nergal. 
Spominjam se časov, ko sem ti poma-
gal, te učil, ti pa si mi nagajal. Sedaj 
je podobno, le vlogi sva zamenjala. 
Pomoč pa potrebujem jaz. Ko se v ne-
kem trenutku ne morem spomniti, kaj 
si mi malo prej povedal, je krivo tudi 
to, da slabo slišim, zato te prosim, da 
govoriš razločno, da te vidim v obraz. 
Ko si bil majhen, sem se tudi jaz tru-
dil in ponavljal neštetokrat, da si me 
končno slišal, razumel.

Vem, da včasih govorim neumnosti, 
trdim kaj po svoje, se ponavljam in tr-
moglavim. Želim si le, da mi prisluh-
neš, kot si mi takrat, ko si bil majhen. 
Veliko si me spraševal. Odgovarjal 
sem ti in ti poskušal povedati tako, 
da bi me lažje razumel. Tudi veliko 
sem ti bral in pripovedoval. Mogoče 
že stokrat isto zgodbo. Rad si poslušal 
in me tudi popravljal, ko sem zgodbo 
povedal nekoliko drugače kot dan po-

prej. Vedno si želel tisto o Medvedu in 
hruškah in o Bobu, slamici in kamenč-
ku. Večkrat se je zgodilo, da konca 
mojega pripovedovanja nisi dočakal, 
saj si že prej zaspal. Zato mi prizanesi, 
ko se sedaj ponavljam in govorim že 
večkrat povedano. In ne smej se mi, 
ko iščem očala. Nekam sem jih založil 
in jih naposled, tudi s tvojo pomočjo, 
končno našel. Na svojem nosu. Ja, res 
je nekaj narobe, nekaj se dogaja v moji 
glavi. Priznam, tako pač je. 

Tako težko sprejemam vse, kar pri-
naša čas. Moja nevednost o vsem no-
vem, kot so sodobni telefoni, računal-
niki, televizija. Vse je tako pametno, 
prepametno, zame je to španska vas, 
tebi nič posebnega, zato rabim več 
časa in pomoči in, seveda, tvojega po-
trpljenja. A sem pripravljen poslušati, 
spoznati in sprejeti vse, kar prihaja, le 
pomoč in več časa potrebujem, da si 
to lahko zapomnim.

Noge postajajo vedno težje, poča-
sne, utrujene. Spominjam se najinih 
sprehodov po Ravnah, po naseljih, ki 

so trajali tudi cel dopoldan. Ko pa si 
postal utrujen in zaspan, si mi zlezel 
na rame, na hrbet, in tako sva lažje 
prišla domov. Danes je drugače. Tako 
težko sledim tvojim korakom in si že-
lim pomoči, ko utrujene noge ne doha-
jajo tvojih. Nočem ti biti v breme, le tu 
in tam si zaželim stiska roke, objema, 
takšnega, kot sem ga dal tebi, ko si 
delal prve majave korake. Ko si po-
tem shodil, sem te lovil po dvorišču 
in stanovanju.

Nekega dne boš spoznal, da sem ti 
kljub svoji nerodnosti in nevednosti 
želel le dobro. Zato si sedaj želim, da 
mi daš nekaj svojega časa, potrplje-
nja. S tvojo pomočjo bo tudi ta moja 
jesen lepša. V zameno pa ti poklanjam 
nasmeh in vedi, da si ljubljen. 

Starost je kakor vreme, o njej 
lahko samo kramljamo, ne 
moremo pa nanjo vplivati. 
Za počutje starejših je 
pomembno, kje človek živi 
in kje je živel. To je dom. Čim 
starejši si, bolj si navezan 
na domače okolje, kjer sta 
ti znana vsak vogal in vsak 
korak, naj bo to stanovanje 
ali hiša, vsakdo potrebuje 
nekaj svojih, domačih ljudi. 
Razumevanje in potrpljenje, 
občutek, da nisi sam. Samota 
je sovražnik starejših. 
Spodnji sestavek bo morda 
komu v pomoč, tako mladim 
kot malo manj mladim. 
Staranje prinese spremembe, 
na boljše in tudi takšne, ki 
jih prej ni bilo. 

Besedilo: Jože Prednik | Foto: Osebni arhiv Jožeta Prednika

Pismo vnuku:  
Želim ti povedati …
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Zakonska in družinska terapevtka, ki poleg glasbenega poslanstva sočutno 
pomaga svojim klientom v podjetju Lacrima, pravi: »Smisel decembrskih 
praznikov je, da se zavedamo, kako pomembno je biti ljubljen, sprejet in vreden.«

V prazničnosti biti ljubljen, 
sprejet in vreden
Besedilo: mag. Tatjana Sagernik Kovačič

Čustvene varnosti, žal, ne zmore vsak 
in ob praznikih marsikdo svoja ne-
prijetna čutenja miri ob pretiravanju 
s čistočo, hrano, alkoholom, darili, 
iskanjem potrditve pri drugih in po-
dobno, a pri tem vedno znova ostaja 
opeharjen za bistvo božičnega in sil-
vestrskega doživetja. 

V času praznikov lahko postane 
težko, ker verjamemo, da bo lepo in se 
sprostimo, takrat pa se naše obrambe 
nekoliko zrahljajo in na plano pride-
jo tudi občutki, ki smo jih dlje časa 
spretno potiskali na stran. Takrat si je 
treba vzeti čas in narediti nekaj dru-
gače kot doslej. V družinah največja 
odgovornost pripada staršem, pa naj 

bodo njihovi otroci stari 6 ali 60 let. 
Ne glede na vse, mama pride do 

otroka in ga objame. Če tega ne na-
redi, so vsi novoletni okraski in do-
brote zaman. Četudi mora še veliko 
postoriti, se ob otroku ustavi in se z 
njim pogovarja, ker se tako odloči in 
ker si tako želi. Otrok lahko mami go-
vori o jezi in neuspehih brez strahu, 
da bi ga obtoževala in krivila. Mama 
ve, da solze splaknejo bolečino in oči-
stijo prostor za nove stvari, zato je ob 
njej lahko jokati. In ve, da lahko otrok 
šele potem govori o načrtih iz srca. 
Otroku reče: »Oprosti, včasih sem kaj 
čudnega rekla in te velikokrat nisem 
razumela, a sem ponosna nate. Tudi 

ko si daleč stran, te čutim, in vedno 
bi te objela in ti povedala, da te imam 
rada. Si moj čudovit otrok!« 

Tudi oče da otroku občutek, da ni 
sam. Kaže mu svet, v katerem je do-
brodošel, kjer lahko uspe in se uresni-
či. Ta svet je najprej dom, v katerega se 
lahko vrne tudi po najhujših življenj-
skih polomih in kjer lahko izgovori 
tudi svoja groba čutenja, skozi leta pa 
ga spremlja kot okno v svet. Oče svoje-
ga otroka stisne v objem, mu pokaže, 
da ga je vesel, da ga ima rad. Zanima 
se za njegove poti, nove poskuse, po-
lomije, uspehe in načrte. Oče verjame 
v otroka, da mu bo uspelo, je ponosen 
nanj in mu to tudi pove. 
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Valvasorjeva Velika grbovna knji
ga / Opus insignium armorumque je 
izjemno dragoceno delo, zanimivo 
predvsem za zgodovino heraldike 
na Slovenskem. V njej so najstarejši 
podatki o grbih in njihovih original-
nih barvah. Lahko govorimo o naj-
obsežnejšem heraldičnem zborniku 
za slovenske dežele. Baron Janez 
Vajkard Valvasor (1641–1693) spada 
med najzna menitejše osebnosti, ki 
so živele in delovale na slovenskem 
ozemlju. Poznamo ga predvsem po 
njego vem največjem delu Slava Vojvo

dine Kranjske (1689), ki je prvi sistema-
tični prikaz naše zgodovine, ozemlja 
in načina življenja, ter po Topografiji 
Nadvojvodine Koroške (1688). Izdal je 
tudi vrsto topografskih in umetno-
stnih, z bakrorezi opre mljenih del. 
Med grafična dela spada omenjeni 
zbornik z več kot dva tisoč grbi, ki 
jih je zbral Valvasor, poslikal pa (v 
letih 1687 in 1688) njegov sodelavec 
Jernej Ramschissl iz Šmartna pri Litiji. 
Original hranijo v Metro politanski bi-
blioteki Narodne in sveučiliške knji-
žnice v Zagrebu. 

Valvasor je lastno ročno napisal na-
slov grbovne knjige, celotni indeks in 
vse podpise h grbom. Sistema tično so 
razdeljeni v več poglavij: fantazijski, 
kranjski, štajerski, koroški, nemški 
in drugi, na koncu je še indeks vseh 
grbov. Za nas je še posebno zanimiva 
sku pina koroških grbov. Na straneh 
462–526 so pred stavljeni grbi raznih 
rodbin iz takratne Koroške, grbi škofij, 
proštij in opatij, grbi koroških mest …

V Sloveniji so prvi faksimile te 
knjige izdali že leta 1993. Naša knji-
žnica v posebni zbirki faksimilira-

Posebne zbirke v naši knjižnici so zelo raznolike in številčno bogate. Ves čas jih dopolnjujemo, 
nadgrajujemo, digitaliziramo, promoviramo in predstavljamo javnosti skozi najrazličnejše javne 
medije, razstave, prireditve, vodenja. Še posebno smo veseli, ko kakšno od zbirk dopolnimo z 
večjo dragocenostjo oziroma prestižno izdajo. Res je, da so takšne izdaje lahko drage, sredstva 
moramo večkrat odškrniti (tudi od lastnega prihodka), a na koncu se izplača, saj jih hranimo 
tudi za poznejše rodove. 

Besedilo: Simona Šuler Pandev | Foto: Arhiv KOK 

Iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne

Posebna zbirka: Valvasorjeva velika grbovna 
knjiga / Opus insignium armorumque
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izvirnik in omogočili čim bolj na-
tančno reprodukcijo barvnih grbov, 
jo je fotograf Goran Vržina fotografi-
ral v zagrebški nadškofijski knjižnici. 
Urednik omenjenega dela Janez Weiss 
navdušeno pripoveduje, da je prav 
neverjetno, kako dobro ohranjen je 
original po več kot tristo letih, kako 
žive so barve. S sodobno tehnologijo 
so gradivo primerno obdelali, knjigo 
natisnili z vrhunsko barvno tiskarsko 
tehniko na visokokakovostnem pa-
pirju, jo ročno zvezali v pravo goveje 
usnje in okrasili z zlato obrezo.

Čeprav, po Weissovih besedah, 
Grbovna knjiga ni delo v kategoriji 
Slave Vojvodine Kranjske, je vseka-
kor zelo pomembna. Vsega gradiva, 
ki je v njej, danes ni več mogoče najti 
drugje, vsekakor pa je zanimiva tudi 
zato, ker je Valvasorjevo najbarvitej-
še delo; Slava vojvodine Kranjske in 
Topografija Nadvojvodine Koroške 
sta črno-beli. Zaposleni v knjižnici 
smo veseli njenega mesta v naši po-
sebni zbirki faksimiliranih in bibli-
ofilskih izdaj.

Viri in literatura:

• Jerenec, M. (2003). Valvasorjeva 
velika grbovna knjiga. Ptujčan, 
letn. 9, št. 10, str. 14.

• Valvasor, J. V. (2020). Opus in
signium armorumque = Velika 
grbovna knjiga. 1. nakla-
da. Ljubljana: Založba dežela 
Kranjska, str. 787–862.

• Weiss, J. Valvasor je več od samo 
Slave vojvodine Kranjske (citira-
no: 5. 10. 2022). Dostopno na na-
slovu: https://www.delo.si/tag/
velika-grbovna-knjiga/

nih in bibliofilskih izdaj hrani obe 
izdaji (1993 in 2020). Najnovejša iz-
daja, izšla pri Založbi dežela Kranjska, 
se precej razlikuje od tiste prve. Ne 
samo zaradi tega, ker je razumeva-
nje Valvasorja, njegovih sodelavcev 
in plemstva nasploh v zadnjem če-
trt stoletja precej napredovalo, am-
pak je tudi knjiga precej drugačna. 
Ne prinaša samo faksimilov izvir-
nika in komentarjev, ampak vse-
buje tudi slovensko prečrkovanje 
Valvasorjevega rokopisa. Izvirnik je 
namreč v pisani nemški gotici, ki je 
večini danes nerazumljiva že zaradi 
črkovanja, tudi če obvladaš nemščino. 
Nova faksimilirana izdaja pa je razu-
mljiva vsem, saj je črkopis tiskana la-
tinica. V slovenščino so sicer prevedli 
imena mest in trgov. V knjigi so grbi 
družin, ki so takrat živele na obmo-
čju današnje Slovenije, pa tudi tistih 
že izumrlih, denimo grofov Celjskih.

Kot se za tako pomembno delo 
spodobi, je tudi izvedba knjige na 
800 straneh vrhunska. Ob minimal-
ni osvetlitvi, s katero so zavarovali 
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Pesnik, prevajalec, prepisovalec in prirejevalec Blaž Mavrel se je rodil 
2. februarja 1896 v Gradiču nad Libeličami, danes je to Suha pod Strojno 
in pripada Avstriji. Letos obeležujemo 45. obletnico njegove smrti.

Besedilo: Martina Šater | Foto: Arhiv KOK

Blaž Mavrel – 
koroški bukovnik

Strojna nad Mežiško dolino, ki se razprosti-
ra na 1055 m nadmorske višine, je posejana 
s številnimi kmetijami. Preprosto življenje 
tukajšnjih kmetov marsikoga navdihne z 
energijo, ki je ni mogoče zaslediti daleč 
naokoli. Tu so doma marljivi ljudje, ki še 
danes marsikje niso podlegli sodobnemu 
toku življenja in tako ostajajo zvesti tradi-
ciji. Kljub temu pa je vse težje najti prepro-
ste ustvarjalce, samouke, ki bi ustvarjali 
le za to, da bi svoje misli zlili na papir ter 
si tako krajšali nedelje, praznike in dolge 
zimske večere. Eden takšnih je bil koroški 
bukovnik Blaž Mavrel.

Šolo je obiskoval le dve leti, zato se je za 
silo naučil pisati in brati. Pozneje se je vse-
ga drugega s prebiranjem literature naučil 
sam. Leta 1923 se je zaposlil pri Rudniku 
Mežica, kamor je vsak dan, vse do septem-
bra 1925, ko je prenehal delati kot topilec, 
s Strojne hodil peš. Leta 1930 je v najem 
vzel »bajto« na Stontni v Strojni, blizu av-
strijske meje. Najprej je 11 let živel sam, 
nato se mu je pridružila sestra Katarina 
in ga je spodbudila k ustvarjanju. S tem 

si je krajšal nedelje in praznike, pa tudi 
zimske dni in večere, ko je bilo na kmetiji 
manj dela. Že zelo zgodaj je začel pesniti, 
njegova dela so v knjižnih izdajah izšla 
štirikrat: Camarske pesmi (1935), Koroški 
ženitovanjski običaji in nove camarske pe
smi (1935), Šopek s koroških bregov (1971) 
in Gozd šumi v meni (1977).

Blaž Mavrel je bil skromnež, ki za svoje 
preživetje ni potreboval veliko. O tem pri-
ča podatek, da je najraje jedel krompirjevo 
»župo« s prežganjem in žganci. Kuhal si je 
sam, češ da njegova sestra predobro kuha, 
tako dobro pa on ne more jesti. Dokler mu 
je zdravje dopuščalo, je živel od dela la-
stnih rok, o sebi pa menil, da je majhen, 
nepomemben. Poimenoval se je Blažé, pa 
tudi Krjavelj. Mitja Šipek ga v svojih delih 
poimenuje Pvožl.

Umrl je 18. junija 1977 pri Žirovniku na 
Strojni, kjer je tudi pokopan pod lipo, o ka-
teri je spesnil pesem. Zadnja kitica pesmi 
Lipa je napisana na njegovem nagrobniku:

V senci nje si bom izbral
grob za mirno spanje,
list in cvet mi bo šumljal
vedno lepe sanje.

“
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Ob pregledu družinskega arhiva sem naletel na zanimivo pismo očeta, pisatelja 
Marjana Kolarja (1933–2017). Iz mladinske delovne brigade je pisal materi. Pismo 
ni datirano in je, žal, brez ovojnice. V nadaljevanju je izpisana prva stran pisma.

Besedilo: Patrik Kolar | Foto: Osebni arhiv Patrika Kolarja

Brigadirsko pismo 
Marjana Kolarja

Marjan Kolar je sodeloval v več brigadah (gradnja gim-
nazije Ravne, hidroelektrarne Jablanica in proge Doboj–
Banjaluka). Glede na vsebino pisma (opis delovnega dne) 
sklepam, da se nanaša na gradnjo gimnazije (začela se 
je konec junija 1948, moj oče je maturiral leta 1953) in je 
tako zanimivo pričevanje o brigadirskem vsakdanu v ti-
stih prelomnih časih.

Draga mama,

nisem verjel, da ne moreš pisati teden dni 
nobenemu. Zdaj pa vidim, da res skoraj ne gre. Ves 
dan smo zaposleni, ko pa imamo po delu tisto uro 
in pol prostega časa, komaj čakam, da se lahko 
uležem.

Če te morda zanima dnevni red. 4.45 vstajanje, 10 
min. zarjatka, pospravljanje sob, zajtrk. Ob 6h 
odhod na delo do 12h. Kosilo, do 15h prosto, potem 
pa predvojaška, fizkultura, kopanje ali politika. 
Nato večerja, ob 21h nočni mir. 

Mislil sem, da imam od doma utrjene roke, pa sem 
že prvi dan dobil take žulje, da že dolgo nisem imel 
takih. Hrana je boljša kot v internatu in lahko vsak 
dobi, kolikor hoče.

Morda so ti že brigadirji povedali, da sem 
namestnik komandirja čete, čeprav sem se branil, 
ko se je delilo, ni nič pomagalo in sedaj moram biti 
vsake četrt ure od polnoči do jutra dežurni, potem 
pa seveda na delo kot drugi.

Dobil sem očala in porcijo od Adija. Dobro mi nesejo, 
le ob (nečitljivo) so prekratka.

Prosim, da mi pošlješ: briljantino, cigarete, šibice in 
ker sem že namestnik, moram imeti tudi našivek, ki 
pa ga ne morem dobiti od koder koli. Prosim tedaj, če 
boš imela ustrezujoče doma, da pošlješ sledeče: za 
podlago črno kopro, 14 cm dolg in 1,5 cm širok rdeč 
trak in 7 cm dolg, širok pa, kolikor je, le da nad 0,5 
cm srebrn (zlat ne velja). Prosim, da samo pošlješ, 
sešila mi bo že tu.

Prosim čimprej.

Pozdravljeni, 
Marjan
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Prvič so Dobrčani bežali pred nemško invazijo v začetku 
vojne. Umaknili so se k Vohnetu na Vrhah. Invazija naj bi 
potekala predvsem po dolini reke Meže. Pri Vohnetu so vse 
družine našle zatočišče v hiši, štali in na seniku. Prav v hiši 
se je tedaj rodil Jugov Janez (Janez Kotnik), sedaj je že po
kojni. Kmalu po vrnitvi domov so Nemci zaprli mojega očeta 
Dominika Kotnika, tedaj zavednega slovenskega župana trga 
Guštanj. Odpeljali so ga v Šentvid pri Ljubljani, kjer so bili 
zaprti številni slovenski župani. Komando trga Guštanj je 
takoj prevzel Nemec. Oče se je vrnil iz zapora. Naša družina 
je med vojno po vseh močeh sodelovala s partizani. Aktivna 
je bila predvsem napredna mladina, s sestro Pepco na čelu. 
Ta se je morala umakniti k partizanom terencem.

V kuhinjo je planil pretresen in razburjen oče. Družina 
je bila zbrana pri kosilu. Prestrašeni smo obstali z žlicami 
v ustih, ko je oče dejal: »Nemci selijo Blatnikove. Pripravite 
se, gremo!« V hišo so se naselili strah, panika, noro hitenje 
in tekanje. Mati je poiskala stare nahrbtnike, nove pa je z 
vrvjo naredila iz vreč. To smo nadeli čez oblačila, perilo in 
dodatno obutev pa vzeli s seboj. Oče je videl rešitev v od
hodu k partizanom in v poti na svobodno ozemlje Zgornje 

Savinjske doline. Bilo je 1. oktobra 1944. Sadna letina je bila 
obilna, kašče in kleti so bile polne pridelka, hlevi polni živine. 
Ker so železniški most stražili Nemci, nismo smeli odkrito 
od doma. Hišni čuvaj je slutil nesrečo družine, povešal rep 
in uhlje ter pogledoval izpod čela. Oče je vzkliknil: »Čuvi 
nas bo z laježem izdal. Ne more in ne sme z nami!« Vzel je 
sekiro, poklical psa in se napotil za hišo s krutimi nameni. 
Čuvi je vedel, da se dogaja nekaj usodnega, in je spodvil rep 
pod trebuh. Bil je sicer prijazen mešanec pšenične barve. 
Čez nekaj časa se je oče vrnil, Čuvi pa tudi. »Ne morem,« je 
zaihtel in ga zaprl v klet. Upal je, da ga bo kdo našel. 

V les smo odhajali z vozičkom in košarami za sadje, tega 
naj bi spravljali ob Potočnikovi kapelici. Od kapelice do gozda 
ni bilo daleč. Do mraka smo se vsi zbrali pri Mlatejevi bajti, 
kjer je bila znana partizanska javka. Leži na desnem bre
gu selovškega potoka, na robu našega gozda. Lega je osoj
na, in tu pridejo noči prej. Zbralo se je veliko ljudi: Juričevi, 
Potočnikovi in mi – Župančevi. Čakali so nas partizani terenci 
in med njimi naša Pepca. Otroci smo si jih radovedno ogle
dovali. Fante je zanimalo orožje, mene pa so bolj pritegnile 
obleka in titovke z rdečkasto zvezdo. Morali smo počakati na 
noč, da bi lahko odšli na trnovo pot v svobodo. Stara sem bila 
pet let, in nisem dohajala korakov odraslih, zato so me nosi
li. Bratranec Tonček je bil star tri leta; nosili so ga v culi na 
hrbtu. Še zdaj se spominjam, da je milo jokal. Mene je nosil 
mlad in močan partizan Protičev Joško. Spredaj je korakala 
izvidnica in oprezala za Nemci – zadaj je bila oborožena 
zaščitnica. Hodili smo samo ponoči, podnevi pa počivali po 
senikih. V spominu imam vijolične in antracitne barve gora. 
Danes vem, da so to bile Uršlja gora, Smrekovec, Raduha, 
Peca in manjši vrhovi. Ko smo šli mimo nevarnih mest, se je 
morala kolona razredčiti v molčeči tišini, počiti ni smela niti 
suha vejica. Strah in napetost sta se prenašala tudi na otroke. 
Nismo smeli jokati in govoriti. Med potjo sem izgubila rdečo 
rokavičko in silno žalovala za njo. Neko zgodnje jutro smo 
stopili na svobodno partizansko ozemlje in sproščeno zadi
hali. Ob prihodu v Zgornjo Savinjsko dolino so nas razporedili 
po domačijah: mama, Zdravko, Minči in jaz smo ostali pri 
Kolencu, Ivanka na Čatari, Minka pri Kašmanu, Šiman pri 
Kovaču v Šentjanžu. Ker je brat Lojze študiral v Krki/Gurku 
(A), je prišel za nami in z očetom sta bila v Gornjem Gradu.

Se nadaljuje …

Upokojena zdravnica Anica Vodnik (rojena Kotnik) živi v družinski hiši na 
Dobrijah – nedaleč od svoje rojstne hiše. Izvira iz rodu dobrijskih Kotnikov, 
polnega markantnih, velikih zavednih oseb. O njih so že pisali, zapisi o tem, 
takrat še mladem dekletu pa bodo v tem glasilu objavljeni v nadaljevanjih.  
V spomin in poduk mladim, da spoznajo, kako so bile nekatere generacije  
nekoč prikrajšane za svojo mladost in kaj vse prinaša zlo med ljudi. 

Besedilo: Miroslav Paškvan | Foto: Osebni arhiv Anice Vodnik

Spomini dobrškega dekleta
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Domovina novoletnih voščilnic naj bi bila Avstro-Ogrska, in ker smo tedaj pod 
to monarhijo spadali tudi Slovenci, smo navado pošiljanja novoletnih voščilnic 
in razglednic prevzeli med prvimi narodi na svetu. V večjem obsegu so se 
prve tiskane voščilnice pojavile v dvajsetih letih 19. stoletja, prodajali so jih v 
dobrodelne namene, pravi preboj pa so dosegle po letu 1870, ko se je pocenila 
poštnina. Nekdaj so ljudje pisali za miklavževo, božič, ob novem letu, veliki noči, 
za rojstni dan in god. Žal ta lepa navada danes zamira. Mladi voščilnic ne pišejo 
več, in s tem se izgublja spomin.

Besedilo: dr. Manja Miklavc | Avtor voščilnic: Štefan Bobek

Voščilnice iz hotuljskega, 
Štefanovega raja

Topel občutek me prežema, ko v decembru, 
mesecu pričakovanja in praznovanja, pogle-
dujem k voščilnicam, ki so mi jih poslali/po-
darili prijatelji in sorodniki. Pisana drušči-
na spominkov je zgovorna, a vsako leto jih je 
manj. Vedno več je telefonskih klicev, SMS-ov, 
MMS-ov, e-mailov, zasebnih sporočil na dru-
žabnih omrežjih. Hvaležna sem zanje, a, žal, 
ti ne polnijo skrinje, v katero že od otroštva 
shranjujem voščilnice in čestitke, ki mi jih je 

kdo namenil. To so prav posebna darila. Zame, 
moja. In verjetno ni naključje, da sem letos 
spoznala prijetnega koroškega slikarja sa-
mouka, ki voščilnice ustvarja že dobrih 40 let.

Hotuljec Štefan Bobek se še vedno spomi-
nja, kako je skozi obokan vhod na Gosposki 
ulici v Mariboru zavil desno po stopnicah in 
vstopil v trgovino z umetniškim materialom. 
Tam jo je videl. Čudovito risbo, ki ga je nago-
vorila in spodbudila, da je po prihodu domov 

V življenju štejejo 
spoznanja, ki so te 
izmodrila, ljudje, 
s katerimi je trčilo 
tvoje vesolje, 
in neizbrisnost 
spomina, ki boža 
in bogati vsakdan. 
Jernej Bobek 

“
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rekel ženi Anici: »Kaj pa, če bi še jaz to posku-
sil?« »Štefan, daj.« Po prvih poskusih so bila 
dodaten navdih zanj Boštjanova znamenja iz 
Koroške, ob katerih so ga spremljali naslednji 
vtisi: »Nekaj je takrat prišlo v mene. Barve so 
bile mehke, takšne, kot jih imam rad tudi jaz. 
Nežno, lepo naslikano, vedel si, kaj je gor. Vse 
je bilo v sozvočju.« Ko je tistega večera prišel 
s srečanja s slikarjem Francem Boštjanom 
domov, je narisal kapelo – in jo še vedno hra-
ni. Potem se je začela ustvarjalna čarovnija. 

Pri prvih voščilnicah je uporabljal navaden 
papir iz risalnega bloka, rjavo kredo in tuš. 
Osemdesetega leta mu je žena kupila prve 
pastele, 50 jih je bilo v škatli. In vedno ko od-

preš škatlo, je to izziv. Zdaj vsako leto ustvari 
140 voščilnic, včasih jih je naredil po 300. Pri 
starejših voščilnicah je uporabljal format A5, 
sedaj so njihove mere 21 × 10 cm. Približno 
40 jih podari, v 50 prida še osebno sporoči-
lo. Njegova prepoznavna tehnika je pastel, 
pri izbiri motivov ga navdihuje narava (Peca, 
snežni metež, koroški les, Koprivna, Topla, 
Goričko …). Ljudje so voščilnic veseli in ne-
kateri si jih tudi uokvirijo. 

Spoštovani Štefan, želimo ti, da si tudi v 
prihodnje vzameš čas za ustvarjanje krasnih 
voščilnic, ki grejejo tebe in nas.
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Hari Repotočnik 
ima od leta 2019 svoj 
kotiček v Ravenskih 
razgledih. Z Ravenčani 
in Ravenčankami je 
obujal spomine in delil 
zgodbe. Sočno hrustljave, 
neskončno očarljive, 
polne življenjske radosti 
in kdaj tudi bridkosti, 
zaznamovane z njegovim 
duhovito ostroumnim 
opazovanjem in 
presojanjem ljudi in 
njihovih dejanj ter hkrati 
prepletene s toplim 
sočutjem do ljudi, ki jim 
življenje ni bilo naklonjeno. 
Njegova slika obrazov nikoli 
ni bila zgolj slikanje in 
komentiranje trenutkov – 
bežnih, sprotnih, minljivih. 
Bila je živa, in njegov 
sonorni bariton, prešerni 
smeh, dejanja bodo 
odzvanjali …

Hari je živel tek in 
tekel za življenje
Besedilo: Borislava Repotočnik in Josip Košuta – Joc | Foto: Osebni arhiv Borislave Repotočnik

Hari je maratone tekel redno in 
zvesto, ker mu je bil tek način 
življenja. Živel je tek in tekel 
življenje, tako neizmerno rad  
je imel oboje.

“
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Neskončno hvaležna sem staršem, svetu, veso-
lju, da so mi tebe podarili za brata. Neskončno 
hvaležna. Bil si pokončen in pošten, iskren in 
pravičen, resnicoljuben, borec za pravice de-
lavcev in pravičnejši svet. S svojo karizmo si 
znal pritegniti ljudi, še posebno je bilo to vidno 
na družbenem omrežju, kjer si imel veliko sle-
dilcev. Ni bilo malo ljudi, ki so radi prebirali 
tvoje objave, še zlasti tiste, ki so govorile o 
zgodovini Raven. Marsikdo ne ve, da si zna-
nje in tisočere informacije v veliki meri črpal 
iz svojega izjemnega spomina in ne iz knjig. 
Ljubezen, ki si se ji predal že kot majhen pobič 
in ji bil predan do zadnjega diha, je bil šport. 
Maraton. Mama je bila zelo ponosna nate in 
na tvoje uspehe, z mojo hčerko Vito sva te ob-
čudovali. Tekel si v soncu, dežju, mrazu, tekel 
si, čeprav si imel bolečine, tekel si, čeprav so 
te težile razne skrbi in stiske, tekel si, kot da 
tečeš za življenje. Morda je to tudi bil tek za 
življenje, kajti ko nisi mogel več teči, je tvoje ži-
vljenje, ki si ga tako zelo ljubil, začelo ugašati. 
Kako lepo je bilo iti s tabo skozi življenje, kako 
zabavno, s koliko smeha. Po poteh Grajskega 
parka, ki si ga tisoč in tisočkrat pretekel, bo 
sedaj še dolgo stopala žalost s svojimi težkimi 
koraki in veter bo, kot je zapisala prijateljica 
Majda, jokal v krošnjah dreves. 

Borislava

Hari je maratone tekel redno in zvesto, ker mu 
je bil tek način življenja. Ostal je njegova prva in 
edina prava ljubezen. In fužinar!: odkrito, iskre-
no, glasno. Jasno, saj je bil fužinar, kot bi rekel 
dr. Franc Sušnik, fabriški: fabrika je bila v njem 
in on v njej. Neločljivo. Zvest je bil sebi, svoje-
mu rodu, ljudem, nam. Svojim Ravnam. Naši 
Koroški. Svojim vrednotam: roker po srcu in 
duši. Ostal je zvest sebi v svoji srčnosti, značil-
nem koroškem narečju, neposrednosti, dobroti. 
Bil je vrelec in koncentrat pozitivne življenjske 
energije. To ga je določalo bolj kot vsi marato-
ni, ki jih je pretekel. In bil je kronist: ravenski, 
koroški. Vzpostavil je živo knjigo obrazov, nas 

– njegovih ljudi in naših krajev. »Hari je objavil 
na Facebooku,« je šlo med ljudmi. Vsakokrat. 
Postal je pojem. Hari je vedel in se zavedal, da 
je pravi človeški obraz pogosto očem skrit in da 
ima človekovo bistvo, da imamo mi vsi, svoje 
korenine globlje, v rodu in rodovih pred nami, 
ravnanjih in dejanjih naših očetov, mater, babic 
in dedov. In poznavanje, zavedanje tega šele 
omogoča, da danes in jutri rastemo kot ljudje. 
Da smo lahko boljši ljudje. Da najdemo zase in 
za druge nove človeške smisle. To si počel ti, 
Hari: trudil si se, da bi mi bili boljši ljudje. In 
v imenu nas vseh se ti za to iskreno zahvalju-
jem. Spomini, ki si nam jih ohranil, so postali 
in postajajo opomnja in spodbuda, da tudi mi, 
v času, ki je še pred nami, iščemo nove smisle. 

Joc

In bil je kronist: 
ravenski, koroški. 
Vzpostavil je živo 
knjigo obrazov, 
nas – njegovih 
ljudi in naših 
krajev. 

“
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Foto: Blaž Kajzer

Skozi Blažev objektiv

Naše mojstrice klekljane čipke

»Imela sva boben in lajno …«

ZABAVA
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Rešeno križanko s podatki reševalca (ime in priimek, naslov) pošljite na naš naslov:

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem ali  
na e-naslov uredništva: razgledi@knjiznica-ravne.si. Rok za oddajo je 3. februar 2023. 

Izžrebali bomo tri srečneže, ki bodo prejeli naslednje nagrade: 
1. sladko razvajanje v grajski časopisni kavarni 

Eleonora: 4 × grajska sladica po izbiri + 4 × vroča čo-
kolada z okusom po izbiri; 

2. 3 × darilni bon za letno članarino v Koroški osrednji 
knjižnici dr. Franca Sušnika;

3. 3 × kupon za Bukvarno Ajta – v zameno za kupone si 
lahko izberete 3 knjige po izbiri.

Dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni in Facebook 
strani Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Za 
rešitev križanke iz prejšnje številke so se nagrad razvese-
lili Ivan Matjašec, Vito Cifer in Urška Žunko. Čestitamo!
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02 870 56 80

PEUGEOT SERVISER LETA 2015, 2017
PEUGEOT PRODAJALEC LETA 2016, 2018, 2019

PEUGEOT FINANCER LETA 2017 

02 870 56 82

AVTOCENTER RAVNE d.o.o., DOBJA VAS 117a RAVNE NA KOROŠKEM, POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVIS VOZIL PEUGEOT IN CITROËN

NOVOST: 
3D AVTOOPTIKA 

Izkoristite 5% popust 
na servisne storitve.
Kupon velja ob predložitvi do 30. 12. 2022. 
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POGREBNE STORITVE     ŽALNO CVETJE KAMNOSEŠTVO

PRIMOŽIČ D.O.O. Dobja vas 123 2390 Ravne na KoroškemI I

 OBNOVA IN IZDELAVA NAGROBNIH SPOMENIKOV
 NAGROBNE NAPISE, KERAMIČNE SLIKE, LUČKE, VAZE,...

NUDIMO TUDI KAMNOSEŠKE STORITVE:

24/7 041 649 780
www.primozic.si

V trenutkih žalosti ... 
VSE STORITVE NA ENEM MESTU od leta 1994

VSE OD PREVOZA POKOJNEGA DO ORGANIZACIJE 
POGREBNE SVEČANOSTI

POGREB A SLUŽBA 

PP  RR  II  MM  OO  II  
KA OSEŠTVO
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Uršlja gora, 1696 m n. v. / 
Ursulaberg, 1696 m ü. M. 
1. 2. 1912; potovala je v 
Gradec/Graz.

Planinski dom na  
Urški gori (1696 m) 
Leto 1925; potovala  
je v Beograd.

Razglednice v svoji zbirki 
hrani Dragomir Benko, 
Prevalje.

Planinski dom na Uršlji 
gori, 1690 m (Karavanke) 
/ Ursulaberghaus, 1690 m 
(Karawanken)
Leto 1912; potovala je v 
(nečitljivo). Fotografiral 
dr. Hans Harpf.
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