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Spoštovane Ravenčanke in cenjeni Ravenčani, naj občinsko glasilo še naprej živi med nami.
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Občina poleg pogojev za gospodarski razvoj skrbi za bivalne pogoje, kamor spadajo možnosti za gradnjo hiš (v teku
je razpisna procedura komunalne ureditve naselja Kotlje
IV) in stanovanjskih blokov. Letos je gradbeni proces v polnem razcvetu, saj na Javorniku (Vrata Javornika) raste 70
novih stanovanj, 40 jih bo v prihodnjih letih zgrajenih na
lokaciji Čečovje vzhod (Senica tunf). V Dobji vasi načrtovalci že imajo gradbeno dovoljenje za novih 55 stanovanj.
V letu, ko obeležujemo 70. obletnico pridobitve mestnih
pravic, praznujemo z uresničevanjem zavez o večji kakovosti življenja na Ravnah na Koroškem. Dokončanje
mestne tribune, odprtje edinstvene vlečnice za kolesa
ter posodobitev opreme enot zaščite in reševanja so dokaz, da se z majhnimi koraki pride daleč. S postavitvijo
tradicionalne in ročne kovačnice, opremo večnamenske
dvorane Kotlje, grajsko časopisno kavarno Eleonora in
doživljajskim parkom Poseka pa v navezi z LAS Mežiške
doline skrbimo za povezovanje in širitev ponudbe našega mesta. V njem je, kot plod sodelovanja z LAS, vse bolj
navzoče zavedanje pomena zdravega življenjskega sloga
in urejanja okolja z urejanjem urbanih vrtičkov in pasjega parka, spodbujanjem trajnostne mobilnosti, krepitvijo
mreže AED in novimi turističnimi produkti. Na področju
turizma smo strateško začeli pripravljati krovni dokument,
ki bo pomembno prispeval k povezovanju lokalnih ponudnikov in širjenju ugleda lokalnih produktov.

Spoštovane občanke
in cenjeni občani,
šolarji so se zasluženo podali počitnicam naproti, poletje
pa je tudi čas, ki ga radi izkoristimo za letni dopust. Na
občini se trudimo, da z delom, znanjem in vizijo razvijamo
ter krepimo raznovrstne dejavnosti v skupnem interesu
na lokalni ravni.
Največja naložba občinskega proračuna letos je izgradnja
Vrtca Ravne. Na naše veliko veselje bomo lahko v sodobne
prostore že to jesen pospremili prvo generacijo vrtčevskih
otrok nove enote Solzice. Prav tako z velikimi pričakovanji
spremljamo dela pri projektu Koroški center skupnostnih
storitev KO-RA, ki z novim konceptom prinaša lokalni
skupnosti in upravičencem kakovostno oskrbo, dvorcu
Javornik pa življenje in ugledno podobo.

Občina v izdatni meri skrbi tudi za družbene dejavnosti,
ki so ključen dejavnik kakovosti življenja pri nas. Obnovili
smo certifikat »Prostovoljstvu prijazna občina«, za kar
gre zahvala predvsem številnim občankam in občanom,
ki vsakodnevno opravljate društvene dejavnosti in tako
bogatite naš vsakdan.
Naša občina letos prvič organizira počitniške prostočasne dejavnosti za šolarje v sodelovanju z javnimi zavodi,
z glavnim koordinatorjem Koroškim medgeneracijskim
centrom in z mnogimi klubi, društvi in izvajalci, ki bodo
skrbeli, da bo poletje na Ravnah razigrano. Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujem.

Lepe počitnice in ravno prav dolgo poletje za
vse vaše načrte želim ter izrekam iskrene čestitke ob prihajajočem dnevu državnosti vsem
občankam in občanom.
Vaš župan
Tomaž Rožen
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Gradnja funkcionalnih in
sodobnih stanovanj na Ravnah
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

VRATA JAVORNIKA

Vizualizacija Vrat Javornika, vir: vrata-javornika.si

Naselje Javornik bo kmalu bogatejše
za večstanovanjska objekta, v katerih
je predvidenih 70 stanovanj, ki omogočajo sodobno in kakovostno bivanje.
Snovalci med prednostmi lokacije in
objektov navajajo prilagodljivost tlorisov, bližino šole, vrtca in trgovine,
stik z naravo in kakovostno izvedbo.
Projekt temelji na načelih sodobnega
urbanizma in funkcionalnosti, zato
stanovanja obetajo visoko udobje bivanja. Namen je z raznovrstnim izborom stanovanj in s prilagodljivostjo
širokemu krogu bodočih stanovalcev
pričarati toplino doma.
Predviden termin dokončanja je
april 2023.

Gradbena dela,
maj 2022

MED VRTOVI, ČEČOVJE

Vizualizacija stanovanjske zazidave Med vrtovi,
Čečovje – vzhod, Senica tunf, vir: medvrtovi.si

Gradbena dela, maj 2022
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Na Čečovju – vzhod (Senica tunf) v prijetni naravni okolici
gradijo stanovanjski objekt Med vrtovi. Na kratki razdalji
so peš dosegljivi zdravstveni dom, šola, športna igrišča,
vrtec, knjižnica, trgovine, park, stadion, upravna enota,
zimski in letni bazen ter smučišče.
Dostop do predvidenega objekta bo možen z vzhodne
strani po obstoječi cesti mimo DU Ravne na Koroškem
in naprej preko novega mostu čez potok Suha. Urejena
bo tudi pešpot, ki bo objekt povezala s Čečovjem, kar bo
olajšalo dostop do vseh pomembnih ustanov.
Predviden objekt je sestavljen iz skupne kletne etaže
in dveh ločenih stolpičev, s po štirimi nadstropji. Kletna
etaža je namenjena parkirnim mestom za 56 osebnih avtomobilov in kletnim shrambam. Na voljo bo 40 dvo- in trosobnih stanovanj, stanovanja v pritlični etaži bodo imela
tudi zelenico. Objekt bo priključen na daljinski toplovod
in plinovod. Stanovanja bodo imela talno ogrevanje. Tla
prostorov bodo iz hrastovega parketa. Kopalnice bodo
opremljene s talno in stensko keramiko ter sanitarno kopalniško opremo. Okna bodo večkomorna, trislojna PVC,
opremljena z električnimi zunanjimi žaluzijami. Vgrajena
bo predpriprava za klime. Vsak stolpič bo imel tudi osebno
dvigalo, ki bo povezalo vse etaže (klet–4. nadstropje). Pri
gradnji bodo uporabljeni sodobni materiali.
Dokončanje je predvideno v prvi polovici leta 2024.
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Novi vrtec Solzice –
poleg oblike dobiva tudi vsebino
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Aprila 2021 se je na Ravnah na Koroškem začela gradnja novega vrtca Solzice,
neposredno ob Osnovni šoli Prežihovega Voranca. Kljub spremenljivim razmeram
na trgu izgradnja vrtca poteka po načrtih, pred zimo je bil objekt pod streho, v
aprilu so že bila vgrajena okna, izvedena je fasada, poteka finalizacija notranjosti.

Z izgradnjo nove 12-oddelčne stavbe
za izvajanje predšolske vzgoje bodo
zagotovljeni ustrezni pogoji za vzgojo
naših najmlajših. Nova stavba s tlorisno zasnovo v obliki črke L je skoraj nič
energijska, kar je izjemnega pomena,
saj bodo nižji stroški investicijskega
vzdrževanja, ogrevanja in električne
energije. Pozitivno bo to vplivalo na
varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov.
Na neto površini z nekaj manj kot
2.000 m² bo prostora za dvanajst oddelkov, šest oddelkov prve starostne
skupine in šest oddelke druge starostne skupine, knjižnico, senzorno
sobo, velike, svetle igralnice, sanitarije ter večnamenski prostor, ki bo

omogočal gibanje in družabne prireditve. Objekt je zasnovan v štirih etažah,
polovica igralnic se nahaja na ravni
terena, druga polovica pa na ravni
nadstropja. V spodnjih etažah sta še
uprava in centralna kuhinja.
Prostori so urejeni tako, da otrokom nudijo dovolj možnosti za načrtovane in spontane skupine, skupinske in individualne aktivnosti, vsak
otrok ima možnost umika v zasebnost
in za miren počitek. Igralnice se prilagajajo izvedbi aktivnosti, oprema
je lesena, vsi robovi in vogali pa so
gladki in brez ostrih robov. V okviru
gradbene parcele bodo urejena parkirišča za zaposlene ter delno za dovoz
in odvoz otrok.

Trenutna ocena naložbe je
3.272.911,40 evra z DDV: Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport jo
financira s 1.172.667,07 evra, predvideno je tudi sofinanciranje s strani
EKO sklada v višini približno 580.000
evrov.
Predvidoma bodo gradbena dela
zaključena junija, odprtje vrtca pa bo
letos jeseni. Arhitekturno je vrtec zasnoval domači arhitekt dr. Jure Kotnik,
investicijski program, pomoč pri pripravi vlog za nepovratna sredstva in
nadzor pri gradnji zagotavlja podjetje Eutrip, izbran izvajalec izdelave
projekta za izvedbe in gradnje pa je
podjetje Vertikala X.
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Prenovljena pomembna
prometna povezava v
KS Strojnska Reka
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Oktobra lani so se začela težko pričakovana
dela na cesti Obretan–Španer.
Izvedenih je bilo 1.500 m asfaltiranega cestišča, s tremi opornimi zidovi. Vrednost rekonstrukcije ceste je
bila približno 400.000 evrov z DDV, naložba pa je bila
v celoti strošek občinskega proračuna.

Mestna tribuna
Besedilo: Občina Ravne na Koroškem | Foto: Grega Ravnjak

Izgradnja tribune mestnega stadiona Ravne na Koroškem z neto tlorisno površino
744 m² ravenskemu športnemu centru prinaša nov, sodoben, energijsko varčen
objekt za izvajanje športne dejavnosti (nogomet, atletika, športna vzgoja ...).
Projekt je obsegal celotno prenovo tribune in prostorov
v objektu ter zunanjo ureditev. Ta vključuje ureditev kubusov (pomožnih objektov ob tribuni, ki so s prizidavo
postali kvadratne oblike), pešpoti za objektom, strehe
na tribuni in varovalnih elementov ter rušitev predelnih
sten, rekonstrukcijo kubusov, posodobitev razsvetljave,
menjavo stavbnega pohištva, rekonstrukcijo kotlovnice,
zemeljska dela za ureditev komunikacijskih poti v neposredni bližini tribune, zamenjavo strešne kritne, izvedbo
hidroizolacije in ozvočenje.
Zagotovljena je ustrezna evakuacijska pot s tribun in
streh kubusov in s tem tudi požarna varnost. Obstoječa
tribuna s 310 sedeži je bila v celoti odstranjena in nadomeščena z dvoetažno tribuno, ki zajema dodatne prostore
za igralce v pritličju, sanitarije na ravni tribune in pohodne strehe kubusov ter tribuno s 475 sedeži za gledalce.
Novogradnja tribune stadiona na Ravnah na Koroškem
je last Občine Ravne na Koroškem, v upravljanju jo ima
ZKŠTM Ravne na Koroškem. Uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je bilo pravnomočno s 3. marcem. Vrednost
naložbe (z DDV) je 876.745 evrov.

Tribuna, oktober 2021 in marec 2022
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Na športnem igrišču
Javornik tudi otroški
»pumptrack« poligon

INVESTICIJE IN PROJEKTI V OBČINI RAVNE

Učilnica na prostem
v Grajskem parku
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Ob pridobitvi na novo urejenega asfaltiranega nogometnega igrišča na Javorniku, ki smo ga lani uredili z večnamensko umetno travo, razširili možnost uporabe z nabavo mrež in mize za namizni tenis, podaljšali podlago
za skok v daljino z mesta in asfaltirali stezo za tek, je letos spomladi »zrasel« tudi otroški »pumptrack« poligon.

Še preden je trg Guštanj postal
mesto Ravne na Koroškem, je
9. septembra 1945 zborovalo guštanjsko delavstvo in izbralo svoj
akcijski odbor, ki je imel nalogo
pridobiti gimnazijo okraju in voditi ustrezno akcijo za izgradnjo
gimnazijskega poslopja. Dijaki
brigadirji so tekmovali na gradbišču, kdo bo po delu prebral več
knjig, kdo bo zmagal v odbojki …
»Pumptrack« poligon, maj 2022

Poligon sestavljajo zavoji in grbine, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto, vozna površina je asfaltna, gabarita 15 × 8 m,
višina band je 70 cm, višina valov pa 50 cm. Razgibanost poligona
omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo. Asfaltni
»pumptrack« poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje
in skiroje ter za vse vrste izkušenosti kolesarjev – omogoča učenje
vožnje s kolesom in vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje
po poligonu fizično intenzivno. Poligone od drugih objektov in stez
ločuje inovativen način poganjanja in usklajenega premikanja telesa,
njihova priljubljenost po svetu in tudi v Sloveniji pa strmo narašča.
Projekt »Povezani za vse generacije« bo sofinanciran s sredstvi
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Projekt
se bo izvajal kot operacija, v sklopu katere bodo sredstva za minimalno 15 odstotkov upravičenih stroškov in strošek DDV zagotavljale
občine Mežiške doline (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna
na Kroškem), maksimalno, do 85 odstotkov vrednosti upravičenih
stroškov projekta pa se lahko financira iz EKSRP. Nosilec projekta je
LAS Mežiške doline. Vrednost izvedbe otroškega poligona »pumptrack«, ki ga je za Občino Ravne na Koroškem izvedel Zavod Aliansa
iz Ljubljane, je 16.705 evrov (z DDV).

Letos spomladi smo v Grajskem parku, ki
velja za spomenik oblikovane narave in
je edina večja arhitektonsko oblikovana
parkovna površina v Mežiški dolini, ob
70-letnici mestnih pravic združili znanje,
učenje in park. Štirje lično izdelani leseni
kompleti miz in sedišč, ki po videzu sovpadajo z drugo urbano opremo parka in jih je
za nas izdelalo podjetje Prizma les, d. o. o.,
iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, so na voljo
učencem in dijakom ter vsem radovednim
in vedoželjnim za učenje, branje, počivanje,
druženje in užitek v naravi.
Učilnica na prostem v Grajskem parku
naj bo kraj, kjer bodo dijakinje in dijaki,
učenke in učenci, profesorice, profesorji,
mentorji in starši našli pravo mesto za svoje
ideje, klepet, malico, učenje in razvijanje
znanosti za prihodnost Raven.
Naložba je vredna 4.001,60 evra z DDV.
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Predvečer občinskega praznika
v znamenju občinskih odličij
Besedilo: Občina Ravne na Koroškem | Foto: Foto Ocepek

Na predvečer praznika
mesta Ravne na
Koroškem, v spomin
na 12. april 1952,
ko se je trg Guštanj
preimenoval v mesto
Ravne na Koroškem
in so bile slednjemu
podeljene mestne
pravice, je Občina
Ravne na Koroškem na
slovesni seji podelila
občinska odličja.
Skupinska fotografija občinskih
nagrajencev (KOK, 11. 4. 2022)

Ob posebno slovesnem, jubilejnem
prazniku – 70. obletnici pridobitve mestnih pravic – je za izjemen prispevek
pri promociji in razvoju odbojke invalidov domicilni status Občine Ravne na
Koroškem prejel Peter Ozmec, nagrado
občine za življenjsko delo in ustvarjanje na področju glasbe pa (posthumno)
Toni Apohal.
Prejemnika letošnjih velikih plaket
Občine Ravne sta Ivan Žagar, za dolgoletno predano delo v Društvu srčnih
bolnikov, in Društvo Projekt Človek –
Regijski sprejemni center Koroške za
dolgoletno uspešno delovanje društva.
Plaketa občine je šla v roke 18 prostovoljnim šoferjem – skupini prostoferjev
za prostovoljsko delo pri izvajanju brezplačnih prevozov za starejše in invalide.
Med izjemnimi kulturniki našega
mesta je že vrsto let letošnja prejemnica velike Prežihove plakete Cvetka
Kramberger, veliki Klančnikovi plaketi
za delo na področju športa pa sta prejela Drago Koletnik in Božidar Šetina.
Trije letošnji prejemniki Klančnikove
plakete za izjemne športne dosežke v
preteklem letu so postali Tine Urnaut,
Klemen Čebulj in Janja Šegel*.
Dogodek, ki je potekal v grajskem
razstavišču v Koroški osrednji knjižnici (KOK), sta glasbeno obogatila mla8

da glasbena talenta: virtuoz, trobentač
Anej Gorenjak, ki v zadnjem času niza
izjemne rezultate na tekmovanjih po
svetu, in saksofonist Grega Šteharnik,
ki letos predstavlja svoj glasbeni prvenec, zgoščenko, ki je izšla ob 20-letnici
njegove glasbene poti. Poseben trenutek dogodka je bila posthumna podelitev
nagrade Toniju Apohalu, ki jo je prevzel
in se zanjo zahvalil njegov sin, Tomaž
Apohal. Zbrane, vidno ganjene, je v
čas, ko smo skupaj prepevali Tonijeve
pesmi, ponesla (za to priložnost adaptirana) njegova največja uspešnica V
deželi kralja Matjaža, ki jo je vrhunsko,
po priredbi Luke Krofa, odigral Grega
Šteharnik. Večer, prežet s spomini, je
napolnil Peter Ozmec, ki je z dodelitvijo
domicilnega statusa postavljen ob bok
našim trem častnim občanom, saj ta
status veleva posebno pozornost.
Občina Ravne na Koroškem je v sodelovanju s Koroškim filatelističnim
društvom navzoče obdarila s priložnostnim filatelističnim sklopom oblikovalca arhitekta Boruta Bončine. Vključuje
priložnostni poštni žig s stiliziranim zapisom 70 in zaris lipovega lista. Dotisk
na priložnostni pisemski ovojnici je podoben grafiki iz poštnega žiga, v barvah
ravenskega grba, nad številkama je na
»hribčku« umeščeno stilizirano dre-

vo, pod številkama pa je zapis »70 let
mestnih pravic / Ravne na Koroškem«.
Župan dr. Tomaž Rožen je v nagovoru poudaril, da so največje bogastvo
kraju zvesti in ustvarjalni ljudje, vse
nagrajenke in nagrajenci, ki soustvarjajo našo lokalno skupnost in ki so s
svojim presežnim delovanjem zaznamovali leto 2021 oziroma že vrsto let
bogatijo naš prostor z delovanjem na
področjih kulture, umetnosti in športa
ali na humanitarnem in prostovoljnem
področju. V nagovoru je spomnil na več
kot 400-letno jeklarsko tradicijo, na trenutna prizadevanja za izgradnjo stanovanj, nizko brezposelnost, obnovo gradu oziroma gradnjo doma starostnikov
in vrtca, razvoj socialnega, kulturnega,
športnega in družabnega življenja … Ob
čestitki mestu in prebivalcem je dodal
še svoji želji za Ravne na Koroškem: da
Ravne postanejo mestna občina in da
hitra cesta oziroma avtocesta čim prej
doseže 'srce Koroške'.
* Popravek: Na tiskovini s predstavitvijo občinskih nagrajencev se nam je pripetila neljuba
napaka z napačno navedbo izobrazbe plavalke
Janje Šegel. Pravilno se končni stavek utemeljitve glasi: »Je dijakinja zadnjega letnika
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec ter izjemna promotorka plavanja, športa, zdravega
življenjskega sloga in Raven na Koroškem.«
Za napako se iskreno opravičujemo.
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Občina Ravne na Koroškem,
prostovoljstvu prijazna občina 2022
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto« je bil prvič
podeljen leta 2014, med prejemniki je bila tudi
Občina Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem je letos ponovno izpolnila kriterije in
bila izbrana za prejemnico naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto
– 2022«, ki ga podeljuje Slovenska filantropija.

Občinska čistilna akcija
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Vseslovenska prostovoljna akcija, ki smo jo izvedli 9.
aprila, je nastala z veliko željo po spodbujanju ljudi k
aktivnemu odzivu na različne potrebe v skupnosti in
omogočanju, da se lahko vsak posameznik preizkusi
v vlogi prostovoljke ali prostovoljca. Organiziranih je
bilo več aktivnosti, med njimi občinska čistilna akcija.
V čistilni akciji je na različnih lokacijah po mestu (organizirane
skupine, ki so svoje sodelovanje prijavile) sodelovalo 23 različnih
organizacij, krajevne, vaške in četrtne skupnosti, šole, društva in
drugi prostovoljci. Občina je za vse prostovoljce priskrbela rokavice, vreče, vodo in malico. Sodelovali so: Osnovna šola Koroški
jeklarji in POŠ Kotlje, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Taborniki
Rod koroških jeklarjev, VS Strojna, KS Strojnska Reka, Osnovna
šola Juričevega Drejčka, Koroška ribiška družina, Lovska družina
Strojna, Lovska družina Prežihovo, ČS Trg, OZ Rdečega križa Ravne
in Kotlje, KS Kotlje, Srednja šola Ravne, Društvo Projekt Človek,
KMKC Kompleks in Klub koroških študentov, predstavniki Slovenske
vojske, ČS Javornik - Šance, Mladinski svet Ravne, Ljudska univerza
Ravne na Koroškem ter uporabniki Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Črna, Vrtec Ravne in številni posamezniki.
Vreče smeti je po končani čistilni akciji na zbirnih mestih pobralo Javno komunalno podjetje Ravne, d. o. o. V akciji je sodelovalo 555 prostovoljk in prostovoljcev, pobranih je bilo okrog 2000
kg odpadkov. Občina Ravne na Koroškem se vsem sodelujočim
iskreno zahvaljuje.
9
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Vseslovenska akcija »Dan za spremembe –
soustvarjamo (zdravo) skupnost«:

»Spreminjamo Ravne«
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Občina Ravne na
Koroškem se je
ponovno pridružila
vseslovenski akciji
»Dan za spremembe –
soustvarjamo (zdravo)
skupnost«, pri nas
ožje poimenovani
»Spreminjamo Ravne«.
Vseslovensko akcijo že
deveto leto organizira
Slovenska filantropija –
Združenje za promocijo
prostovoljstva. Letošnji
poudarek je bil na
soustvarjanju (zdrave)
skupnosti.
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V četrtek, 7. aprila, smo v Grajskem
parku krepili sodelovanje med različnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in posamezniki, spodbujali
dobre medsebojne odnose, spoštljivo
komunikacijo in izvajali drobna dejanja prijaznosti.
Na povabilo Občine Ravne na
Koroškem so na stojnicah, na odru
in travnatih površinah v parku sodelovali: OZ Rdečega križa Mežiške
doline, Zdravstvenovzgojni center ZD
Ravne, Ozara, CUDV Črna, Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika,
Bukvarna Ajta, Medgeneracijsko
društvo Lučka Koroška, OŠ Koroški
jeklarji, Korociv, Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Župnijska
Karitas Ravne, Društvo klekljaric
Koroške – Sekcija Lipa, Koroški medgeneracijski center, Center za socialno delo Koroška – enota Ravne, NIJZ
Ravne, Društvo diabetikov Mežiške
doline, Združenje multiple skleroze
Koroška, Gimnazija Ravne, DU Ravne,
Vrtec Ravne, Koronarni klub Mežiške
doline, OŠ Juričevega Drejčka, SOPA,
Društvo za boj proti raku, Šola zdravja,
Bukvarna KID Radovednež, Srednja
šola Ravne, OŠ Prežihovega Voranca,
PGD Ravne, Društvo prijateljev mladine, Društvo Projekt Človek, Mladinski
svet Ravne, NK Fužinar, Judo klub

Ravne na Koroškem, Odbojkarski
klub Fužinar, Društvo proti mučenju živali, Društvo prijateljev mladine, Društvo Sožitje Mežiške doline ter
Društvo Altra.
Kratek kulturni program, ki je potekal z nagovoroma Nede Hudopisk,
predstojnice NIJZ OE Ravne, in Aljaža
Verhovnika, podžupana Občine Ravne
na Koroškem, so na odru sooblikovali
otroški pevski zbor Vrtca Ravne, učenke in učenci OŠ Koroški jeklarji ter dijakinja in dijaka z Gimnazije Ravne.
Izvedene so bile številne in zanimive
aktivnosti vseh društev in javnih zavodov. Premiero je doživela predstavitev projekta »Gremo se špilat«, ki je
nastal v okviru naziva zdravo mesto.
Špilali smo se mladi in stari.
Zdravi prigrizki oziroma smutiji so
bili na voljo na kulinarični stojnici
Koroškega medgeneracijskega centra. Občina Ravne na Koroškem je
udeležencem postregla s koroškim
rženim kruhom, jabolki, oreščki in
suhim sadjem. Vodo smo pili in točili
na pitniku, ki je postavljen v Grajskem
parku. Osrednji dogodek v Grajskem
parku smo poleg dneva za spremembe namenili tudi obeležbi svetovnega
dneva zdravja. Zahvaljujemo se vsem
sodelujočim, posebno prostovoljkam
in prostovoljcem, za ves trud!
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Kovačnca

Besedilo: Občina Ravne na Koroškem
Foto: Nika Hölcl Praper

V sklopu projekta LAS Mežiške doline ter v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem in
Koroškim pokrajinskim muzejem (KPM) so letos na Ravnah na Koroškem uredili tradicionalno ročno kovačnico, poimenovano Kovačnca.
Novi muzejski produkt, vzpostavljen na pomembnem
zgodovinskem območju, obiskovalkam in obiskovalcem
omogoča pristen stik z bogato tehniško dediščino mesta
Ravne in celotne Mežiške doline. S tradicionalnimi tehnikami kovanja obiskovalce seznanja Tilen Šumah.
Za več informacij in rezervacije pokličite v KPM na telefonsko številko: 02 62 12 520 ali se obrnite na Leo Knez
– e-naslov: lea.knez@kpm.si oziroma tel.: 051 680 881.
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Ravne na Koroškem
nova, 20. članica
Združenja zgodovinskih
mest Slovenije
Besedilo: Občina Ravne na Koroškem | Foto: Arhiv
Občine Ravne na Koroškem in Tomo Jesničnik

Občina Ravne na Koroškem se je 17. februarja
pridružila Združenju zgodovinskih mest
Slovenije (v nadaljevanju Združenje), ko je
župan dr. Tomaž Rožen podpisal pristopno
izjavo.

Župani so ob ustanovitvi Združenja leta 2001 na Ptuju
zapisali: Združenje povezuje 20 občin, ki imajo na svojem ozemlju velik del najkakovostnejše kulturne dediščine
Slovenije. Vsa mestna središča, stara mestna ali trška jedra,
so z odloki zaščitena za kulturni spomenik, kar govori o
tem, da se mesta zavedajo pomena in vrednosti svoje kulturne dediščine. Mesta povezuje prepričanje, da obnovljena
kulturna dediščina prinaša tudi razvojne priložnosti. Pri
tem se vse članice srečujejo s podobnimi izzivi in nalogami,
vendar jih povezani in združeni lažje in bolje premagujemo.
Koroška je bila do leta 2020 edina pokrajina brez mesta, ki bi bilo vključeno v Združenje. Združenju, v katero
so že bila včlanjena mesta Brežice, Celje, Idrija, Jesenice,
Kamnik, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Metlika, Novo
mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tržič in Žužemberk, se z letošnjim letom, uradno na slovesnosti ob skupščini Združenja
v novembru, pridružujejo tudi Ravne na Koroškem, ki pa
se že vključujejo v vse njegove aktivnosti.
→
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Združena zgodovinska mesta imajo številne povezujoče značilnosti, kot so spomeniško zaščiteni objekti,
spremembe v starostni strukturi prebivalstva, prazne in
zapuščene stavbe ali stanovanja. Prav tako se soočajo z
izzivi, kot so oživljanje starih mestnih jeder in privabljanje turistov v njih. Vselej je veljalo, da so stara mestna
središča s svojimi trgi, očarljivimi kavarnami in lokalnimi trgovinami ne samo srce mestnega življenja, temveč
tudi osrednje kulturno stičišče. So prostor, kjer se vsakodnevno srečujejo ljudje iz različnih okolij in z različnimi
interesi – od lokalnega prebivalstva, predstavnikov gospodarstva, kulturnikov in športnikov do obiskovalcev
ter vse številčnejših turistov.
Na Ravnah na Koroškem se zavedamo, da je spodbujanje aktivnega povezovanja in sodelovanja pri ustvarjanju
prijaznejšega ter zanimivejšega urbanega okolja izjemnega pomena za lokalne prebivalce in druge obiskovalce.

Projekt LAS Mežiške doline
»Skupaj za varni jutri«
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

V projektu sedmih LAS-ov na območju Slovenije sodeluje tudi LAS Mežiške doline. V okviru
projekta smo okrepili mrežo javno dostopnih aparatov AED (automated external defibrillator –
avtomatski zunanji defibrilator) in usposobili prebivalstvo, da bo te aparate znalo tudi uporabiti.
Prizadevamo si, da bi novo znanje ali obnovitev obstoječega o temeljnih postopkih oživljanja
(TPO) in uporabe AED doseglo čim več ljudi.

V okviru projekta smo nabavili tri dodatne aparate AED
z omaricami. Namestili smo jih na treh lokacijah: v naseljih Brdinje, Kotlje in Dobja vas (Dobji dvor). Nabavili smo
tudi štiri agregate in so na voljo prebivalcem oddaljenih
zaselkov, ko ob neurjih in daljših izpadih elektrike ostanejo odrezani od sveta in brez komunikacije. Koronarni
klub Mežiške doline v sklopu projekta izvaja številne aktivnosti ozaveščanja prebivalstva o pomenu zdravega na12

čina življenja v smislu preventive – poudarek je na zdravi
prehrani in gibanju. Projekt sta sofinancirala Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in proračun
Občine Ravne na Koroškem.
Vrednost celotnega projekta za Občino Ravne na
Koroškem je 31.590,46 evra, od tega smo iz EKSRP prejeli
23.462,83 evra in prispevali 8.127,63 evra lastnih sredstev.
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Občina Ravne na Koroškem v izdelavo
strategije razvoja in trženja turizma
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

S pripravo krovnega strateškega dokumenta namerava občina oblikovati jasno
vizijo in z vsemi deležniki na tem področju sooblikovati dokument, ki bo kompas
turističnega razvoja destinacije do leta 2030.
Priprava strateškega dokumenta je v
začetni fazi, dokument pa bo zaključen predvidoma do konca leta 2022.
Začrtane smernice in razvojne usmeritve bodo daljnosežne, s pogledom do
konca aktualnega desetletja oziroma
do leta 2030.
Nosilec projekta je Občina Ravne
na Koroškem. Pri snovanju vsebine
dokumenta bo sodelovala s predstavniki Zavoda za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) ter
turističnimi ponudniki. V proces priprave strategije bodo povabljeni širša
lokalna skupnost in ključni deležniki,

med drugim ponudniki, lokalna društva, posamezniki in druge organizacije. V prihodnjih mesecih je predvidena vrsta aktivnosti, kot so delavnice,
intervjuji, tematska srečanja s ponudniki in drugimi ključnimi deležniki
s področja turizma ter izvedba spletne ankete za lokalno prebivalstvo in
lokalne turistične ponudnike. Tako
občina kot izvajalci že sedaj vabijo k
udeležbi in aktivni vlogi stroke, turističnega gospodarstva, civilnega sektorja in lokalnega prebivalstva.
Jasni strateški cilji in oblikovani
ukrepi bodo podlaga za spremljanje

skupnega napredka turizma v okolju
ter predpogoj za bolj fokusirano upravljanje tega področja.
Za izvedbo strateškega dokumenta je bilo izbrano podjetje LANARA
Consulting, d. o. o. V prihodnjih mesecih bo z analizami, obiskom na terenu
in predvsem s strokovnim svetovalnim delom v sodelovanju s ključnimi deležniki oblikovalo končni dokument. Občina Ravne na Koroškem kot
nosilec projekta želi, da bi bil končni
izdelek plod sodelovanja in skupnih
prizadevanj vseh, ki delujejo in si želijo aktivnejše vloge v turizmu.
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Jeklene vezi med nami za nasmehe
na obrazih in lepšo okolico
Besedilo: Anja Potočnik | Foto: Dobran Laznik

Sodelavci Skupine SIJ so 12. maja z različnimi dobrodelnimi dejavnostmi v okviru
3. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo pod sloganom »Jeklene vezi med
nami« naredili nekaj dobrega za skupnosti v domačem okolju.
Skupina SIJ je močno povezana z okoljem, v katerem delujejo njene družbe.
Zavedajo se, da ne bi mogli poslovati brez podpore lokalnega okolja in
dobrih odnosov s prebivalci Jesenic,
Raven na Koroškem in okoliških krajev. Tako sta 102 prostovoljca podarila
več kot 200 ur prostovoljnega dela in
prispevala k lepšemu in bolj urejenemu videzu naše okolice oziroma
pričarala nasmehe na obraz ranljivim
skupinam.
Na Ravnah na Koroškem so se prostovoljci iz koroških družb Skupine
SIJ – to so SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne
Systems in SIJ ZIP center – udejstvovali na treh lokacijah. Na delovno-družabnem pikniku z varovanci
Varstveno-delovnega centra Ravne
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na Koroškem so sodelovali v ustvarjalnih programih in zabavnih igrah.
Osnovnošolcem iz OŠ Juričevega
Drejčka so se naši prostovoljci pridružili na umetniško-športnem in zabavnem pikniku. Otroci so s prostovoljci,
med katerimi sta bila tudi direktorja
koroških družb, Viljem Pečnik iz SIJ
Ravne Systems in Alenka Stres iz SIJ
ZIP centra, barvali odpadne ploščice,
s katerimi bodo polepšali fasado šole,
vadili nogomet in odbojko, izvedli
suhi plavalni trening ter svoj pogum
preizkušali na ziplinu. Drugi prostovoljci ravenskih družb so z izvršnim
direktorjem za predelavo jekla SIJ
Metala Ravne, Alojzom Buhvaldom,
z barvanjem osvežili ograjo ob občinski pešpoti na Čečovje.

»Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo mi kot direktorici invalidskega podjetja in osebno pomeni zelo
veliko, saj je del družbene odgovornosti Skupine SIJ in naše družbe. Z
Osnovno šolo Juričevega Drejčka smo
v SIJ ZIP centru povezani tudi v okviru
projekta Prehod mladih, ki ga izvajamo v našem Centru za rehabilitacijo
invalidov Koroške, z njim pa strokovno pomagamo mladim s posebnimi
potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg
dela,« pravi Alenka Stres, direktorica
SIJ ZIP centra, ponosna na tesno povezanost in skupna prizadevanja za
podporo ranljivim mladim.
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KRAJEVNE, ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Ob izteku mandata
Besedilo: Sabina Ranc | Foto: Arhiv KS Strojnska Reka

Se v letošnjem letu mandat izteka
tudi svetu Krajevne skupnosti Strojnska Reka.
Sedmero ste nas v letu 2018 v svet izvolili,
v pričakovanju, da skupnost dostojno bomo zastopali.
Smo za ceste, pločnike, mostove, javno razsvetljavo se borili,
da podobo krajev naše skupnosti bi na lepše spremenili.
Nekaj kilometrov nove asfaltne prevleke naša naselja in kraje bogati,
tudi Reko so na nekaterih delih regulirali.
Zgradili so škarpe in mostove nove,
tudi javna razsvetljava bila deležna je obnove.
Ekološke otoke so z zabojniki dopolnili,
ob Mladinskem domu nova parkirna mesta uredili.
K vsakemu mandatu spadajo tudi mehke vsebine,
na katere lahko vežemo tudi spomine.
Niso merljive, a veliko težo imajo, saj utrip dajejo kraju.
Dan žena in materinski dan, turnir v odbojki pa Miklavžev dan,
tudi na starejše krajane se spomnimo in jih enkrat na leto obiščemo.
V tem mandatu je ves svet bolezen ustavila,
tudi naši skupnosti, žal, ni prizanašala.
Korona, zelo pogosto uporabljena beseda in zaradi katere se je zdelo,
da postaja svet ena velika beda.
Tako smo v tem času »brezstično« starejše in najmlajše krajane obdarovali,
dan žena, materinski dan, srečanje krajanov in turnir v odbojki pa odpovedali.
Smo Silva, Sandra, Boris, Nejc, Mitja, Andrej in Sabina se trudili,
da župan in sodelavci občinske uprave so nas slišali.

Najnovejša pridobitev v KS
Strojnska Reka – Cesta Stražišče:
Obretan–Meležnik–Španar

Vemo, da brez vas, krajanke in krajani, ne gre,
zato hvala vam, da nam v ključnih trenutkih
pomagali ste argumentirati razloge za prepotrebne investicije.
Želimo vam prijetne počitniške dni, preživite jih mirno in s čim manj skrbi!
15
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Obogatitvene dejavnosti
nas navdušujejo
Besedilo: Valentina Slemnik | Foto: Arhiv Vrtca Ravne

Koronski čas je prinesel nove izzive pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega
procesa v vrtcu, saj smo prekinili vsa sodelovanja z zunanjimi deležniki, delo
v vrtcu pa je potekalo v strogih mehurčkih. Odločili smo se spodbuditi notranji
potencial in znanje naših strokovnih delavk.

Vsaka strokovna delavka ima vsaj eno močno področje,
strast, hobi, ki ga lahko podeli med svoje varovance. To
obliko podajanja znanja smo poimenovali obogatitvena
dejavnost. Obogatitvene dejavnosti potekajo enkrat na
teden, v dopoldanskem času. Med oddelki in enotami se
razlikujejo, saj so odvisne od močnega področja vzgojiteljice oziroma pomočnice vzgojiteljice. Strokovne delavke
jih skrbno načrtujejo, se nanje pripravijo in izdelajo didaktične pripomočke, in sicer s ciljem, da bi jih otroci čim
bolj doživeli in v njih uživali. Zapisane so tudi v Letnem
delovnem načrtu enot in oddelka, vzgojiteljice jih staršem
predstavijo na prvem roditeljskem sestanku.
V teh dveh letih so se obogatitvene dejavnosti že dodobra prijele, tako med otroki kot med strokovnimi delavkami. Prvi jih željno čakajo in se jih veselijo, druge so jih
ponotranjile in jih sprejele kot trajnostni vidik izobraževalnega procesa v našem vrtcu.
Strokovne delavke so zelo ustvarjalne ne samo pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti, ampak tudi pri njihovem poimenovanju. Naslovile so jih namreč na zelo igriv,
otroški in slikovit način, ki vzbuja pozitivne vibracije in
željo po odkrivanju novih svetov. Med njimi so:
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Pravljična joga

Pleši z mano

Pomagaj mi, da (se) začutim

Ustvarjalne delavnice

1, 2, 3, razmigajmo se mi

Igre

Žoga na 101 način

Poklici

Živalski vrt

Igre sveta

Vesela gibalnica

Biba poje

Preizkušamo, raziskujemo

V pravljični svet z lutko

Glasbeno-plesne urice

Obogatitvene dejavnosti so se v našem vrtcu pokazale
za primer dobre prakse, zato bodo lahko naši najmlajši
v njih uživali tudi v prihodnje. Foto utrinke in zapise o
dejavnostih objavljamo na spletni strani Vrtca Ravne na
Koroškem. Vabljeni k ogledu.
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Prepoznavnost prežihovcev
Besedilo: Vanja Benko | Foto: Arhiv OŠ Prežihovega Voranca

Prežih je bil svetovljan in ponesel je ime naših krajev v širni svet.
Ravenski prežihovci uresničujemo njegovo poslanstvo. Naši učenci so
vsa leta dosegali izjemne rezultate na različnih predmetnih področjih
(tudi na glasbenih, športnih, plesnih tekmovanjih …).

Foto: Neža Ferk

Likovni izdelek Anje Rožen

Foto: Tevž Slatinšek

Letos je za presežek na likovnem področju poskrbela naša osmošolka
Anja Rožen. Pod mentorstvom učiteljice Alijane Tertinek se je s svojim plakatom miru pod pokroviteljstvom Lions kluba Slovenj Gradec
uvrstila v sam svetovni vrh. Na natečaju z naslovom We are all connected – Vsi smo povezani je sodelovalo več kot 600.000 otrok iz 55
držav, zmagala pa je Slovenija, zmagala je naša Anja. V palači OZN v
New Yorku so jo razglasili za absolutno zmagovalko. Pri svojih rosnih
letih je dosegla svetovno priznanje. S tem je na zemljevid prepoznavnosti celega sveta zarisala sebe, našo šolo, občino, regijo in državo.
Naši nadarjeni fotografi redno sodelujejo na različnih natečajih,
njihove fotografije napolnjujejo mesečne kronike šolskega dogajanja, ki jih objavljamo na spletni strani šole. V letošnjem šolskem letu
smo (pod mentorstvom učiteljice Vanje Benko) na vseslovenskem
fotografskem natečaju kulturne dediščine od strokovne ocenjevalne
žirije prejeli drugo najvišjo povprečno oceno za sodelujoče prispevke.
Neža Ferk je na fotografskem natečaju »Life Naturaviva« zmagala v
treh kategorijah (gozd, vode, travnik). Zelo smo ponosni na izjemni
dosežek na mednarodnem fotografskem natečaju Čebelarske zveze
Slovenije. Devetošolka Neža Ferk je prejela zlato priznanje, osmošolec
Tevž Slatinšek je dobil bronasto priznanje, sedmošolec Voranc Ogris
pa častno omembo za kakovostne fotografije. Želimo, da še naprej
uživajo v pogledih skozi objektiv.
Veseli smo vseh uspehov učencev in njihovih učiteljev. Z rezultati
vnašajo v lokalno in širše okolje (zunaj regije in države) prepoznavnost naše šole – Osnovne šole (OŠ) Prežihovega Voranca Ravne na
Koroškem. Ponosni smo na vse prežihovce, ki gredo po pravi poti in
svojim ciljem naproti, in tudi na tiste, ki bodo naše poti nadaljevali.
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Koroški jeklarji
vas pozdravljamo ...
Besedilo: Lotka Velički | Foto: Arhiv OŠ Koroški jeklarji

Šolsko leto se bliža koncu. Leto, polno prilagajanj, upanja, pa vendar bolj podobno letom
pred epidemijo. Kljub vsemu je to tudi leto veselja, prijaznih nasmehov, prijateljstva.

Učenci in učitelji Osnovne šole (OŠ)
Koroški jeklarji Ravne na Koroškem že
vrsto let sodelujemo pri raznih projektih, kot so Pogum (POdjetnost Gradnik
zaUpanja Mladih), SKUM (Razvijanje
sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo), Tek podnebne solidarnosti, EufutuR (Geopark
Karavanke), Sodelovanje z gimnazijo iz Velikovca, Policist Leon svetuje,
Sobivanje, Rastem s knjigo, Pasavček,
Zdrava šola, Igraj se z mano – bodi
umetnik, Mladim se dogaja, Z nasmehom iz vrtca v šolo, Bodi kul, beri ful,
Teden pisanja z roko itd. Udeležujemo
se različnih tekmovanj, sodelujemo
na literarnih in likovnih razpisih.
Osmošolci so novo leto začeli na
obali, kjer so bivali v CŠOD Burja v
Seči pri Portorožu. Raziskovali so
Primorje in se dokazovali kot pravi
fotografi. Šestošolci so bili januarja
v zimski šoli v naravi, kjer niso bili
samo »smučarsko« aktivni, ampak
so posneli tudi filmček z naslovom
Gremo škijat. Učenci iz Kotelj so ob
tednu pisanja z roko postavili mini
razstavo izdelkov, ti so bili ob kultur18

nem dnevu razstavljeni tudi na matični šoli.
Učenci predmetne stopnje so sodelovali na literarno-stripovskem natečaju o Francetu Prešernu, mlajši pa
so risali, slikali, brali, peli … Na literarno-gledaliških delavnicah so
Prešerna postavili v današnji čas in
mu v roke dali telefon. Nastali so domiselni in izvirni SMS-i. V Kotljah je
učence obiskala babica četrtošolke
Naje, profesorica Bojana Verdinek, in
jim prebrala nekaj zgodbic iz svoje
knjige Lesene cokle. Zgodbe so bile
učencem zelo všeč, saj so zapisane v
koroškem narečju.
V marcu smo »napeli mišice« in
se pridružili občinski akciji »Pomoč
Ukrajini«. Zbrali smo več kot 700 izdelkov za osebno nego, več kot 1500
prehrambnih izdelkov, več kot 30
kompletov prve pomoči, gasilni aparat in še kaj. Dokazali smo, da smo
srčni in da s skupnimi močmi zmoremo vse. Ob svetovnem dnevu poezije so šestošolci pri likovni umetnosti
na plakate zapisali pesmi in motive
znanih slovenskih pesnic in pesnikov

ter jih nato nalepili na vrata učilnic.
Nadarjene učenke so plakat posvetile Anji Štefan, dobitnici nagrade
Prešernovega sklada.
V Kotljah so veliko časa in energije
namenili svetovnemu dnevu Zemlje,
ki ga obeležujemo 22. aprila. Zvrstile
so se mnoge dejavnosti, od čistilne
akcije v okolici šole, zbiranja starega
papirja, urejanja vrtičkov, ustvarjalnih delavnic, izdelovanja izdelkov iz
odpadnih materialov, ločenega zbiranja odpadkov do izdelave in uporabe recikliranih oblačil in modnih
dodatkov.
Naši učenci zelo uspešno zastopajo šolo na različnih tekmovanjih iz
znanja in na področju športa. Tu so
še nacionalno preverjanje znanja za
šestošolce in devetošolce, poletna šola
v naravi za učence 4. in 5. razredov
in, seveda, slovo devetošolcev, valeta. Čeprav nas do konca šolskega leta
čaka še kar nekaj resnega dela, z upanjem in pozitivnim pričakovanjem
že pogledujemo proti jeseni, ko bodo
pred nami novi izzivi.
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Dosežki učencev Glasbene šole Ravne
na Koroškem na glasbenih tekmovanjih
Besedilo in foto: Glasbena šola Ravne

V prispevku so nanizani
odlični rezultati dela
učencev in učenk Glasbene
šole Ravne.

IMMCC – International Music
Master Class and Competition
2022, Maribor
V disciplini glasbeno ustvarjanje –
komponiranje so v kategoriji 2. A sodelovale tri učenke, ki so, pod mentorstvom Elizabete Skarlovnik, dosegle
odličen rezultat:
• ZALA VALENTAR: 92,00 točke;
zlato priznanje
• TINKA SLATINŠEK: 90,00 točke;
zlato priznanje
• LILA PAČNIK JAVERŠEK: 86,00
točke; srebrno priznanje

Tekmovalci diatonične harmonike z učiteljem Jožetom Mandlom, TEMSIG 2022

MEDNARODNO INTERNETNO
GLASBENO TEKMOVANJE
»Beograd 2022«
Marca 2022 smo sodelovali na mednarodnem internetnem glasbenem
tekmovanju, ki je nastalo leta 2010 na
pobudo glasbenih profesorjev osnovnih in srednjih glasbenih šol Srbije.
Mentorica flavtistkam je bila Ana
Šlogar, korepetitorka pa Ana Jenko
Hübscher.

Kitara solo, 2. kategorija
• GAL HANJŽE HARTMAN: 90,00
točke; zlato priznanje
• LAURA PETROVIČ: 89,00 točke;
srebrno priznanje

Flavta, 4. kategorija (middle junior)
• IZA ZALA ČEBUL: 94,00 točke; I.
nagrada

Kitara solo, 4. kategorija
• TRINA DIMNIK: 83,50 točke; srebrno priznanje

Flavta, 9. kategorija (junior artist)
• TAJA JESIH: 89,66 točke; II.
nagrada
• ZUY JI RU YI: 87,33 točke; II.
nagrada

Kitara komorna, 2. kategorija
• JANIK SENICA / OŽBI KUNC:
92,33 točke; zlato priznanje – I.
nagrada

DNEVI KITARE KRŠKO 2022
V organizaciji Glasbene šole Krško
in Društva Antonio Torres je 9. in 10.
aprila 2022 v Krškem potekalo mednarodno kitarsko tekmovanje. Mentorja
kitaristov sta bila Polona Blaznik in
Marko Strmčnik.

Kitara solo, 3. kategorija
• SARA SEKOLOVNIK: 81,33 točke;
srebrno priznanje
• ELA ČEH: 78,00 točke; bronasto
priznanje

3. MEDNARODNO TEKMOVANJE
CELEIA 2022
Klavir, 3. kategorija
• GAJA OTIČ (mentorica Eva Mori):
85,00 točke; bronasta plaketa

51. TEKMOVANJE MLADIH
GLASBENIKOV RS-TEMSIG 2022
To leto so učenci nastopali v disciplinah flavta, kljunasta flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, petje, klavir,
diatonična harmonika, komorne skupine s trobili in komorne skupine jazz.
Klavir, 1. A kategorija
• MAJ KRUMPAČNIK (mentorica
Rina Repnik): 90,33 točke; srebrna plaketa
• EMA BARBIĆ (mentorica Eva
Mori): 86,00 točke; bronasta
plaketa
Diatonična harmonika, 1. A kategorija
• JAKOB REITER (mentor Jože
Mandl): 95,67 točke; zlata plaketa – I. nagrada
Jakobu Reiterju je bilo podeljeno
posebno priznanje za najobetavnejšega tekmovalca v najnižji kategoriji.
Diatonična harmonika, 1. B kategorija
• ANŽE LIBNIK (mentor Jože
Mandl): 86,33 točke; bronasta
plaketa
→
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Diatonična harmonika, 1. C kategorija
• ALJAŽ REITER (mentor Jože
Mandl) – 97,67 točke; zlata plaketa – I. nagrada
• NIK VALENCI (mentor Jože
Mandl) – 93,00 točke; srebrna
plaketa – II. nagrada
Flavta, 1. C kategorija
• TAJA JESIH (mentorica Ana
Šlogar / korepetitorka Ana Jenko
Hübscher) – 89,33 točke; bronasta plaketa
Posebno priznanje je prejela korepetitorka Ana Jenko Hübscher za
zgledno sodelovanje s tekmovalcem
in umetniško podporo.
Učenci Glasbene šole Ravne na
Koroškem se bodo do konca šolskega leta 2021/2022 udeležili še 16. mednarodnega srečanja harmonikarjev v
Murski Soboti, mednarodnega kitarskega tekmovanja Altamira Gorizia
Guitar Competition in mednarodnega
tekmovanja Koroško klavirsko tekmovanje Radlje ob Dravi.

Glasbena šola
Ravne na Koroškem

Vpis v program glasbene pripravnice
Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v program
glasbene pripravnice za šolsko leto 2022/2023. Program je
namenjen otrokom, starim šest let, oziroma tistim, ki bodo v
šolskem letu 2022/2023 začeli obiskovati prvi razred osnovne
šole. Pouk glasbene pripravnice nudi otroku glasbeno in
širšo estetsko vzgojo. Otrok skozi glasbeno literaturo in
različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti
omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, oblikuje odnos
do glasbe in umetnosti sploh.

UČENCI GLASBENE PRIPRAVNICE:
• razvijejo pozitiven odnos do umetniškega izražanja;
• postajajo vsestransko glasbeno dejavni;
• razvijajo elementarni glasbeni posluh (ritmični in melodični);
• se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo;
• razvijajo sposobnost doživljajskega in pozornega
poslušanja glasbenih vsebin;
• sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja;
• si razvijajo glasbeni okus;
• v skladu s svojimi možnostmi ustvarjajo glasbene in
druge (likovne, besedne, gibno-plesne) vsebine;
• spoznavajo glasbila, nekatere pevske in
instrumentalne sestave ter osnovne glasbene
• elemente;
• se orientirajo v likovnih zapisih glasbenih vsebin;
• spoznavajo temeljne glasbene pojme;
• se pripravljajo in navajajo na javno nastopanje.

Za vpis je obvezno predhodno evidentiranje z obrazcem,
ki ga najdete na spletni strani www.gs-ravne.si pod
rubriko vpis 2022/23. Po opravljenem evidentiranju bodo
kandidati prejeli nadaljnje informacije za vpis.
Od leve Ana Jenko Hübscher, Taja Jesih
in Ana Šlogar, TEMSIG 2022
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(Spo)znanje brez meja – Tedni
vseživljenjskega učenja na LURA
Besedilo: dr. Anja Benko | Foto: Fotofabrik

Javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) je letos že tretjič
zapored pridobil status območnega koordinatorja Tednov vseživljenjskega
učenja (TVU), največje in najvidnejše promocije vseživljenjskega učenja, katere
nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije. TVU sofinancira MIZŠ in
Občina Ravne na Koroškem.

Pod razpisano krovno temo Učenje
je življenje – naj krepi in radosti smo
si za lokalno podtemo, moto oziroma rdečo nit zastavili slogan: »(SPO)
ZNANJE BREZ MEJA«. S to idejo smo
želeli prebuditi, razviti in spodbuditi
v ljudeh čut, željo, potrebo po vseživljenjskem učenju ter jim prikazati,
da je z majhnimi spoznanji moč priti
do znanja, ki pa je rezultat spoznanja.
Z nami je tudi letos pri soustvarjanju 27. TVU sodelovalo več kot 60
partnerjev. Skupaj smo v času festivala, od 9. maja do 12. junija, izvedli
več kot 160 dogodkov oziroma prireditev, ki so se odvijale po vsej Koroški
v vseh treh dolinah in so imele enotni
koncept naslovov »Spoznavam …«. V
petih tednih smo seznanjali lokalne

skupnosti naše regije o najrazličnejših učnih potrebah, o možnostih in
priložnostih za učenje, o lastni dejavnosti, (po)vezani s temo vseživljenjskega učenja, o tem, da postane glas
vseh, ki smo učeči se, čim bolj slišan
in prepoznan.
Na osrednji prireditvi TVU 2022 12.
maja smo naziv »ambasadorka vseživljenjskega učenja« podelili Mirjam
Senica – pedagoginji, slikarki, pesnici in Ženski (pisani z veliko začetnico). V utemeljitvi smo zapisali: »Gospa
Senica vidi učenje kot prioriteto življenja ter umetnost in kulturo kot sopotnici svojega bivanja, skozi katero predaja sporočila o upanju, moči, pogumu, dobrem, svobodi, učenju … Dihe
vseživljenjskega učenja vsakodnevno

prepleta z dihi življenja. S svojim udejstvovanjem, pozitivno energijo, spodbujanjem sočutja, miline in krepitve
ljubezni do nas samih ter z neizmernim delovnim elanom krepi in bogati
našo družbo, lokalno skupnost ter jo s
promocijo vseživljenjskega učenja želi
popeljati v boljši jutri, na pot spoznanj
in znanj brez meja.«
S sporočilnostjo naše letošnje lokalne zgodbe TVU in z življenjsko potjo naše letošnje ambasadorke smo
želeli in želimo tudi zunaj trajanja festivala med vse nas razširiti in v naš/
vaš vsakdan prinesti vseživljenjsko
učenje v vseh oblikah in na vse načine
ter dokazati, da spoznanja in znanja
nimajo meja. Spoznavajte z nami …
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Kompetenčni center
za lahko branje
Besedilo: Branka Mrđenović in Petra Makuc | Foto: Arhiv KOK

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (KOK) je bogatejša za
še eno pridobitev, in sicer je letos postala Kompetenčni center za lahko
branje. Smo ena prvih knjižnic, ki je sistematično uredila zbirko in
prostor za ranljive ciljne skupine uporabnikov.

Lahko branje je proces in metoda
komunikacije, ki pospešuje razvoj
pismenosti ter omogoča socialno in
psihološko vključevanje oseb s težavami branja in pisanja v okolje.
Komunikacija je prilagojena tako, da
vsebino sporoča na berljiv, čitljiv in razumljiv način. Poenostavljeno, lahko
branje pomeni, da je informacija dostopna, berljiva, jasna in razumljiva
ljudem, ki imajo težave pri branju ter
razumevanju standardnih besedil.
Prebivalci v lokalnem okolju, ki jim
je namenjeno lahko branje, so:
• Ljudje, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko
berljive informacije in publikacije (disleksija, motnje v duševnem razvoju, motnje avtističnega
spektra, gluhi, naglušni, slepi,
slabovidni …).
• Ljudje, ki imajo slabše razvito
veščino branja ali slabo poznajo
jezik (priseljenci, otroci, neizkušeni bralci …).
Ranljive skupine ljudi nujno potrebujejo gradiva, prilagojena lahkemu
branju, saj se bodo le tako lahko aktivno vključevale v okolje in učinkovito
delovale na vseh področjih življenja
(zdravstvo, sociala, kultura …).
Maja lani je bila v knjižnici za te
uporabnike urejena zbirka Berem
zlahka. Gradivo specializirane zbirke najdemo na Oddelku za odrasle v
prostem pristopu. Urejeno je po naslednji shemi: brajica, disleksija, lahko
branje, večji tisk, znakovni jezik in
zvočne knjige.
Poleg urejene zbirke in prostora za
ranljive ciljne skupine uporabnikom
nudimo:
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• brezplačno članarino ali članarino s popustom,
• podaljšan rok izposoje/rezervacije gradiva (po dogovoru),
• seznam gradiv v lahkem branju,
• storitev »osebni knjižničar« (pomoč, izbira gradiv),
• individualno izobraževanje za
samostojno uporabo knjižnice,
• računalniško opismenjevanje,
• bralne skupine,
• bralna srečanja,
• storitev »knjižnica na obisku«
(dostava knjig po pošti ali na
dom),
• knjižna paberkovanja (mesečna
srečanja starejših ob knjigah),
• bralno značko za odrasle
»Korošci pa bukve beremo« (poteka tudi v lahkem branju),
• tematska predavanja,
• vodenje po knjižnici,
• bibliopedagoške ure,
• strokovna izobraževanja (tečaj
slovenščine za tujce …),
• prireditveno dejavnost.

Uporabnikom sta na voljo vpisnica in izjava o oprostitvi plačila letne
članarine v lahkem branju; v pripravi
je predstavitvena brošura za uporabo
knjižnice v lahkem branju.
Kot referenčna knjižnica za lahko
branje smo ves čas stremeli k temu,
da omogočimo enakovreden dostop
do branja vsem našim uporabnikom.
Nujno je, da bralna kultura postane
vseobsežna in da je omogočena tudi
tistim, ki radi, a težje berejo.
Za učinkovito in uspešno delo je
zelo pomembna promocija dejavnosti
za širšo javnost, še posebno za ciljne skupine, saj uporabniki lahkega
branja niso tako pogosti obiskovalci
knjižnic.
Kompetenčni center za lahko branje skrbi za poglobljeno poznavanje,
razvoj in optimizacijo delovanja koncepta lahkega branja v mreži slovenskih splošnih knjižnic.
Drugačnost je tako v knjigah kot
pri ljudeh, možnosti za branje pa naj
bodo za vse enake.
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Kaj se dogaja v Galeriji Ravne?
Besedilo: Manja Gerold | Foto: Dobran Laznik

Galerija Ravne je letos obeležila deset let delovanja
pod okriljem Koroške galerije likovnih umetnosti.
V začetku leta so bila v Galeriji Ravne na ogled
dela, ki jih je domačin, slikar in likovni pedagog Luka Popič v zadnjih štirih letih ustvaril
z različnimi orodji, kot so valj, omelo, lopatica,
kdaj celo dlan. S tem je vzpostavil neposreden
stik s podlago. Bela in črna sta bili skupni
imenovalec njegovih abstrakcij, na novejših
delih je dovolil še barvi, da vstopi v sliko in
nakaže nadaljnjo pot.
Sledila je razstava del Helene Tahir, umetnice mlajše generacije. Pripravili smo jo v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim
centrom Ljubljana in kustosom Božidarjem
Zrinskim. Sočasno z razstavo Nekje blizu je
izšla tudi istoimenska knjiga, predstavili smo
jo ob druženju z umetnico.
V sodelovanju s Klubom koroških študentov
in Koroškim mladinskim kulturnim centrom
Kompleks smo že četrto leto zapored pripravili natečaj z naslovom Koroška, kdo si? za

mlade avtorje s področja vizualne umetnosti. Komisija je za zmagovalko izbrala Dašo
Vinšek in ta se je s Karin Vrbek predstavila
z razstavo in knjigo.
Razstavni program je junija namenjen predstavitvi Nine Stopar. Na ogled je postavila
svoja novejša dela, slike velikih formatov, ki
jih slika s telesom, rokami in stopali. Na koncu ustvarjalnega procesa jih dokonča tako,
da nastanejo barviti in večplastni asemblaži.
Razstava je zastavljena multimedijsko, pospremljena je z video zapisom, poleg ogledovanja
slik lahko beremo njeno ljubezensko poezijo,
ki je predstavljena na posebnem performansu.
V želji, da bi tudi otroci in mladostniki postali naši redni obiskovalci, pripravljamo zdaj
že utečen pedagoški program s simboličnima naslovoma Bernekerjeve ustvarjalnice in
Galerijske učne urice.

“

Prijazno vas vabimo
na obisk galerije ob
sredah in četrtkih
med 14. in 16. uro ter
ob torkih in petkih
med 14. in 18. uro.
Se vidimo takrat,
vmes pa tudi na
družbenih omrežjih,
kjer se kultura
dogaja ves čas.
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Zavod za kulturo,
šport, turizem in
mladinske dejavnosti
Ravne s pestrim
dogajanjem
Besedilo: Tim Kolar Erat | Foto: Arhiv ZKŠTM

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(ZKŠTM) se ponaša z obsežno ponudbo za domače športnike
in širšo športno javnost ter vse leto omogoča pestro
preživljanje časa. Prednost športnega centra je, da je
na razdalji 500 m na voljo vsa športna struktura.
Na ZKŠTM si prizadevamo za čim bolj optimalno delovanje in stremimo k dodajanju
novosti. V nadaljevanju si lahko preberete
o novostih in uspehih, ki smo jih, kljub
razmeram in omejitvam zaradi covida-19,
dosegli v sezoni 2021/2022.
V letu 2021 je Mladinski hotel Punkl
doživel sledeče: zamenjavo vzmetnic (za
še udobnejše bivanje gostov); posodobitev ponudbe spominkov (vključitev lokalnih podjetnikov, umetnikov …); osvežitev grafične podobe turističnega centra
Visit Ravne, ki ima sedaj sedež v prostorih Punkla. Te prostore smo izkoristili za
razstavni prostor, v njih se lahko z umetniškimi deli predstavljajo posamezniki,
šole, društva in drugi.
To pomlad je zaživel Doživljajski
park Poseka s široko paleto dejavnosti
za mlade in mlade po srcu. Vzpostavili
smo spust po jeklenici po dostopni ceni
za vse obiskovalce, za en evro. Na Poseki
je novost tudi Hiša Poseka, ki je zaživela
že v zimski sezoni – obiskovalcem omo24

goča osvežitev med športno-turističnem
udejstvovanjem.
V Bike parku Poseka se obetajo novosti. Iz Avstrije prihaja preprosta rešitev
za uporabo vlečnice za prevoz kolesarjev
– Easy Loop System. V Sloveniji ga bomo
prvi uporabili prav pri ZKŠTM. O tej rešitvi
smo razmišljali že od vzpostavitve parka
pred nekaj leti. Takrat sta proizvajalca
Leitner in Doppelmeyer od projekta odstopila. Oba je skrbel prevelik naklon na
krajšem odseku, kjer bi se lahko kolesar
pri morebitnem padcu na vlečnici težko
odpel. Potem pa je Easy Loop System predlagal rešitev z lažjim odpenjanjem, in
odločili smo se za nakup.
Smučišče Poseka se v sezoni 2021/2022
ponaša z rekordnim številom dni obratovanja. Smučarska sezona se je zaključila
13. marca, na 80. obratovalni dan. V tem
letu smo gostili in učili smučati več kot
360 otrok iz osmih osnovnih šol iz celotne
Slovenije. Hvala prav vsakomur izmed vas,
ki ste nas obiskali.
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Sredi marca se je pri nas odvila
10-dnevna mladinska izmenjava, na
njej so poleg slovenske mladine sodelovali še Slovaki, Italijani, Hrvati in Srbi.
Danes je individualna mobilnost posameznikov precej dostopna, zlasti mladim
Evropejcem, vendar učna mobilnost še
pridobiva popularnost. Organizatorji so
se kljub epidemiji odločili za drzno potezo
in projekt uspešno izpeljali. Odvijale so
se delavnice na temo naravovarstva, kulture, dediščine in turizma. Na Ravnah so
aktivno sodelovala razna društva in organizacije: mladi so se preizkusili v peki
»štrudla« in potice v Koroškem medgeneracijskem centru; odkrivali so kulturno dediščino Raven na Koroškem (obisk
muzeja železarstva – Štauharije, Muzeja
Ravne, Galerije Ravne, Koroške osrednje
knjižnice dr. Franca Sušnika); se s pomočjo tabornikov naučili fotoorientacije in
kako preživeti v naravi; igrali so scoutball; prisluhnili delavnicam Kluba koroških študentov, Ljudske univerze Ravne,
Mladinskega sveta Ravne, Karete turizma; obiskali so kino, imeli športni dan v
Športnem centru Ravne (tečaj potapljanja,
tečaj juda, tečaj odbojke, doživetje v savni). Dvakrat so obiskali tudi druge kraje
po Sloveniji: Primorsko (obisk naravnega
rezervata Škocjanski zatok, ogled Pirana,
obisk vinske fontane v Marezigah) in
Ljubljano (obisk turističnega sejma AlpeAdria, ogled Ljubljane, doživetje v pivnici
Union) … Odlična koordinacija zaposlenih
v oddelku turizma je pripeljala do več kot
uspešno izpeljane mladinske izmenjave,
kar se je, poleg pisem zahvale, prepoznalo
tudi po iskrah v očeh, objemih in širokih
nasmehih mladih. Projekt se je sklenil 30.
aprila 2022, vodilni v ZKŠTM pa vidijo
potencial za izvedbo podobnih projektov
tudi v prihodnje – projekt »Podeželje za
nas« bo izveden oktobra letos.
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Znam, ukrepam, rešim –
ukrepi prve pomoči pri otrocih
Besedilo in foto: Marijana Kašnik, direktorica ZRCK

Ali ste vedeli, da otroci preživijo skoraj 30 odstotkov dneva v vzgojnoizobraževalnih institucijah? Da možnost poškodb in nenadnih obolenj v času,
ko so otroci v vzgojno-izobraževalnem procesu, ni redek pojav? Da se povečuje
število otrok s posebnimi potrebami zaradi bolezni, denimo alergije, sladkorne
bolezni, epilepsije?
Ekipa nujne medicinske pomoči bo storila
vse, da ohrani življenje in zmanjša morebitne posledice obolenja/poškodbe. Vendar
se moramo hkrati zavedeti, da je čas prihoda reševalcev do obolelega/poškodovanega odvisen od številnih dejavnikov, kot
je nerazpoložljivost najbližje ekipe zaradi
druge intervencije. Pri življenjsko ogrožajočih stanjih čas, žal, ni naš zaveznik.
Pomembna je vsaka minuta. In če prisotni ne znajo ustrezno ukrepati, lahko le
nemočno opazujejo in čakajo na prihod
reševalcev. To je eden pomembnih razlogov
za naše prepričanje, da je znanje iz prve
pomoči ena zelo pomembnih življenjskih
veščin. Že vrsto let zato izvajamo različna izobraževanja in usposabljanja, ki so
usmerjena v krepitev znanj in veščin ob
nudenju prve in nujne medicinske pomoči.
Naša usposabljanja niso naravnana le v
teorijo, poudarek je na krepitvi praktičnih
veščin in spretnosti – da se denimo oživljanje ter ukrepanje ob nezavesti, poškodbah
in alergijah izvedeta pravilno. Udeleženec
je po zaključku delavnice usposobljen do te
mere, da si reče: »Znam, upam si, zmorem!«
V okviru projekta, ki ga je sofinancirala
Občina Ravne na Koroškem, smo takšno
usposabljanje izvedli tudi za vzgojiteljice in
druge strokovne sodelavce Vrtca Ravne na
Koroškem. Udeleženci so bili z delavnico
zelo zadovoljni. Zapis udeleženke usposabljanja: »Zelo poučno. Delavnice bi morale
biti obvezne za vse, ki imajo male otroke.
Pohvala vsem inštruktorjem, saj so povedali na kratko, bistveno, življenjsko in
praktično. Večkrat bi morali ponovili in
utrdili znanje, ki smo ga pridobili danes;
to je zelo pomembno.«
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Projekt deinstitucionalizacije v
Centru za usposabljanje, delo in
varstvo Črna poteka tudi na Ravnah
Besedilo in foto: Marko Vrečič in Žana Avberšek

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV Črna) že od
septembra 2020 poteka projekt Deinstitucionalizacija, s katerim bo omogočen prehod
od institucionalne v skupnostno obliko oskrbe. To je evropski projekt, finančno ga
podpirajo Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in proračun RS.

Projekt omogoča ranljivim vrstam populacije, ne glede na njihovo oviranost, samostojnejše življenje in zagotavljanje osnovnih človekovih pravic
v skladu s Konvencijo o invalidih. V
CUDV Črna načrtujemo v triletnem obdobju trajanja projekta preseliti večino uporabnikov iz dotrajane centralne
zgradbe v stanovanjske enote za 4–6
oseb v več koroških občinah.
V okviru skupnostnih oblik oskrbe
bodo v tem času formirani trije mobilni timi v Mežiški, Dravski in Mislinjski
dolini. Timi bodo sestavljeni iz različnih kadrovskih profilov, ki bodo z
izdelanim osebnim paketom podpore uporabnikom zagotavljali kakovo-

stno podporo v skupnosti. Zaposleni
se bodo skozi trajanje projekta dodatno usposobili za uspešno delo v skupnosti. Izobraževanje se je že začelo.
CUDV Črna z izdanimi članki, brošurami in izjavami v medijih o aktivnostih sprotno informira uporabnike,
njihove svojce in širšo javnost. V prostorih obstoječe stanovanjske skupine
Ravne na Čečovju je zaživela informacijska pisarna. O celotnem projektu
deinstitucionalizacije se snema tudi
dokumentarni film.
Projekt se nadaljuje tudi v investicijskem delu za gradnjo hiš stanovanjskih skupin. Na Ravnah bosta stanovanjski enoti zgrajeni na lokaciji

Dobja vas, ena bo postavljena na lokaciji Čečovje v bližini obstoječe stanovanjske skupine, predvidena je še hiša
na lokaciji Na Šancah. Zadnji dve lokaciji že imata izdani gradbeni dovoljenji, končuje se tudi postopek izdaje
dovoljenja za Dobjo vas. Uporabniki
se na preselitev že aktivno pripravljajo
in se veselijo novih doživetij. Veliko
jih je tudi že obiskalo lokacije, na katerih naj bi prebivali.
CUDV Črna se sicer redno odziva na
dogodke v občini Ravne. Na zadnjih
dveh – čistilni akciji in prireditvi Dan
za spremembe v Grajskem parku – so
sodelovali tudi uporabniki Varstvenodelovnega centra Ravne.
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Blagoslov
gasilskega vozila
na florjanovo
Besedilo: Miran Matija | Foto: Andrej Špiler

Ob prazniku svetega Florjana, zavetnika gasilk in gasilcev, je v sredo, 4. maja,
v cerkvi svete Marjete potekala sveta maša, ki jo je daroval župnik Edvard Vajda.
Zapomnili si jo bomo tudi po blagoslovu našega novega vozila.
Letošnje florjanovo je bilo za nas gasilce PGD Kotelj še
posebno slovesno, saj sta pred sveto mašo potekala blagoslov in uradni prevzem gasilskega vozila Volkswagen
Transporter Kombi z oznako Gasilsko vozilo za prevoz
moštva (GVM-1). Vozilo ima pogon na vsa štiri kolesa in
prostor za prevoz posadke gasilcev (1 + 7).
Nabava vozila se je začela že leta 2019, ko je Občina
Ravne na Koroškem v proračunu zagotovila dodatna sredstva za gasilsko dejavnost. Vozilo smo nabavili in nadgradili konec leta 2020, vendar ga zaradi epidemičnih razmer

28

še nismo uradno prevzeli. Letos smo se odločili, da v sklopu maše za gasilce z blagoslovom pospremimo vozilo k
opravljanju varnih in uspešnih intervencij.
Vozilo je pred mašo blagoslovil župnik Edvard Vajda.
Temu dejanju so prisostvovali tovariš Mirko Sekavčnik,
predsednik Gasilske zveze Mežiške doline (GZMD), tovariš Matjaž Gorenšek, poveljnik GZMD, ter veliko število
gasilk in gasilcev iz domačega društva in društev GZMD.
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Pomlad prinaša nova doživetja
Besedilo in foto: ekipa KMC

Dvajsetega maja letos je
Koroški medgeneracijski
center (KMC) ponosno
praznoval osemletnico
delovanja. V tem obdobju
se je v njem odvilo
mnogo aktivnosti,
dogodkov, izobraževanj,
delavnic, in kar je
najpomembneje, veliko
medgeneracijskega
povezovanja in druženja,
pri čemer so se stkale
številne vezi prijateljstva
– na to smo izjemno
ponosni.

Dr. Zdravko Zupančič nam je posvetil
naslednjo misel: »V japonskih zgodbah odnesejo stare ljudi na sveto goro,
od koder vzletijo v večnost. Na Ravnah
na Koroškem niste tako nespametni,
da bi modrost odstranili iz svojih življenj. Nasprotno, na Trgu svobode
imate posvečen kraj, kjer modrost zori
ob izkušnjah starejših in kjer se starejši napajajo z radostnim smehom
mladincev.« Čeprav so nam zadnji
dve leti usodo krojili težki koronski
časi, smo vedeli, da bo spet prišla pomlad, ko se bomo pobrali in postali
še boljši. Vse aktivnosti centra, kot so
Koroški Mix, Medgeneracijski atelje,
Literarna čajanka, Ustvarjalna delavnica, Pogovorna skupina Analize,
Bršljanke, Gledališka skupina, Karte,
Ura s fizioterapevtko, Cukrdoza,
Plesna skupina, Rešilje, Svetovalni
kotiček, Družabne igre, Sobotni klepet ob kavi, Tibetanske vaje, Blagovna
menjava, Učna pomoč za mlade in
Zajtrk na ulici, so spet zaživele, naše
članice in člani pa jih z veseljem obi-

skujejo. V tem času je nastala nova
skupina Dčve, katere posebnost je
izdelovanje mil iz naravnih sestavin
in eteričnih olj. Ljudje nas prepoznavajo kot uspešno društvo, to dokazujejo številni obiski centra in ponovna
uspešna sodelovanja.
Pri nas izvajamo nekaj odličnih
projektov: Razdeljevanje hrane (na
leto se pobere 20 ton hrane in se jo
razdeli med pomoči potrebne občane); projekt Doživljajski park Poseka;
projekt LAS – Varno v nov jutri ter
projekt Medgeneracijsko povezovanje v sodelovanju z Občino Ravne na
Koroškem. Sodelujemo tudi z Ljudsko
univerzo Ravne na Koroškem. Junija
se je v Grajskem parku odvil dobrodelni dogodek Tečem, da pomagam,
ki ga v sodelovanju z Lions klubom
prireja naš center. Poleg rekreacije
in ozaveščanja je namen pomagati
slepim in slabovidnim osebam.
S ponosom smo se odzvali povabilu Občine Ravne na Koroškem in
se odločili za sodelovanje pri orga-

nizaciji poletnega varstva otrok, ki
bo julija in avgusta potekalo v KMC.
Zavedamo se odgovornosti in pomembnosti tovrstnega projekta, a
smo na to pripravljeni.
Od maja naprej smo dvakrat na teden, ob torkih in četrtkih od 10. do 12.
ure, prisotni tudi v medgeneracijskem
centru v Kotljah.
Najlepša hvala vsem našim članicam ter članom, da sta udeležba in
obiskanost našega centra spet takšni
kot pred epidemijo. Sodelavci KMC
smo veseli in ponosni, da smo del te
zgodbe. Iskreno čestitamo naši vodji, mag. Marjani Kamnik, tudi vodji
enote Koroškega doma starostnikov
Slovenj Gradec, za znak strokovne
odličnosti, ki ga je prejela od Socialne
zbornice Slovenije za vidni prispevek
k uresničevanju in širjenju poslanstva zbornice ter za zgledno opravljeno delo in prepoznavne dosežke pri
socialnem delu.
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Društvo Projekt Človek
Besedilo: Goran Đurić | Foto: Arhiv Društva Projekt Človek

Društvo Projekt Človek je nevladna,
humanitarna in neprofitna organizacija, ki
izvaja programe za samopomoč, terapijo
in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi
oblikami zasvojenosti. V slovenskem
prostoru smo prisotni že od leta 1994 in
smo ena največjih institucij, ki se ukvarja s
problematiko zasvojenosti v Sloveniji.

Delujemo v desetih slovenskih regijah:
Osrednjeslovenski, Posavski, Koroški,
Primorsko-Notranjski, Obalno-Kraški,
Gorenjski, Goriški, Jugovzhodni, Podravski
in Savinjski regiji. Pomoč pri nas na leto poišče približno 1.500 oseb, tako zasvojenih kot
njihovih ključnih bližnjih oseb, zanje pa poskrbi 50 redno zaposlenih delavcev različnih
profilov. Socialna rehabilitacija zasvojenih,
ki jo izvajajo različni strokovnjaki, vključuje:
•
•
•
•

delovno terapijo,
različne oblike psihoterapije,
svetovanje,
športne, kulturne in ustvarjalne
dejavnosti,
• različna izobraževanja v obliki
seminarjev,
• vzporedno terapijo za družine.
Regijski sprejemni center Koroške ponuja naslednje oblike pomoči:
• anonimno telefonsko svetovanje in
informiranje,
• informativne pogovore,
• individualne programe, ki so usmerjeni
v svetovanje, podporo in motiviranje pri
doseganju in vzdrževanju abstinence,
• družinska in partnerska srečanja,
• svetovalno delo s svojci zasvojenega
uporabnika,
• svetovanje za otroke in mladostnike, ki
eksperimentirajo z različnimi substancami ali imajo druge težave v odraščanju,
• preventivne delavnice.
Regijski sprejemni center Koroške je v
zgradbi Upravne enote Ravne na Koroškem,
na Čečovju 12a. Poleg pogovorov v pisarni pogovore opravljamo tudi po telefonu in s spletnimi aplikacijami (Skype, Viber, Facebook).
Lahko nas kontaktirate kadar koli:
• telefon: 051 637 267; 059 720 271;
• e-naslov: sc.ravne@projektclovek.si;
• Facebook: facebook.com/sc.ravne.9.
Z veseljem vam bomo pomagali.
Vseslovenska akcija »Dan za spremembe –
soustvarjamo (zdravo) skupnost«
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Taborniki z
nasmehom
na obrazu
Besedilo in foto: taborniki RKJ

Taborniki Rod koroških jeklarjev (RKJ) delujemo na občinski ravni že vrsto let.
Za nami sta posebni leti, ki sta ohromili življenje, kot smo ga poznali.
Različni ukrepi, ki so omejevali stike,
druženja in človeški stik, so bili za nas
velik izziv. Kljub omejitvam nam je v
letošnjem taborniškem letu uspelo
pripraviti kar nekaj aktivnosti za naše
člane, od različnih pohodov, kuhanja
v naravi do usvajanja veščin preživetja v naravi in tudi nekaj večdnevnih
taborov, ki se jih vsakič zelo veselimo.
Taborniška druženja so vedno polna smeha, zabave in uživanja v naravi. Z nasmehom na obrazu strmimo
proti prihajajočemu poletju in prihodnosti. Naše poslanstvo je ustvarjati
boljši svet skozi sistem vrednot, ki posameznikom pomagajo pri razvoju v
odgovorne, avtonomne, solidarne in
angažirane posameznike. Izkušnje, ki
jih v mladih letih pridobijo otroci in
mladostniki, so hkrati tudi spomini,
ki si jih zapomnijo za vedno.
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Brezplačna usposabljanja za
dvig digitalnih kompetenc
Besedilo in foto: Nevenka Šapek

V Zavodu KONC so.p. smo s partnerjem Društvom Košarkarski klub Dravograd
pripravili 12 brezplačnih usposabljanj s področja digitalizacije, ki so bila
namenjena tako nevladnim organizacijam (društvom, zavodom in ustanovam)
kot tudi vsem drugim, znanja željnim prostovoljcem.

“

Obiščite nas na
http://www.
zavodkonc.eu
ali pa nam sledite
na katerem od
družbenih omrežij.

32

Izobraževanja so bila del projekta »Digižoga«,
ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo
in se izvaja v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih
organizacij ter za povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo v
letih 2021–2023.
Od februarja do maja smo organizirali predavanja in spoznali, kako delujejo orodja za
delo na daljavo: Zoom in MS Teams. Naučili
smo se osnov programov, ki jih najbolj uporabljamo pri delu z računalnikom: Excel, Word
in Powerpoint, Google meet in Workspace.
Spoznali smo platformo Mooc, kjer najdemo cenovno ugodne spletne tečaje, s prilagodljivim časom učenja glede na individualne
zmožnosti in potrebe. Uporaba izobraževanj
Mooc je v zadnjih letih v izjemnem porastu,
številnim ljudem je tak način izobraževanja
omogočil karierno napredovanje in nabiranje kakovostnih izobraževalnih izkušenj.
Udeležence smo poučili o napredni uporabi

računalnika, tablice in pametnega telefona
ter o varnosti, pasteh in prevarah, ki na nas
prežijo na spletu. Zaključili smo usposabljanje o uporabi družbenih omrežij. Slušatelji
se bodo sedaj lažje odločili, katera omrežja
izbrati za komuniciranje, predvsem pa, kako
z njimi upravljati.
Usposabljanja so izvedli strokovnjaki iz podjetja IPM Komunikacije, d. o. o., s
Korošcema Ano Pisar Čivčić in dr. Tilnom
Gorenškom na čelu. Glede na nove oblike srečanj in druženj so tudi naša izobraževanja
potekala po spletu. Na vseh izobraževanjih
se nas je zbralo več kot 250 vedoželjnih poslušalcev. Če bi tudi vam koristila zgoraj našteta znanja, vas vabimo, da si jih ogledate
na našem Youtube kanalu. Povezavo najdete
na naši spletni strani; tam vas bomo kmalu
povabili na nova zanimiva in poučna usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.
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Maksi Ravne 2022
Besedilo: Jože Keber, predsednik KFD | Foto: Arhiv KFD

Koroško filatelistično društvo (KFD) Ravne na Koroškem je v sodelovanju s Koroško osrednjo
knjižnico dr. Franca Sušnika (KOK) in Občino Ravne na Koroškem ter pod okriljem in s pomočjo
Filatelistične zveze Slovenije in Pošte Slovenije pripravilo 4. Kvadrienalno filatelistično razstavo
razglednic in maksimum kart MAKSI RAVNE 2022 z mednarodno udeležbo.

Svečano odprtje razstave smo pripravili 1.
marca v grajskem razstavišču KOK. Pridružilo
se nam je lepo število obiskovalcev, ki so prispeli tudi iz drugih krajev Slovenije. Razstava
je bila na ogled do 15. marca letos.
Namen razstave MAKSI RAVNE, ki je tekmovalnega tipa, je širiti idejo o zbiranju razglednic in maksimum kartic. Na prvi razstavi
leta 2010 je sodelovalo 16 razstavljavcev z 20
eksponati, na drugi razstavi leta 2014 25 razstavljavcev s 27 eksponati, na tretji razstavi
leta 2018 pa že 21 razstavljavcev s 27 eksponati.
Letos se je predstavilo 31 razstavljavcev, ki
so prikazali 37 eksponatov v tekmovalnem
programu. Trije razstavljavci so v netekmovalnem delu razstave prikazali 4 eksponate.
Razstavljenih je bilo več kot 1800 razstavnih
listov formata A4. Letošnja razstava je presegla
naša pričakovanja. S četrto izvedbo so maksimum karte dominirale. Na razstavi jih je bilo
več kot polovica, kar je bil tudi naš namen že
iz sredine leta 2009 – organiziranje razstav,
ki bi povečale popularnost maksimum kart.
Že vrsto let se v društvu trudimo navdušiti
različne organizatorje, da bi dogodek zaznamovali s filatelističnim izdelkom – maksimum
karto. Ugotavljamo, da smo bili v svojem prizadevanju uspešni, saj je v zadnjem štiriletnem
obdobju nastalo več kot dvajset maksimum
kart. Vedenje o maksimum karti smo v zadnjem obdobju približali tudi drugim in postali širše prepoznavni v lokalnem okolju. Občina
Ravne na Koroškem, KOK, Filatelistična zveza
Slovenije in Pošta Slovenije so prepoznali našo

posebno vlogo pri soustvarjanju kulturnih
dogodkov s pomočjo filatelije. To se je videlo
prav na tej razstavi, saj brez njihove pomoči
ne bi bilo toliko filatelističnih izdelkov, ki so
spremljali razstavo.
Ob tej priložnosti je KFD založil dva priložnostna ovitka, vabilo/dopisnico in spominsko
kartico. Na pošti 2390 Ravne na Koroškem sta
bila v uporabi dva priložnostna poštna žiga.
Izdane so bile tudi tri osebne poštne znamke. Motivika priložnostnega filatelističnega
sklopa MAKSI RAVNE 2022 je bila posvečena
400-letnici jeklarstva in železarstva v Mežiški
dolini in letošnji 70. obletnici pridobitve meščanskih pravic nekdanjega trga Ravne na
Koroškem. Razstavo sta spremljala biltena.
Zahvala gre donatorjem, ki so z donacijo
materiala in storitev pripomogli k uspešnemu
zaključku vseh aktivnosti na razstavi in ob njej.
Ob vsaki filatelistični akciji nas podpre Pošta
Slovenije, saj z donacijo filatelističnega materiala poskrbi za uspeh dogodkov. Filatelisti si
lahko le želimo, da bi tako zgledno sodelovanje trajalo tudi v prihodnje in da bi podobni
filatelistični dogodki spodbudili še mlajše, da
bi se nam pridružili. Obiskovalci razstave so
si lahko ogledovali lične publikacije, ki jih je
tudi tokrat oblikoval arhitekt Borut Bončina.
S pomočjo ekipe filatelistov smo tako, kot smo
razstavo postavili, tudi družno pospravili prizorišče, pri čemer spet ne moremo brez pohvale in zahvale Pošti Slovenije, ker je v dogovorjenem roku dostavila in na koncu tudi odpeljala
vse zaboje s filatelističnimi vitrinami.

“

Novo priznanje
za KFD
KFD sodeluje z različnimi filatelističnimi
društvi v Sloveniji,
društvo pa je prepoznavno tudi zunaj meja Slovenije.
Evropska filatelistična
organizacija (FEPA) je
leta 2020 KFD podelila
certifikat za izjemno
dejavnost pri promociji filatelije, ki ga je
dobilo samo pet filatelističnih društev v
Evropi. Priznanje je
FEPA podelila 27. julija 2020. Slavnostno
je bilo priznanje društvu izročeno 1. marca
letos na odprtju razstave MAKSI RAVNE
2022. Izročil ga je Igor
Pirc, podpredsednik
Filatelistične zveze
Slovenije.
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Ob prehodu iz epidemije
covida-19 v normalno življenje
Besedilo: Alojz Ovnič | Foto: Arhiv Koronarnega kluba Mežiške doline

Več kot dve leti smo se borili z okužbami s koronavirusom.
Celotno delovanje je bilo prilagojeno umikanju in skrivanju pred
drugimi. Takšno omejevanje druženja je povzročilo tudi okrnjeno
delo, ne samo koronarnega kluba, temveč v vseh okoljih in klubih.

Kaj smo najbolj pogrešali pri delu Koronarnega
kluba Mežiške doline? Naši osnovni dejavnosti
sta redna tedenska rehabilitacijska vadba in
izobraževanje članstva. Ti pa zahtevata druženje oziroma zbiranje v večjih skupinah ljudi.
V tem času se je pokazalo, kako pomembno
je obvladovanje sodobnih tehnologij, še bolj
ključna pa sta pokritost z internetom in posedovanje naprav za spremljanje vadbe ali
predavanja na daljavo.
Rehabilitacijsko vadbo smo izvajali z uporabo aplikacij Zoom in Teams. Nič pa ne pomaga priprava, če ljudje nimajo dostopa do
spremljanja in sodelovanja. Po spletu smo
izpeljali tudi nekaj predavanj in posvetov.
Ko so se začele razmere malo umirjati, smo
le prišli na plano ter organizirali vadbo v naravi in delno tudi v telovadnicah. Spomladanski
čas in lepo vreme sta bila pobudnika za večje
manifestacije. Ena takšnih je bila akcija Dan
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za spremembe v aprilu, hkrati s svetovnim
dnevom zdravja. Koronarni klub se je aktivno vključil v sodelovalne akcije od Raven na
Koroškem do Črne na Koroškem. Posebno zanimiva je bila organizacija na ravni Občine
Ravne na Koroškem, kamor so bila povabljena vsa občinska društva. Pohvalno je, da je
bila udeležba velika in organizacija resnično na nivoju; to je potrjevalo razpoloženje
udeležencev na prireditvenem prostoru ob
ravenskem gradu.
V klubu si prizadevamo za čim večjo ozaveščenost občanov. V ta namen smo v sodelovanju z ALP Peca pripravili niz predavanj o
varovanju zdravja srca, prepoznavanju simptomov bolezni in ukrepih ob njih. Razočarani
ugotavljamo, da je udeležba občanov skoraj
nična. Ne vem, zakaj. Vsa predavanja so sicer
brezplačna in dostopna vsem občanom.

“

V klubu si
prizadevamo
za čim večjo
ozaveščenost
občanov.
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Skupaj za varni jutri
Besedilo: Peter Kordež | Foto: Arhiv Koronarnega kluba Mežiške doline

Koronarni klub Mežiške doline sodeluje
pri projektu »Skupaj za varni jutri« in
v občinah Mežiške doline izvaja veliko
število brezplačnih usposabljanj za
uporabo AED ter druge aktivnosti.

V Koronornem klubu Mežiške doline izvajamo temeljne
postopke oživljanja (predvidoma vsako leto vsaj pet tečajev
v vsaki od treh občin Mežiške doline), organiziramo strokovna predavanja zdravnikov o (ne)zdravem življenjskem
slogu (vsaj tri predavanja na leto, v vsaki občini), aktivno
sodelujemo v delovni in strokovni skupini projekta, ki ju
sestavljajo predstavniki vsakega LAS-a. Slednja bo pripravila brošuro z vsebinami, povezanimi z naslovom projekta,
tudi z navodili za oživljanje, posneli smo že kratek promocijski film in je na ogled na kanalu You Tube: https://
www.youtube.com/watch?v=v3JPxUcMf-w. Projekt se bo
zaključil maja 2023.
Projekt »Skupaj za varni jutri« je skupna operacija sodelovanja LAS-ov:
• Mežiške doline (občine Mežica, Prevalje
in Ravne na Koroškem);

• Dolenjske in Bele krajine (Mestna občina Novo
mesto ter občine Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna
Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej,
Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice);
• od Turjaka do Kolpe (občine Dobrepolje,
Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica,
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče);
• STIK-a (občine Ivančna Gorica, Trebnje,
Dolenjske Toplice in Žužemberk) in
• Zasavja (občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi).
V okviru projekta poteka sodelovanje na mnogih ravneh
med vsemi občinami. V Mežiški dolini občine predvidevajo
namestitev novih, javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev (AED): treh v Mežici (CŠOD Peca, Lom in Plat), petih
na Prevaljah (Stražišče, Zagrad, Belšak, Poljana, Leše) in
treh na Ravnah na Koroškem (Dobja vas, Brdinje in Kotlje).
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RK Kotlje – velika
humanitarna ekipa
Besedilo in foto: Krajevna organizacija RK Kotlje

Mednarodna organizacija Rdečega križa (RK) je bila ustanovljena
leta 1863 v Ženevi. V Sloveniji deluje že več kot 150 let, v Kotljah
pa od davnih let, ko so delili »koln« in »repico«.

“

V letu 2021 je
bilo v Mežiški
dolini razdeljenih
14.427 kg
prehrambnih
artiklov in 439
Tuševih paketov.
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Na Ravnah na Koroškem deluje Območno
združenje RK Mežiške doline, ki zajema vse
krajevne organizacije (KO). Vsaka po svojih
najboljših močeh pomaga občankam in občanom, ne le z materialnimi dobrinami, ampak tudi s pozornostjo in obiski na domu – ti
pomenijo veliko več kot le hrano. Skrb za sočloveka obsega včasih le telefonski pogovor,
dobro besedo in misel na koga. Da ne pozabiš
na stisko ljudi, ki se od zunaj ne vidi, in opaziš
človeka, ki ne tarna, ampak si želi in potrebuje bližino in pozornost. Želi človeka s srcem.
Aktivisti RK, vsak s svojo dobronamernostjo, želimo pomagati tako ali drugače, predvsem pa toliko, kolikor nam dovolijo občanke
in občani. Življenje je včasih kruto, zato smo
aktivisti RK zaznamovani z mnogimi izkušnjami, iz katerih vidimo, kje je pomoč najbolj potrebna. Krvodajalstvo, za katero skrbi
naš Jože Kotnik, pomeni pomoč, ko človek
brez odrekanj rešuje življenja. Krajani s svojimi prispevki pomagajo, da aktivisti lahko
uresničujemo program dela RK, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo. Kotlje so kot ena ve-

lika humanitarna ekipa, vedno prisluhnejo
pomoči potrebnim, mi aktivisti pa dejavnost
izvajamo. Z manjšo anketo med krajani KO
RK Kotlje smo želeli pridobiti informacije, kaj
lahko pri svojem delu še izboljšamo. Odgovori
so bili za nas spodbudni, želja vseh anketirancev pa je, da bi morali v delovanje RK vključiti
mlade ter delo RK aktivneje predstaviti že v
osnovni in srednji šoli ter s tem krepiti humanitarnost mladih.
Brez krovne organizacije Območnega združenja Mežiške doline, brez zaposlenih nam programa ne bi uspelo uresničevati. Predsednik s
sekretarko in pomočnico, ki imata še veliko več
zadolžitev (letovanje otrok, prva pomoč itd.),
povezujeta dejavnost v vsej Sloveniji. Ravne
in Kotlje delujejo usklajeno, imamo enake probleme in iščemo skupne rešitve.
V letu 2021 je bilo v Mežiški dolini razdeljenih 14.427 kg prehrambnih artiklov in 439
Tuševih paketov. Za uspešno delovanje RK
hvala tudi občini, ker ima posluh za vse krajane, starejše in mlajše.
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Sreča je živeti KD Svitanje:
Besedilo: Milena Bricman
Foto: Arhiv Koroške podružnice

Marsikdo bi rekel, da je sreča
zadetek na loteriji, jaz pa pravim, da
je sreča živeti. Velika vrednota so
gibanje, športne aktivnosti, pa tudi
le telovadba z jezičkom in urjenje
možganov. Vse to smo letos združili
športniki Koroške podružnice in
športniki društva multiple skleroze
SA-ŠA. Zaradi teh vrednot, ki jih
cenimo kot invalidi in nas športno
dopolnjujejo, smo srečnejši.

»Je treba delat,« rad zapoje naš kantavtor Adi
Smolar, in res je tako. Športni referenti ali referentke imajo zahtevno delo, ki ga ne moreš
opravljati s trdim pristopom, ampak previdno
in vztrajno. Vsa čast naši Jožici, ki nas usmerja, usklajuje in se velikokrat tudi jezi, saj prav
takrat, ko je tekmovanje, kdo zboli. Temu pritrjuje tudi Jerneja, ki nas je z nekaj športniki
podružnice SA-ŠA obiskala na Koroškem.
Sreča je imeti v podružnici športnico in
športnika leta. Prav zaradi teh lepih, trdo zasluženih nazivov smo imeli vzrok za druženje.
Sabina Gabrovec, članica Koroške podružnice,
in Aleksander Jovanovič, član podružnice SAŠA, vidva sta pravi športni zaklad! Zaradi vaju
se je marsikatero oko zarosilo in zelo zelo ponosni smo na vaju in na vse športnike. Združili
smo prevoze, klepete, izkušnje in, seveda, si
tudi kaj potožili med potjo. Vse to pa dobro
funkcionira. Hvala za obisk, dragi prijatelji.
V pisarni je bila ena sama sreča. Ne potrebujemo dobitka na lotu, za nas so SREČA druge
vrednote.

Prireditev za mamice …
Besedilo: Ana Potočnik, predsednica KD Svitanje

V petek, 25. marca, smo pripravili prireditev z
naslovom Akademija ob materinskem dnevu. Posvetili
smo jo mamicam, očetom, dedkom, babicam, tetam,
stricem ... Doživeli smo nepozaben večer.

V začetku je zbrane pozdravil Jože Potočnik, podpredsednik Kulturnega
društva (KD) Svitanje. Z deklamacijo odlomka iz Cankarjeve črtice
Skodelica kave je vse prisotne ganil in navdušil. Nastopila je folklorna
skupina Anzej Panzej s spletom ljudskih plesov in pesmi, z mentoricama Tanjo Mavrel in Lucijo Gorjup, ob spremljavi harmonike, ki
jo je igral Jure Hrvacki.
Aljaž Štriker in Neja Vrhovnik sta zaigrala na diatonično harmoniko, Tinkara Štern pa je zapela pesmico o mamici. Tinkara Štern,
Tisa Pušnik, Rebeka Geršak in Eva Knuplež so recitirale pesmi, posvečene domu, družini, mamicam in dedkom. Pod mentorstvom Ines
Kogal so zaplesale Zana in Iza Modrej, Eva Knuplež, Neja Vrhovnik,
Kaja Salčnik in Rebeka Geršak. Na violino sta zaigrali Teja Štriker
in Ji Mu - Chen.
Nastopile so tudi deklice priseljenke. Pesmi o mamah so najprej
interpretirale v svojem maternem jeziku, nato še v slovenskem: v bosanščini Nejla Abdić in Amila Elezović, v albanščini Elhame Bajrami
in v kitajščini Ji Mu - Chen. Pri pripravi sta sodelovali Aleksandra
Slatinšek Mlakar in Franja Katarina Ofič. V drugim delu recitacij so
nastopile: Iza Modrej, Kaja Salčnik, Ji Mu - Chen, Neja Vrhovnik in
Zana Modrej, ki je doživeto deklamirala odlomek iz Prežihovih Solzic.
Ob koncu prireditve sta zapeli še Hana in Gaja Mlakar. Tine Štriker
je zaigral na kitaro in nas pobožal s svojim glasom.
Publiko je nagovoril župan dr. Tomaž Rožen in se zahvalil vsem
nastopajočim za čudovito prireditev. V zadnji točki so vsi otroci združili moči ter se zazibali ob melodiji pesmi Mamica moja je zlata. Vse
prisotni so prejeli priložnostna darilca, ki sta jih pripravili Tanja
Mavrel in Jelka Šinko.
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Kdaj ste bili zadnjič v družbi
literatov Mežiške doline?
Besedilo: Marta Merkač | Foto: Arhiv KD literatov Mežiške doline

V prispevku se dotikam letošnjih predstavitev literarnih del naših
članov. Za literarnega ustvarjalca je namreč zelo pomembno, da se
predstavi pred publiko in se z njo poveže, ko ji bere in pripoveduje o
sebi. Posebna bralna čarovnija se zgodi tudi, ko se srečata dve društvi.

Literati Mežiške doline in Literarna čajanka KMC Ravne

Morda ste se znašli med Poljubi in besedami v grajski časopisni kavarni
Eleonora, kjer so pesmi Nine Stopar v
interpretaciji izbranih ženskih glasov
priplavale v vašo bližino. Ali pa ste po
spletu glasovali za njeno pesem, ki
se je to pomlad uvrstila med polfinaliste za najboljšo pesem Pesniškega
turnirja 2022.
Ste se družili s krajevnim poetom
v Črni na Koroškem in ujeli bližino
pesmi Stanka Grla? Ste dihali s polno
dvorano, preplavljeno z zvoki Blaža
Pavlinca, ki je Stankove pesmi tudi
uglasbil? Ste že imeli v rokah katero
od štirih zbirk njegove poezije?
Svetovni dan poezije ste lahko doživeli z Lucijo Mirkac in mnogimi oblikami njene pesniške izpovedi v zbirki
38

Garatar. Čutiti in čuditi se, je sporočilo
Korošice-Poljakinje, ki navdušuje s
šansonsko izvedenimi pesmimi v lastni uglasbitvi. Ste že srečali to mlado
ustvarjalko z Leš?
Vanč Penec je predstavil svoj roman
Tiho teče Drava v Knjižnici Prevalje in
kar dvakrat v Dravogradu. Prvič med
zidovjem dvorca Bukovje, drugič v
zavetju bralcev Knjižnice Dravograd.
Članice njegove vokalne skupine Rute
ga tokrat niso le prijetno dopolnjevale
z glasbo, odlično so se znašle tudi v
vlogi povezovalk.
Če vas ni bilo na predstavitvi v
Mežici ali na Ravnah na Koroškem,
lahko Divje misli spustite k sebi s prebiranjem knjige, v kateri glavna junakinja Lara pleše po tanki meji med

strastjo in ljubeznijo. Kdo ji izpodnese
realna tla, lahko izveste, če boste brali
zadnji roman Barbare Jelen.
Literati smo že nekaj let povezani z Literarno čajanko iz KMC Ravne.
Tam smo brali januarja letos, 8. februarja pa organizirali večer poezije v
Hiši Poljana. Takih druženj si želimo
še več. Pa tudi, da bi vas, spoštovani bralci in bralke Ravenskih razgledov, pot večkrat pripeljala na naše
prireditve.
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Prežihova ustanova je poskrbela
za že osmi prevod romana Doberdob
Besedilo: Mirko Osojnik

Prežihov Voranc je nedvomno najpomembnejši prozni pisec obdobja, ki so ga literarni
zgodovinarji opredelili kot slovenski socialni ali novi realizem. Zagotovo je tudi
eden najsilnejših in najsvetlejših likov v slovenski književnosti. Korošcem je Voranc
vedno pomenil še nekaj več, in z zadovoljstvom ugotavljamo, da je v teh letih postal
tudi ugleden evropski pisatelj, kar dokazujejo številni prevodi v različne jezike. Med
drugimi izstopajo tudi prevodi njegovega vojnega romana Doberdob.1
Prežihov roman Doberdob je v angleščino prevedel
Slovenjegradčan Dejan Hrovat, ki je kot učitelj angleščine zaposlen na ravenski Osnovni šoli Koroški jeklarji. Ker
ga Prežihovo delo spremlja že od zgodnje mladosti, se je
za ta podvig odločil na predlog nekdanje mentorice s fakultete in lektorice, dr. Michelle Gadpaille. Doberdob je
bil tema njegovega magistrskega dela ob zaključku študija angleščine, ob zaključku študija zgodovine pa se je v
svoji magistrski nalogi posvetil Vorančevemu bratu, ddr.
Alojziju Kuharju.² Ker ta odlični slovenski vojni roman v
angleščino še ni bil preveden, se mu je zdelo primerno
to krivico popraviti. Da je izdelek kakovosten, zagotavlja
tudi dr. Gadpaille, ki je avtoriteta na področju kanadske
književnosti. Pri prevajanju so Hrovatu z nasveti pomagali
njeni sodelavci – profesorji slavisti s Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru. V projekt se ni podal v pričakovanju
dobička, želel si je le, da se knjiga natisne in razpošlje slovenskim knjižnicam. Ker angleški prevod na slovenskem
trgu ni dobičkonosen, mu do lani še ni uspelo najti založbe,
ki bi ga bila pripravljena natisniti. Do 1. januarja 2021 so
bile ovira tudi avtorske pravice, vendar so se v 71. letu po
Prežihovi smrti sprostile. Prevajalec Hrovat si je srčno želel, da bi, čeprav je prevod namenjen angleško govorečim
bralcem, prevod romana našega največjega pisatelja izdal
doma in s tem prispeval h koroški skupnosti.
Prevod Prežihovega romana Doberdob je v 300 izvodih
natisnila Prežihova ustanova z veliko finančno pomočjo
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Ravne na Koroškem (oblikovanje: Jasna Kalčič
Rajzer – atelje JK; tisk: Malex, d. o. o.), nadejamo se tudi
javne predstavitve.
1 Srbski, 1955: DOBERDOB: ratni roman slovenačkog naroda / Prežihov
Voranc; [prevela Dora Pilković Maksimović].
Bolgarski, 1956: DOBERDOB: slovenski voenen roman. Prevede ot
sŭrbo-hŭrvatski Bojan T. Mihajlov.
Ruski, 1962: DOBERDOB: voennyj roman slovenskogo naroda. Perevod
so slovenskogo E. Barutčevoj i A. Romanenko.
Srbski, 1962 (2. izdaja): DOBERDOB. Prevela Dora Pilković
- Maksimović.
Italijanski, 1998: DOBERDÒ: gli umili nell'esercito austro-ungarico /
Prežihov Voranc; introduzione, traduzione dallo sloveno e note a cura di
Ezio Martin.

Nemški, 2008/2009: DOBERDÒ: slowenischer Antikriegsroman / Lovro
Kuhar - Prežihov Voranc; aus dem Slowenischen von Karin Almasy und
Klaus Detlef Olof.
Esperanto, 2016: DOBERDO: la primilita romano de la slovena popolo /
Lovro Kuhar - Prežihov Voranc; tradukis el la slovena Vinko Ošlak.
Angleški, 2021: DOBERDOB: A War Novel of the Slovene Nation by
Prežihov Voranc. Translated by Dejan Hrovat.
2 Hrovat, Dejan: Zunanjepolitična usmeritev časnika Slovenec v času uredovanja dr. Alojzija Kuharja, s poudarkom na njegovem delu. Magistrsko
delo. Filozofska fakulteta Maribor, Oddelek za zgodovino. Maribor 2015.
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Ustanovljeno novo Kulturno-umetniško
društvo Grofje Koroške
Besedilo in foto: Mojca Šipek

Z novoustanovljenim grajskim društvom želimo oživiti kulturno
dediščino, določena znanja in veščine iz življenja delavstva in plemiške
rodbine grofov Thurnov, ter pri prebivalcih spodbuditi zanimanje in
pozitiven odnos do dediščine preteklosti. Ko jo bomo sprejeli za svojo,
bo dediščina živela večno, tudi s prihodnjimi rodovi.

Že kot otroku so mi burili domišljijo
podrti grajski zidovi in na pol porušene grajske stavbe. S strahospoštovanjem sem opazovala propadajoči
javorniški grad, si predstavljala življenje v njem z brhkimi grofičnami
v krinolinah in neustrašnimi vitezi,
vrtove, polne cvetja, bogato obložene mize, kuharice z ogromnimi kotli,
v katerih vrtijo kuhalnice ... Ponos
kraja je obnovljena grajska stavba grofov Thurnov, njihov poletni dvorec.
Spominjam se, kako je moj dedek, zadnji lovec pri grofih Thurnih, pripovedoval anekdote. V gradu delujoči knjižnica, galerija in muzej nam ponujajo
vsa znanja in srečanja z vsemi vrstami
40

umetnosti. Duša in srce mesta pa je
veličasten Grajski park. Že dolgo mi je
rojilo po glavi raziskovanje zgodovine
kraja, prav zaradi grofov Thurnov, ki
so naše kraje zaznamovali z industrializacijo, rudnikom premoga, kovaštvom in železarstvom. Zanima me
tudi življenja plemstva, delavcev in
kmetov.
Odločitev za društvo je padla ob
odkritju temeljnega kamna za Koroški
center skupnostnih storitev KO-RA
z udeležbo ministra Janeza Ciglerja
Kralja. Takrat sem z modrim trakom
prepredla ploščo v nekakšno pajčevino, da jo je minister odstrl. Za nov
začetek. Za nov čas. Ideja je padla.

Grajsko društvo ... Uspelo nam je,
društvo je registrirano pod imenom
Kulturno-umetniško društvo Grofje
Koroške in je zbir odličnih sodelavcev,
kot so dr. Karla Oder, kustosinja v muzeju, poklicni kovač, fotograf, kuharica, cvetličarka, šivilja, kmeti, zeliščar,
komorniki in grajska gospoda.
Grajska dediščina Koroške je zelo
bogata, saj je, po podatkih, obsegala
deset dvorcev. Grofje Thurni pa niso
vplivali samo na industrializacijo in
železarstvo, temveč so oživili kulturo
in umetnost ter popestrili vsakdanje
življenje na Koroškem.
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Združenje borcev za vrednote NOB
Mežiške doline v prvem polletju leta 2022
Besedilo: Stanislav Ovnič, predsednik ZB za vrednote NOB Mežiške doline | Foto: Aljaž Verhovnik

Ukrepi NIJZ so se zaradi koronskih razmer nadaljevali tudi letošnjo
pomlad. Tiho smo upali in pričakovali, da nas bo zaradi »precepljenosti«
ta »bolezen«, ki je ogrozila ves svet, zapustila vsaj do pomladi. To se je tudi
zgodilo, skoraj dva meseca prej kot lani, in nam omogočilo, da smo izpeljali
mnogo aktivnosti, v tem prispevku izpostavljamo dve.
V soboto, 8. januarja, smo na Koroškem
Selovcu položili spominski venec k
obeležju iz granitnih kamnov, ki spominjajo na krut poboj sedmih talcev
januarja 1945. Poleg naše je bila prisotna tudi delegacija članov Združenja
Dravograd. Prišli so ravenski taborniki,
spomin na dogodek je obudil predsednik ZB Ravne, Maksimilijan Večko.
V soboto, 14. maja, smo se v večjem
številu udeležili spominske slovesnosti na Poljani ob 77. obletnici zmage
nad nacifašizmom, ob obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na
slovenskih in evropskih tleh in obletnici osvoboditve. To je največja svečanost v združenju ZB Mežiška dolina in
tudi na območju Pokrajinskega sveta
ZB Koroška. Po zaigrani slovenski himni je zbrane pozdravil župan Občine
Prevalje, dr. Matic Tasič, slavnostni govornik je bil Marjan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije. Prisostvovali
so častni gostje: 94-letna partizanka
Valerija Skrinjar - Valči, med vojno
šifrantka legendarnega partizana
Franca Severja - Frante, partizan Albin
Pibernik, leta 1942 najmlajši udeleženec Igmanskega marša, ter partizan
general Vlado Kocjan. V kulturnem
programu sta poleg Pihalnega orkestra
Prevalje s pesmimi Karla Destovnika
- Kajuha nastopila še recitatorja Žiga
Kristijan Žigon, dijak Gimnazije Ravne
na Koroškem, in Sašo Potočnik, član
KUD Črna na Koroškem. Kajuh, ki se
je proslavil s partizanskimi in domoljubnimi pesmimi, je »rdeča nit« na
vseh letošnjih partizanskih spominskih slovesnostih. Vokalistki Suzana
in Anita sta tudi letos pridali svoj pečat
s pretresljivo pesmijo Počivaj jezero v
tihoti, ki sta jo na Poljani že vrsto let
prepevali. Vrhunec kulturnega progra-

ma je bil nastop Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič
iz Trsta. Zbor, ki ga že precej let vodi
zborovodkinja Pija Cah, je bil ustanovljen leta 1972 na Bazovici blizu Trsta.
Zbor prepeva revolucionarne, delavske
in narodne pesmi, in sicer v različnih
jezikih. Spominsko slovesnost je povezoval Jurij Berložnik.

V poletnem času vas vabimo na številne prireditve, pohode in srečanja po
Mežiški dolini in zamejstvu. Koledar
spominskih prireditev za leto 2022
lahko dobite v naši pisarni na sedežu ZB vsak ponedeljek, in sicer med
9. in 12. uro.
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15 let: Jazz Ravne
Besedilo: Danica Hudrap | Foto: Nika Hölcl Praper

“

Jazz Ravne je
od lani član
Jazz festivals
association, letos
postajamo člani
European jazz
network, k nam
prihaja vedno
več aktualnih
jazzovskih zvezd.
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Pred petnajstimi leti, v četrtek, 22. marca 2007, je v na novo
odprtem Koroškem mladinskem kulturnem centru Kompleks
eden od »fotrov« jazza na Ravnah, Franc Kokal, napovedal prvi
koncert jazza. Marsikdo ima lep spomin na prvi koncert in na
vse, ki so sledili.
Drugi »fotr« Robi Jamnik pravi: »Veliko je glasbenikov in drugih umetnikov, ki so nastopili
na različnih odrih v našem mestu. Zvrstilo
se jih je več kot 1.000, na več kot 250 prireditvah, te pa so privabile skupno 20.000 in več
obiskovalcev. A od vseh smo najbolj ponosni
na domače glasbenike in njihove koncerte, na
našo šolo jazza. Tega ne moreš kupiti, s tem
se lahko pohvali le peščica festivalov širom
po svetu.«
Letošnje marčevsko praznovanje v
Kompleksu sicer ni bilo prava rojstnodnevna zabava, odvil se je le prvi iz serije poletnih koncertov, s katerimi Jazz Ravne zaznamuje svojih 15 let. Priložnosti primeren je bil
osrednji gost večera – Luis Bonilla, dvakratni
dobitnik grammyja, ki je v svoji bogati karieri igral z velikani, kot so Dizzy Gillespie,
Poncho Sanchez, Lester Bowie, McCoy Tyner,

Paquito d’Rivera in Phil Collins. Na Ravnah
smo ga imeli čast spoznati že leta 2017 kot
vodjo Svetovnega jazz orkestra mladih, ki je
pri nas nastopil na poletni turneji.
»Jazz Ravne je od lani član Jazz festivals association, letos postajamo člani European jazz
network, k nam prihaja vedno več aktualnih
jazzovskih zvezd. Smo prepoznavna institucija ne le doma, tudi v tujini. Čeprav smo mali
prireditelji v malem kraju, smo enakopravni
člani jazzovske družine, saj jazz ne ločuje med
velikimi in malimi, ne ločuje po barvi kože,
ne po spolu, ne po čem drugem. Pomembna
je le glasba. Jazz izvajalcem omogoča popolno
svobodo muziciranja, poslušalce pa uči poslušanja. Tega bi se morala naučiti vsa naša
družba, in jazz nam pri tem daje lep zgled,«
še dodaja Jamnik. Vse najboljše, Jazz Ravne!
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Jubilejni koncert Ženske
vokalne skupine Deteljica
Besedilo: Kristina Štinjek | Foto: Arhiv ŽVS Deteljica

Vse sekcije Kulturnega društva (KD) Prežihovega Voranca ohranjajo koroško
kulturno dediščino in se trudijo dostojno nositi ime našega velikega rojaka Lovra
Kuharja - Prežihovega Voranca. Deteljice ostajajo temu izročilu zveste že 15 let.

Zborovsko petje ima v KD Prežihovega Voranca
v dvorcu Bukovje ter malih vokalnih skupin pri
zelo dolgo tradicijo, resda so bili v ospredju
Brančurniku. Pevke se razveselijo tudi povabil
predvsem moški in mešani pevski zbori, a
na osebna praznovanja. Redno se udeležujejo
morda je manj znano, da je Josip Petrun pred
seminarjev za ljudsko petje, s čimer si prizade64 leti (1958) ustanovil tudi ženski komorni
vajo vzdrževati in še dvigniti kakovost petja.
pevski zbor, ugasnil pa je leta 1965.
Slavljenke so v petek, 6. maja, v Kulturnem
Druženje prijateljic z glasbo v srcu je pred
centru Ravne pripravile prijeten večer z gosti
15 leti preraslo v resno skrb za ubrano petje. – MoPZ DU Dravograd (zborovodkinja Alenka
Leta 2007 jih je bilo res samo za šestperesno
Mori) in etno skupino Zimski kosci (vodja Blaž
deteljico, leta 2008 je bilo že devet pevk. Kot
Pavlinec). Vodja območne izpostave Javnega
pravijo same, so prva preizkušanja glasov po- sklada Republike Slovenije za kulturne dejavtekala ob priložnostnih srečanjih, na prija- nosti Jožica Pušnik je ob tej priložnosti Petri
teljskih pohodih, ob vsakodnevnih kavicah
Kavtičnik podelila srebrno Gallusovo značko.
in na rojstnih dnevih. Prvo leto jih je vodi- Prireditev je povezovala Arijana Rojko.
la Nevenka Lesjak, za njo pa je umetniško
Predsednica KD Prežihovega Voranca,
vodstvo prevzela Jasmina Mandl. Leta 2008
mag. Irena Oder, je na jubilejnem koncertu
so program zastavile s Tanjo Krivec, sedanja
čestitala pevkam (prvi sopran: Metka Gavez,
vodja je Lilijana Rojko. Od vsega začetka je
Petra Kavtičnik; drugi sopran: Elica Pesičer,
predsednica Kristina Štinjek.
Kristina Štinjek; prvi alt: Mira Podjavoršek,
Ženska vokalna skupina (ŽVS) Deteljica
Tončka Mravljak; drugi alt: Štefka Bavče,
se odziva na povabila in sodeluje na občin- Lojzka Strmčnik) in jim zaželela, da bi njihoskih prireditvah, tradicionalnih srečanjih, kot
va pesem še dolgo donela na vajah v dvorani,
so regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi
parku in na nastopih. Še naprej naj uživajo
in godcev ljudskih viž na Lehnu, na pevski
ob druženju, petju in nas razveseljujejo s svoreviji Od Pliberka do Traberka, na Festivalu
jimi obiski.
Solzice, na srečanjih ljudskih pevcev in godcev

“

»Brez glasbe bi
bilo življenje ena
sama napaka.«
(Nietzsche)
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20-letnica sekcije Lipa Ravne
Besedilo: Rezka Kordež | Foto: Timotej Žvikart

Po sedemletnem učenju klekljanja pod vodstvom Marije Apohal se nas je
deveterica njenih učenk odločila ustanoviti svojo skupino. Takrat si nismo
predstavljale, da bomo dočakale 20-letnico začetka druženja. Zdaj že
devetnajsterica je zaradi izrednih koronskih razmer ta jubilej praznovala
dve leti pozneje. V Koroški osrednji knjižnici smo marca letos na ogled
postavile delček lastnih čipkarskih izdelkov.

Vsa ta leta nas je vodila želja po novem
znanju, pridobivale smo ga na delavnicah in seminarjih v Idriji. Hodile
smo na razne klekljarske razstave
po Sloveniji in v tujini ter spoznavale tamkajšnji način klekljanja in tehnike, saj pri klekljani čipki nikoli ne
znaš vsega, vedno se najde nov način
za izdelovanje čipke.
Pripomočke za klekljanje smo pridobile v Idriji ali v trgovini Čipka Jemc
v Škofji Loki, kupile pa smo jih tudi
na raznih razstavnih prireditvah v
Sloveniji in tujini.
Zelo smo bile vesele sodelovanja z
dr. Karlo Oder iz enote muzeja Ravne
na Koroškem. Omogočila nam je študijske krožke, na njih smo obnovile
znanje klekljane čipke in se naučile
novih tehnik klekljanja. Po zaključku
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študijskega krožka smo vedno pripravile razstavo v »štauhariji« ali v prostorih muzeja na gradu. Izdelale smo
11 motivov forma viv in tri železarske
like (livar, znak železarne in repač);
prvi sklop čipk je zdaj razstavljen v
muzeju, drugi pa v »štauhariji«.
Z veseljem se odzivamo povabilom
Občine Ravne na Koroškem in prisostvujemo na raznih dogodkih, kot so
Ravenski dnevi, Pod marelo, občinski
praznik in festival Solzice.
V zadnjem desetletju smo pripravile srečanja koroških klekljaric Ob
punklju v Kulturnem centru Ravne
in sočasno manjšo razstavo. Bistvena
sta bila druženje in izmenjava mnenj
vseh klekljaric o našem in njihovem
delovanju v klekljanju.

Zelo smo ponosne, da smo v skupini slovenskih klekljaric, ki je bila 29.
novembra 2018 vpisana na Unescov
reprezentativni seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva, enota
klekljanja čipk v Sloveniji. Četrtega
septembra 2019 smo se udeležile sprejema na Ministrstvu RS za kulturo in
prejele faksimile certifikata o vpisu
klekljanja čipk na Slovenskem.
Bi pa malo potožila, da nam je korona zelo otežila delovanje, saj ga skoraj
dve leti ni bilo. Izgubile smo delovni
prostor, ker nam je osnovna šola, v kateri smo se dobivale, zaprla vrata. Po
umiritvi epidemije covida-19 pa smo
pridobile nov prostor za naša srečanja in ustvarjanje, in sicer v prostorih
SVIZ-a za Koroško na Ravnah.
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Spomini na dragocene
trenutke, ki jih nizamo že 20 let
Besedilo in foto: Akcijska kresnička, skavti Koroška 2

»Se spomniš trenutka, ko prvič si ogenj prižgal,
obrazov, s katerimi si na novo pot se podal?
Se spomiš potepov, se spomniš, kako smo iskali zaklad sred' noči,
povezani v duhu branili zastavo, odkrivali skrite sledi?«

“

Naše vezi in
prijateljstva
segajo še dlje,
po celotni
Sloveniji in
svetu.

Skavti Koroška 2 se ob prepevanju
zgornje skavtske pesmi letos še posebej spominjamo dragocenih trenutkov, ki jih nizamo že 20 let. Trenutkov
čiste sreče, ko smo s prvo vžigalico
prvič prižgali ogenj in ponosno spremljali iskre, ki se dvigajo proti nebu.
Trenutkov, ko smo spoznali nove
obraze, ki so danes naši prijatelji, s
katerimi delimo nepozabne spomine. Trenutkov, ko smo se potepali po
neznanih poteh, včasih popolnoma
izgubljeni in nevedoč, kam gremo, do
poti, ko nam je bilo popolnoma jasno,
kje je naš cilj. Trenutkov nočne igre, ko
smo branili naše zastave, se podili po
travnikih in gozdovih, ne da bi vedeli,
kam bo segel naš naslednji korak ...

Zgodbo Koroške 2 smo začeli pisati leta 2002, ko je skavtska skupina
Koroška 1 (v začetku Mislinja 1) postala premajhna za vse navdušene
otroke in mlade, ki so skupaj preživljali čas, gradili medsebojne odnose, v skupnosti in z Bogom, prepevali, se urili v veščinah, se iskali na izgubljenih poteh, premagovali izzive,
pridobivali izkušnje in spletali nova
prijateljstva ... Skupina takratnih
pogumnih voditeljev se je podala na
svojo pot in ustvarila nov prostor, da
bi lahko skavtstvo doživelo in živelo
še več otrok ter mladih. Skavtstvo je
namreč način življenja in je prostor, v
katerem lahko rastemo, se učimo, se
čutimo sprejete in razumljene.

Izvršni odbor Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je
septembra 2002 uradno potrdil našo
skavtsko skupino (steg Koroška 2). Od
takrat pišemo svojo zgodbo ter povezujemo otroke, mlade in starše po
Mežiški in Dravski dolini. Naše vezi in
prijateljstva segajo še dlje, po celotni
Sloveniji in svetu.
Pred nami je poletje, čas za vrhunec skavtskega leta, poletni tabor, ki
bo ovit v praznovanje, obujanje spominov in ustvarjanje novih, nepozabnih dogodivščin.
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Koroški likovniki
praznujemo 45 let
Besedilo: Zoran Rožič, predsednik KD koroških likovnikov | Foto: Timotej Žvikart

Razstava ob
45. obletnici
ustanovitve
Kulturnega
društva (KD)
koroških
likovnikov
je bila od
14. aprila
do 3. maja
postavljena
v razstavišču
Koroške
osrednje
knjižnice
dr. Franca
Sušnika.
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V društvu je poudarek na permanentnem izobraževanju članov. V 45 letih obstoja smo izvedli številne izobraževalne tečaje in seminarje,
pa tudi vsakoletne razstave pod vodstvom
in selekcijo strokovnega kritika. Člani si nabiramo izkušnje na mnogih izobraževalnih
kolonijah in ekstemporih po Sloveniji in tujini ter skupinsko in samostojno razstavljamo
v mnogih slovenskih in tujih galerijah. Smo
člani zveze slovenskih likovnih društev in
prijatelji podobnih društev v Sloveniji in tujini.
Društvo povezuje približno 50 članov z vseh
vetrov Koroške in tudi širše. Izrazni vtis posamezniku daje raznolikost bivalnega okolja. Na
naših risbah, pastelih, akvarelih, akrilih in
oljih so upodobljena tihožitja, predvsem krajina, zlita z etnografsko umetnostnimi objekti, kot so samotne kmetije, kašče, skednji in

znamenja, ki še kljubujejo zobu časa, sakralni
objekti, vedute krajev in vasi, notranji interjerji
ter figuralika. Pojavljajo se tudi novejši stili
izražanja, povezani z abstrahiranjem videnega, ter osebni izrazni pristopi.
Ob častitljivem jubileju društva (1977–2022)
smo v razstavišču Koroške osrednje knjižnice
na ogled postavili letno pregledno razstavo del
članov. Razstavljalo je 23 slikarjev, kiparjev in
rezbarjev ter digitalni umetnik. Prijeten večer
ob odprtju razstave zanimivih in čudovitih del
se je dopolnil tudi z melodijo saksofonistk –
nastopili sta Nuša in Žana Piko iz Glasbene
šole Ravne. Nekaj svojih stvaritev so prebrali
literati Mežiške doline. Bil je uspešen preplet
umetnin, glasbe, poezije in proze. Zbrane je
nagovoril predsednik Zoran Rožič.
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Društvo Sožitje
Mežiške doline – 55 let
Besedilo: Milena Verhnjak | Foto: Arhiv Društva Sožitje Mežiške doline

Društvo Sožitje za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam, za občine Slovenj Gradec,
Radlje ob Dravi, Dravograd in Ravne na Koroškem, je bilo ustanovljeno 20. junija 1967.

»Namen društva je povezati fizične in pravne
osebe, ki so pripravljene pomagati duševno
nezadostno razvitim osebam s tega območja,
preučevati njihove probleme, predlagati ukrepe za njihovo reševanje in skrbeti za uveljavljanje pravic duševno nerazvitih oseb.« Tako
se je glasilo obvestilo o ustanovitvi Društva
Sožitje pred 55 leti. Po toliko letih je povezovanje še vedno rdeča nit našega društva. Ves čas
stremimo k enemu cilju: kako povezati osebe
z motnjo v razvoju, njihove svojce in strokovnjake. Veliko pozornosti v društvu namenjamo
tudi prostovoljcem, brez katerih si delovanja
društva ne moremo več predstavljati.
Skozi leta se je društvo vse bolj približevalo ciljnim osebam. Od ustanovitve so društvo
dolga leta vodili strokovni delavci s področja
defektologije. To so bili: Zofija Volščanšek,
Marija Štandeker, Franček Ivartnik, Marijan
Lačen in Zmaga Prošt. Leta 1986 so vodenje
društva prevzeli starši: Erika Žagar, Jože
Sedelšak, Danica Ozimic in Marjan Vrbnjak.
Naj na tem mestu vsem nekdanjim predsednikom in tudi sedanjemu v imenu vseh članov
izrekam prisrčno zahvalo.

V društvu se trudimo, da našim članom
ponujamo čim širši nabor dejavnosti. Veliko
energije usmerjamo v kakovostno in aktivno
preživljanje prostega časa oseb z motnjo v razvoju ter se posvečamo njihovim družinskim
članom. Tedensko potekajo telovadba, plavanje, pevske vaje in srečanja skupine mlajših
otrok Metuljčki. Naši člani se lahko udeležujejo različnih izobraževalnih taborov in seminarjev. V društvu delujeta dve skupini staršev
za samopomoč: skupina Klasje in skupina
Marjetke. Vse te dejavnosti našim članom bogatijo vsakdan, lahko so ustvarjalni, kolikor
zmorejo, počutijo se koristne in sprejete.
V vseh teh letih neumorno spremljamo zakonodajo, ki določa položaj oseb z motnjo v
razvoju v širši družbeni skupnosti. Velikokrat
je potrebnega veliko truda, da smo na državni
ravni slišani, vendar je vredno. Le tako so lahko osebe z motnjo v duševnem razvoju aktivno
udeležene v vsakdanjem življenju. Veseli smo,
da vsa ta leta dobro sodelujemo z lokalnimi
skupnostmi v Mežiški dolini in s CUDV Črna.
Naj zaključim z mislijo, ki jo je pred časom
zapisala naša članica Rezka Petek:

“

Združeni kot zrna v klasju
lažje premagujemo ovire,
naredimo kaj lepega zame,
zate, za vse.«
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Planinsko društvo Ravne
na Koroškem – 70 let
Besedilo in foto: Veronika Kotnik in Alojzij Pristavnik

Natančno 25. julija pred 70
leti so planinski zanesenjaki
ustanovili Planinsko društvo
(PD) Ravne na Koroškem. V
sedmih desetletjih delovanja
je pognalo globoke in zdrave
korenine in se razvilo v
mogočno drevo. Redno je dajalo
sadove, a so bili tudi časi, ko
je potrebovalo potrpežljivost,
dobroto in pomoč. V tem
prispevku se bomo sprehodili
po zadnjem desetletju.
Velika zahvala za to dolgo in uspešno
delo pripada našim članom, mentorjem na šolah ter planinskim vodnikom,
ki mnogim mladim, malo manj mladim in starejšim »vcepljajo« ljubezen
do gora in narave, jih varno vodijo po
(manj) zahtevnih gorskih poteh. Vsi,
ki so kadar koli delali v PD Ravne, in
vsi, ki zdaj delamo v našem društvu,
opravljamo svoje delo prostovoljno.
Šele zdaj, ko zbiramo podatke, vidimo, koliko tisoč ur je bilo, je in še bo.
Naša glavna dejavnost so pohodništvo in gorniške ture, tudi v visokogorje. Vsak pohod/tura zajema tudi
delček izobraževanja in seznanjanja
udeležencev pohodov z osnovnimi
pravili varnega gibanja v gorah, pravilno uporabo opreme, osnovami prehranjevanja na turah, kulturno in naravno dediščino, varovanjem narave,
opazovanjem vremenskih pojavov in
nudenjem prve pomoči ter predvsem
dobro in prijetno druženje. Pohodov se
udeležuje različno število pohodnikov.
V društvu vodi pohode 9 planinskih vodnikov PZS: Ivan Cigale z licenco ABCDE (tudi inštruktor IPV in AI),
Antonija Mravljak, Veronika Kotnik,
Viljem Kotnik, Alojzij Pristavnik (tudi
skrbnik arhiva) in Jože Apat (vsi z licenco ABD), Damjana Potočnik (tudi
varuhinja gorske narave) z licenco AB
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ter Katja in Janez Štern (tudi turnokolesarski vodnik 1, 2) z licenco A. Po navadi smo izpeljali približno 40 pohodov
na leto, v zadnjih dveh letih zaradi covida-19 manj. Delo vodnikov spremlja
in vodi načelnik Vodniškega odseka
Ivan Cigale. Včasih so bili zelo odmevni večdnevni pohodi v tuja gorstva,
a zadnja leta »ostajamo bolj doma«,
predvsem zaradi prevelikih težav pri
organizaciji daljših večdnevnih izletov
v tujino. Velik problem so predvsem
neresne prijave.
Gojimo sodelovanje s koroškimi
Slovenci. Stalnica so sosednji vršaci. »Dober dan, sosed!« smo jih poimenovali. Kar nekaj poletij zapored
so mladi planinci sodelovali na raziskovalnih izkopavanjih na Gradišču
Turne v Svatnah nad Šentjakobom
v Rožu, s planinci iz Globasnice pa
že več let organiziramo pohode iz
Globasnice na Raduho po Hojnikovi
poti. Tradicionalen je pohod »Čez goro
k očetu«. Pomembno se nam zdi, da
spoznavamo poti ter naravne in kulturne znamenitosti domačega kraja,
zato je v programu društva kar nekaj
takih pohodov: Strojna, Šteharski vrh,
Koroški Selovec, Hom … Okoli Uršlje
gore. Potem so tu še planinarjenja po
Visu, Dolomiti v Italiji, Karavanke,
Kamniško-Savinjske Alpe, Julijci in

ne nazadnje naš Kras. Na skupnih poteh pogrešamo mlade planince.
PD Ravne oskrbuje planinsko kočo
na Naravskih ledinah. Koča stoji na jasi
na krasni lokaciji na zahodnem boku
Uršlje gore, na nadmorski višini 1072 m.
V gostinskem prostoru je 35–40 sedežev in točilni pult; na klopeh pri mizah
ob koči je prostor za 200 ljudi; v 6 sobah
je 15 postelj, na skupnem ležišču pa 16
ležišč. Izdelan imamo idejni projekt za
doživljajsko učno središče (kulturna
in naravna dediščina Povodni mož).
Iščemo možnosti prijave na razpise.
Kljub vsem tegobam smo z donacijami
in lastnim prostovoljskim delom, predvsem pa z veliko zagnanostjo sedanjega gospodarja, zdaj tudi podpredsednika društva Mirana Mlakarja, v
koči veliko naredili. Zamenjali smo
okna in talne obloge v depandansi, kupili nove mize, klopi, stole ter zamenjali postelje in jogije. Prenovili smo
sanitarije. Postavili smo novo igralo.
Posodobili smo centralno napeljavo,
preuredili kuhinjo. Zgradili smo novo
drvarnico. Prenovili smo tuše. Na novo
smo tlakovali vhod pred kočo. Uredili
smo kočici Povodnega moža in Uršule.
Zdaj postavljamo nadstrešek pri piknik
prostoru. Nujno moramo najti še možnost dograditve sanitarij v koči, ki
bodo uporabne in dostopne obiskoval-

R AV E N S K I R A Z G L E D I

cem vse leto. V naši koči na Naravskih
ledinah smo vsa ta leta od oktobra do
maja ob vikendih prostovoljno dežurali
sami, med sezono smo iskali oskrbnike in pri tem bolj ali manj imeli srečno
roko. Zdaj sta to delo prevzeli oskrbnici
Valerija Krevzelj in Marinka Županc, ki
lepo skrbita za dobro delovanje, ugled
in urejenost koče skozi vse leto. Tabori,
usposabljanja, delavnice, pikniki itd.
so zdaj že kar ustaljena vsakoletna
stalnica življenja v koči. Upamo, da
bo še dolgo tako.
Pomembna pridobitev, ki potrjuje
naše pravilno začrtano delo, je vsekakor ponovno potrjen certifikat PZS
»družinam prijazna koča«. Če nam bo
uspela še okoljska sanacija (čistilna naprava …), se bomo potrudili tudi za pridobitev certifikata PZS »okolju prijazna
koča«. Srečko Bukovski, Jaka Vrhnjak,
Dušan Britovšek, Milan Plešej, Viljem
Kotnik, Pavli Viderman …, hvala vam
za vso skrb in pripravljenost pomagati
ob delovnih akcijah na koči. Na vas se
lahko vedno zanesemo!
Markacist Milan Plešej skrbno bdi
nad urejenostjo skoraj 30 km planinskih poti. To so relacije: Sovinc–izvir
Suhe, Sovinc–Godec–Naravske ledine,
Naravske ledine–Križan (pot je leta
2018 prevzelo PD Črna na Koroškem),
Ivarčko jezero–Železarska pot–

Uršlja gora, Rimski vrelec–Poštarski
dom, Ravne–Prežihova pot, Ravne–
Šteharski vrh. Pri tem zanimivem in
odgovornem delu, ki obiskovalcem
gora omogoča varno hojo, je Milan sam,
zato prosimo planince, da se odločijo
za delo markacista in našemu društvu
priskočijo na pomoč.
V našem PD varujemo gorsko naravo – skrbimo za lepo urejene poti, brez
smeti in odpadkov. Naloga vseh nas je
tudi ozaveščanje drugih planincev, da
naravo, v katero se tako radi podajamo,
puščamo za sabo čisto, neokrnjeno.
Spoštujemo cilje Alpske konvencije in
tako neposredno prispevamo k uresničevanju ukrepov sprejetih protokolov.
Ohranjanje in spoštovanje naravne in
kulturne dediščine je naše osnovno
vodilo.
Za delo društva koristimo sredstva,
pridobljena z delom članarine in dotacijo Občine Ravne na Koroškem ob
prijavi na razpis. Za urejanje koče porabimo dohodek koče, donacije …, a
brez našega prostovoljnega dela ne bi
šlo. Planinski vodniki, markacist, gospodarski odsek, upravni odbor, nadzorni odbor, poverjeniki za pobiranje
članarine in vsi drugi člani svoje delo
opravljamo prostovoljno, brezplačno.
Posameznikom povrnemo del porabljenih sredstev (malica, prevozi, oprema

...) s plačilom članarine ali z nabavo
pohodniške opreme vsakih nekaj let.
Iskrena hvala naši neutrudni blagajničarki Angelci Hajzer, ki skrbno ureja blagajniške posle in bdi nad članstvom PD Ravne. Trenutno nas je 250,
za kar so zaslužni tudi naši pobiralci
članarine.
Na podlagi novega Zakona o športu
smo od Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport pridobili novo odločbo o statusu nevladne organizacije v
javnem interesu na področju športa.
Skrbimo za redna izpopolnjevanja in
potrjevanja licenc vseh naših kadrov.
V društvu delamo dobro, v zadnjih
desetih letih so naši člani prejeli tudi
najvišja priznanja krovne organizacije
PZS. Da pa naše delo ne bi šlo v pozabo, skrbimo za arhiviranje. Ves arhiv,
kolikor ga je, imamo spravljen na več
lokacijah, najstarejši del bomo zaradi varnosti kmalu prenesli v hrambo
Pokrajinskega arhiva Maribor, v njegovo Enoto za Koroško na Ravnah na
Koroškem.
Velika HVALA vsem predhodnikom
za dobro in srčno opravljeno delo v
našem društvu. Visoki jubilej bomo
svečano obeležili v soboto, 23. julija,
pri naši koči na Naravskih ledinah.
Prijazno povabljeni!
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Ob 70-letnici Kluba
koroških študentov
Besedilo: Ana Hribernik

Letos aktivisti Kluba koroških študentov (KKŠ) obeležujemo 70-letnico
delovanja enega najstarejših študentskih klubov v Sloveniji. Ob tem
posebnem jubileju se spominjamo vseh aktivnosti in dogodkov, ki smo
jih priredili za naše člane in skupnost Koroške regije.
Z aktivisti smo si potek dogodkov v
letošnjem letu zamislili kot časovnico, na kateri si vsak mesec prizadevamo izpeljati dogodke v znamenju
posameznega desetletja od petdesetih let prejšnjega stoletja dalje. V želji, da z glasbo potujemo nazaj v legendarna šestdeseta, smo februarja
v Kulturnem centru Ravne priredili koncert skupine HELP! A Beatles
Tribute. Marec smo odprli s tradicionalno Koroško gavdo v Ljubljani, v
ritmu sedemdesetih smo migali in peli
hite skupine ABBA s slovensko tribute
skupino ABBAMia in skupino Mambo
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Kings. Aprila so potekale priprave na
še eno koroško »gavdo« za študente
v Mariboru. Na njej so nastopili skupina Dan D, mlada koroška glasbena
skupina Overheat in DJ MillionSmart.
Posebno energijo smo maja vložili še
v Škisovo tržnico v Ljubljani, na njej
smo s stojnico KKŠ več tisoč slovenskim študentom promovirali KKŠ
Summer FEST, naš največji in najodmevnejši projekt letošnjega leta, ki se
po petih letih končno vrača.
Festival se bo odvijal 12. in 13. avgusta na Poljani pri Prevaljah, z nami
pa bodo Jan Plestenjak, Luka Basi,

JokerOut, Pero Lovšin, Alya, BQL,
Polkaholiki, Farty Animals in drugi.
Vrača se tudi elektro oder s številnimi
nadobudnimi glasbeniki. V preteklosti je festival z najrazličnejšimi aktivnostmi potekal čez cel dan ter zaradi
posebne energije, ljubezni do glasbe
in zabave zasedal posebno mesto v
srcih mladih z vseh koncev Slovenije.
Upamo, da se ga bo tudi letos udeležilo čim več ljudi, mladih po duši in
željnih ustvarjanja spominov za vse
življenje. Vabljeni tudi k prebiranju
novitet na naših družbenih omrežjih.
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Korošci plezajo, 85 let organiziranega
alpinizma na Koroškem
Besedilo: Andreja Šipek | Foto: Primafoto

Prvi alpinistični odsek (AO) na Koroškem je bil ustanovljen leta 1937 na Prevaljah.
Takrat so v Sloveniji delovali le še trije odseki – v Mariboru, Celju in Ljubljani.
Korošci so bili med prvimi v Sloveniji, ki so se alpinistično organizirali, in
alpinizem po 85 letih razvoja še vedno živi v naših krajih.

Prvi koroški alpinisti so plezali v domačih gorah, največ v Raduhi, v manjšem obsegu na
Uršlji gori v Šmohorici, po drugi svetovni vojni
pa tudi v Peci. S Prevalj se je dejavnost širila,
sprva v kraje po Mežiški dolini. Že leta 1948 je
bila ustanovljena alpinistična sekcija v Mežici,
leta 1954 pa še AO na Ravnah na Koroškem.
Odseki so se leta 1962 združili v skupni
Koroški alpinistični odsek (KAO), deloval je
12 let. Z združitvijo so rešili problem opreme in
začeli izvajati redne alpinistične tečaje, šole in
tabore. Leta 1969 so v Slovenj Gradcu ustanovili
samostojni AO. V letu 1974 je KAO razpadel, odseki so delovali samostojno, ustanovili so tudi
AO Črna na Koroškem. V devetdesetih letih so
se vsi odseki preimenovali v klube, predvsem
zaradi lažjega delovanja in financiranja dejavnosti. Leta 1995 so v Radljah ob Dravi ustanovili
še Plezalni klub Martinček. Danes na Koroškem
delujejo še štirje alpinistični klubi (AK): AK
Črna na Koroškem, AK Ravne na Koroškem,
AK Slovenj Gradec in Plezalni klub Martinček.
Koroški AO so se najbolj uveljavljali od osemdesetih let dalje. Do tedaj so v odsekih že izobrazili alpinistične inštruktorje ter z rednim iz-

obraževanjem in usposabljanjem dvignili raven
plezanja. S svojimi dosežki so se postavili ob
bok slovenskemu in svetovnemu alpinizmu. Z
domačih sten so se podali tudi v druge slovenske gore, v avstrijske in francoske Alpe ter italijanske Dolomite. Organizirali so tudi odprave
v tujino. Že 1970 so izpeljali prvo samostojno
koroško odpravo na Ararat v Turčijo, leta 1979
so šli na Norveško, leta 1980 v Južno Ameriko
v pogorje Cordillera Vilcatona in leta 1989 v
Himalajo na Gangapurno, visoko 7455 m. Za
to odpravo so dobili priznanje Planinske zveze Slovenije.
Odprave so se vrstile druga za drugo, in nabralo se je lepo število uspešnih. Najodmevnejša
v zadnjem obdobju je bila »Koroška 8000« leta
2012, ko so koroški alpinisti osvojili Broad Peak,
visok 8051 m.
V Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju
Ravne na Koroškem, smo pripravili pregledno
razstavo Korošci plezajo in jo odprli 14. aprila
letos. Razstava je potujoča in se bo skozi leto
selila po koroških občinah. Vabljeni, da si jo
ogledate ter spoznate bogato delovanje in dolgoletno tradicijo alpinizma v naših krajih.

“

Razstava je
potujoča in se bo
skozi leto selila po
koroških občinah.
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Pihalni orkester
železarjev Ravne – 120 let
Besedilo: Vesna Kovačec | Foto: Grega Ravnjak

Od ustanovitve do danes se je v godbi, ki je prerasla v 80-članski
pihalni orkester, zvrstilo mnogo godbenikov in godbenic. V orkestru
igrajo očetje, sinovi in vnuki, tudi že tretja generacija. To dokazuje, da
sta ljubezen do glasbe in pripadnost orkestru zelo močni.

ZGODOVINA

Leta 1896 je bilo v Guštanju ustanovljeno gasilsko društvo in
na dan so začele prihajati zamisli o ustanovitvi »guštanjske
godbe«. Trobentač Alojz Kostwein je zbral 21 mož, s štirimi
koračnicami so se prvič predstavili 1. septembra 1902, ko je
bila v Guštanju lepa nedelja. Ljudje so jim bili naklonjeni,
število godbenikov je iz leta v leto raslo. Nastopali so na raznih lovskih, gasilskih in drugih prireditvah. Razvoj godbe
je prekinila prva svetovna vojna, leta 1923 je sledilo nadaljevanje pod vodstvom Maksa Štuka. Dve leti zatem je mesto
»kapelnika« spet prevzel Alojz Kostwein in je godbo vodil do
smrti. Leta 1945 je bil za ravensko godbo pomemben mejnik,
saj je dirigent postal Jožko Herman. Godba na pihala se je
razvila v pihalni orkester, zgradili so glasbeni dom, nabavili uniforme in instrumente. Vrhunec njegove dobe je bilo
leto 1978, ko se je orkester udeležil svetovnega tekmovanja
pihalnih orkestrov v mestu Kerkrade na Nizozemskem in v
prvi težavnostni kategoriji osvojil zlato medaljo. Naslednje
leto je dirigentsko palico predal profesorju Alojzu Lipovniku
in ta je orkester strokovno še bolj podkrepil, gostovali so
po Jugoslaviji, Italiji, Nemčiji, Franciji. Največji dosežek je
bilo dvojno zlato na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem
(1989). Orkester je vodil do leta 1992, ko je njegovo mesto za
kratek čas prevzel Ivan Gradišek. Sledil je prihod dirigenta Srečka Kovačiča, ki je kot uspešen klarinetist prihajal
na pomoč ob tekmovanjih že pod taktirko Jožka Hermana.
Karizmatičen in srčen Srečko se je tedensko vozil na vaje
in druge dejavnosti iz Maribora, na Ravnah se je počutil
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kot doma. Uspehi so se vrstili na domačih (Krško) in svetovnih tekmovanjih – leta 1997 so godbeniki prejeli zlato s
pohvalo. Od leta 2015 orkester vodi Gregor Kovačič, učitelj
klarineta na Glasbeni šoli Ravne in član orkestra že od leta
1993. Uspešno je zaključil podiplomski študij iz dirigiranja
na Akademiji za glasbo v Maastrichtu na Nizozemskem.
Orkester se je pomladil, napredoval, njegovi visoki cilji so
člane vrnili v tekmovalno formo: uspešno so se odrezali
na mednarodnem tekmovanju Riva del Garda in na tekmovanju Zveze slovenskih godb, na katerem so leta 2018
v 1. težavnostni skupini prejeli zlato plaketo s posebnim
priznanjem in pokal zmagovalcev.

BITI ČLAN ORKESTRA

Oče je igral trobento v narodno-zabavnem ansamblu Koroški
jeklarji in postal član pihalnega orkestra že leta 1965. S sestro sva kar hitro začeli kazati interes in ljubezen do glasbe,
očeta sva spremljali na zabavah, koncertih, proslavah, doma
pa sva ga, »hočeš nočeš«, slišali, kako vadi dolge tone, lestvice in tudi kakšno bolj veselo polko. Da bi se družinska
tradicija nadaljevala, me je oče vpisal v glasbeno šolo. Že
po končanih štirih letnikih prečne flavte so me povabili k
sodelovanju, saj je v tistem času igralo v orkestru zelo malo
flavtistk. Z redno udeležbo na vajah, nastopih, pogrebih
in drugih dejavnostih sem si zaslužila kar 10 nazivov »naj
muzikantke leta«. Aktivna članica sem že 29 let. Odkar sem
prvič stopila v Glasbeni dom, me je zanimalo, kaj se skriva
v velikih arhivskih omarah. Po odhodu prejšnje arhivarke
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sem prevzela njeno funkcijo, in sedaj že dolgih 21 let skrbim
za naš bogat arhiv z notami.
Člani orkestra skupaj preživimo veliko časa, še tesnejše vezi se spletajo na večdnevnih turnejah; tam sem našla
svoje najboljše prijatelje in partnerja. Tako kot v drugih
društvih, imamo tudi pri nas interne »običaje«, ki nas še
bolj povezujejo: godbenikom, ki praznujejo rojstni dan,
zaigramo koračnico; po vaji se obvezno družimo v Klubu
333, kjer nazdravimo, obujamo spomine, si ogledujemo
stare albume fotografij z gostovanj, klepetamo, se smejimo
našim »lumparijam«, poslušamo glasbo, kaj zapojemo in
nemalokrat tudi zaplešemo. S ponosom vedno oblečem uni-

tudi nismo želeli ostati. Povezali smo se z našimi dolgoletnimi prijatelji, gasilci PGD Ravne, in ti so se s predstavniki orkestra vozili po Ravnah, iz zvočnikov pa so odmevale
koračnice ter budile Ravenčane in Ravenčanke. Božičnonovoletni koncert 2020 je bil drugačen, virtualen. Praznični
program je bil sestavljen iz izbranih skladb, ki so v glasbenikih in poslušalcih pustile največje sledi. Spremljanje je
bilo zelo čustveno, prepričana sem, da ni bilo glasbenika,
ki se mu niso orosile oči. Pozneje je uvedba pogoja PCT odpravila določene omejitve, dovoljene so bile vaje. Člani smo
priporočila in ukrepe jemali resno, se samotestirali, pred
nastopi pa organizirali hitra testiranja. A tudi to je minilo …

formo. Čeprav je včasih težko (igranje v raznih okoliščinah)
in pogosto zanemarim osebne obveznosti, mi ni žal. Igranje
v orkestru mi daje energijo in je poseben izziv, ko mi na
notah piše »solo«. Na nastopu takrat pogledujem k našim
zvestim poslušalcem in občutim njihov močan aplavz. Še
posebno je lepo, ko si po uspešnem koncertu sežemo v roke,
se objamemo in mi rečejo: »Dobro je sekava piccola dans!«
To so posebni občutki, ki jih težko opišem.

V vsakem slabem se najde kaj dobrega, in tudi pri nas je
bilo tako. Prenovili smo notranje prostore glasbenega doma
in dobili nove uniforme, v njih smo se prvič predstavili na
lanskem božično-novoletnem koncertu.

KORONSKI ČAS

Med pandemijo smo morali za nekaj časa zapreti vrata glasbenega doma in odpovedati vse dejavnosti. Člani orkestra
smo stike ohranili na družabnih omrežjih, pogrešali smo
vaje in druženja. Našemu glasbenemu prijatelju, ki skrbi
za snemanja naših koncertov, Marku Pavlaku, se je utrnila
ideja – in poskusno smo posneli koračnico Zlatorog. Odziv
naših družin, prijateljev in zvestih poslušalcev je bil zelo
pozitiven, zato smo se odločili še za projekt Koračnica od
doma. Godbeniki smo vsak na svojem domu zaigrali na svoj
instrument, z mobilnimi telefoni posneli video Koračnice ravenskih železarjev (avtor Alojz Lipovnik). Virtualna »budnica« je bila predstavljena tudi na RTV SLO v oddaji Slovenski
pozdrav. Tradicionalne budnice, ki smo je bili vajeni, zaradi
preventivnih ukrepov, žal, nismo smeli izpeljati, a brez nje

SLAVNOSTNI KONCERT

Jubilej smo praznovali v družbi glasbenih prijateljev in
podpornikov, zvestih obiskovalcev.
Koncert smo izvedli 18. junija 2022 v športni dvorani
pri OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah. Predstavili smo
kompozicijo argentinskega skladatelja Astorja Piazzolle
Maria de Buenos Aires, simfonično skladbo Libertadores
skladatelja Oscarja Navarra ter slavnostno pesnitev, ki odseva dan fabriškega delavca in njegovo razpoloženje ter je
delo našega člana, saksofonista in komponista Mihe Ferka.
Z novim delom smo počastili naš jubilej in 400 let jeklarstva v Mežiški dolini. Članom smo podelili priznanja ZSG
in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, pripravili smo
almanah in kratek video kot povzetek zadnjih 10 let delovanja s predstavitvijo naših prostorov.
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Ona rdeče žari: Mirjam Senica
Besedilo: dr. Manja Miklavc | Foto: Nives Kačič in Mirjam Senica

Profesorico Mirjam Senica, letošnjo ambasadorko vseživljenjskega učenja, poznajo
mnogi Ravenčani in Ravenčanke, saj s svojim strokovnim, socialnim in ustvarjalnim
čutom širi dobro. Sedemdeset let je letos, odkar rdeče žari, ob čemer ji iskreno čestitamo.

»Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu.«
To so Antigonine besede, ki jih je Mirjam že kot
trinajstletno dekle izrekla na odru domače dvorane. Te besede so postale del nje, sporočilo, ki
jo spremlja vse življenje. Mladostna gospodična,
ki se je oglašala že pred skoraj šestdesetimi leti,
v njej in z njo potuje skozi vsa obdobja. Z leti je
pridobivala izkušnje in po vseh prostranih svetovih stopala kot ambiciozna, ustvarjalna, idej
polna, socialno angažirana, pozitivna, srčna
ženska. Prodoren korak na pogosto viharnih,
kdaj tudi trnovih poteh in njena vitalna energija
sta jo vedno znova navdajala z močjo, da je med
ljudi širila mir in dobro.
Mirjam je Primorka, rojena v Kopru, z barvo
sonca in morja v krvi, in je Korošica, Ravenčanka,
z veličino modrega neba in zelenih gozdov v srcu.
Z umetnostjo živi že od otroštva, kot ustvarjalka
in pripovedna sopotnica življenja pa od upokojitve dalje. Vmes je bila dolgoletna svetovalka na
Zavodu za šolstvo RS in živela svoj poklic socialne pedagoginje, pri katerem je bila pogosto
v neposrednem stiku in povezovanju z vsemi
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v
predšolskem obdobju. V letih 2011–2020 je bila
zunanja sodelavka na Pedagoški fakulteti Koper,
višja predavateljica in tudi mentorica številnim
študentom. Medtem ko so v njene poklicne svetove vstopale mnoge ženske, sodelavke, vzgojiteljice, ravnateljice …, so njen družinski svet sooblikovali moški. Poročena je z Jožetom Senico
in je mama treh sinov. Ženski in moški svetovi
se energijsko prepletajo, povezujejo in so njen
vir radosti in miru, kar je subtilno izraženo v
njenih Milinkah.
Potovanje v njen čudoviti svet barv in besed
se je začelo leta 2010, ko je za poslovilno darilo
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ob upokojitvi od sodelavk prejela stojalo, kovček
z barvami in veliko platno. Takrat so ji dejale:
»Zdaj pa slikaj, saj si si to vedno želela.« Najprej
previdno in nerodno, nato pa je njeno srce kot
ptica na nebu zaplapolalo v čas brez omejitev.
Močan navdih za rojstvo svoje avtorske zgodbe
je dobila ob deklici, o čemer slikovito pripoveduje sama: Bilo je pred nekaj leti v Sarajevu, na
Ilidži. Polna vtisov, slikovitih podob preteklosti,
spominov iz mladosti, se je moj korak ustavil ob
deklici, ki ni imela več kot pet, šest let. Roke je
imela sklenjene v prošnjo, velike temne oči so
sijale, lesketali so se kodri temnih las, oglasil se
je tih, zvončkljajoč, komaj slišen glas: »Molim,
molim.« Nežno sem jo pobožala, prijela za brado,
ji pogledala v oči: »Kako se zoveš?« Tako spontano sem jo nagovorila. Nič. Nič. Tišina. Nejeveren,
globok pogled in zatem sklonjene oči. V trenutku
sem se zavedala. Ime. Dotik. Pogled. Uf. V zadregi
sem bila jaz. V zadregi je bila ona. Nekaj se je v
mojem zavedanju premaknilo. Nekaj je bilo dodano mojemu sprejemanju. Čepeče drobno telo,
ki ima nalogo, oči, ki zrcalijo prezgodnje breme
… Ime, ime … Hvala, draga moja deklica brez imena. Hvala za tvoje nemo sporočilo. Hvala za tvojo popotnico. In ja, naslikala sem jo – to deklico
brez imena! Ta je v opomin meni, tebi, nam … Da
bi vse deklice tega sveta imele svetlobo v imenu,
dlaneh in očeh. Te mile, edinstvene podobe žensk danes krasijo mnogo domov na Koroškem, v
Sloveniji in tujini. Ljudi povezujejo, pomirjajo
in jim vzbujajo (za)upanje v Dobro, v Ljubezen.
Sedaj Mirjam na svojih krilih leti vedno više,
na nebu kroži in se prepušča igri barv, kot jih ji
narekuje njena duša. Pravi, da ji je zdaj najlepše.
Vse življenje je dajala prednost drugim, sedaj ji
je dano, da končno živi sebe.

Praznujem
Praznujem Rojstva.
Negotovosti.
Poguma.
Strahu.
Praznujem Rojstva.
Trenutkov.
Sreče.
Sočutja.
Besed.
Misli.
Pogledov.
Utripov srca.
Ljubezni.
Praznujem Rojstva.
Generacij.
Otrok.
Prijateljstev.
Miru.
Tišine.
Praznujem Rojstva.
Minevanj.
Sledi.
Neskončnosti.
Praznujem, da sem!
~ Mirjam Senica
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Častitljivih, jubilejnih 80: Heda Lečnik
Besedilo: Mojca Šipek | Foto: Osebni arhiv Hede Lečnik

Heda Lečnik – gostinka, športnica, vzornica, legenda kraja ... Vsako mesto ima svoje lokalne
posebnosti, lepote, preteklost in z njo povezane ljudi, dejavnosti in zgradbe. Ena najstarejših hiš
sredi mesta, z dolgo zgodbo, je gostilna in mesarija Lečnik. Legenda te zgodbe je Heda, ki je leta
1966 na željo tasta ponovno odprla gostilno, mož Alojz pa je od njega prevzel mesarijo.

Mlada moč, entuziastka, polna idej,
vedno nasmejana, zagnana in vsestranska je začela svojo gostinsko pot,
ta je bila vse prej kot rožnata ... Mlada,
lepa, živahna in delavna mladenka,
rojena na veliki, za tiste čase sodobni kmetiji v Bukovski vasi, je osvojila
srce mladeniča, bodočega moža, ki
je tja hodil po živino za očetovo mesnico. Dela se ni nikoli bala. Vozila
je traktor in pomagala očetu pri vseh
delih na kmetiji. V zahvalo ji je kupil
moped, z njim je tekmovala s fanti in
vedno zmagala. Pozneje je bila motoristka, uživala je tudi v vožnji s hitrimi
avtomobili.
Hedinim idejam ni bilo konca. Iz
prvotnega bifeja je nastala gostilna,
znana po odlični hrani. Kljub različnim režimom in preprekam ni nikoli obupala. Odprli so prvo kegljišče
na Koroškem, njihovi člani in članice so bili med najboljšimi tudi zunaj
države. Postavili so biljardnico – za
druženje in nove zmage. Z dartom
so njihovi člani osvajali igro za igro,
med vrhunskimi tekmovalci po vsej
Evropi. Hedin tekmovalni duh je priigral ogromno nagrad, veliko prvih, v

vseh panogah. Njeni skrbno urejeni
albumi o zgodovini in nagradah me
puščajo brez besed.
Bila je izvrstna kegljavka, za 20 let
kegljanja si je prislužila bronasti kegelj. V Lečnikovi gostilni niso potekala le mednarodna prvenstva v biljardu,
ampak tudi v pikadu. Heda je bila soustanoviteljica Obrtne zbornice Ravne,
16 let tudi predsednica za gostinstvo.
Leta 2010 so kompletno prenovili gostilno, s poudarkom na lokalni hrani
s pestrim, preudarnim izborom jedil.
K temu veliko pripomore vnuk, ki na
njihovi kmetiji seje žita in redi živino
na bio in eko način. Njihov sloves o
hrani in postrežbi je znan daleč naokrog, saj so stregli raznim delegacijam,
predsednikom, političnemu vrhu in se
predstavljali na mnogih konzulatih.
Posebnost gostilne je čudovit senčni
vrt. Pri njih je potekal prvi spektakel
festivala Solzice. Na Ravenskih dnevih so se tam odvijali razni koncerti
z estradniki, kot je Helena Blagne. V
sklopu letnega kina je bila ob predvajanju Cvetja v jeseni gostja glavna
igralka Milena Zupančič. Pa Svetneči
Gašper in Mitja Šipek ... Heda je ob

vseh zadolžitvah ob dogodkih poskrbela tudi za dih jemajoče dekoracije.
S prefinjeno roko ljubiteljice in opazovalke narave je vnašala v prostore in na mize sveže cvetje z vrta ali
travnika. Ne pozabimo še na njihovo odlično vinsko klet. Njena posebnost je vodnjak, v katerega so ob vinskem dogodku z degustacijo potopili
steklenice vina. Zasluženo so prejeli
ogromno pohval in priznanj. Za 50
let gostilne in 25 let mesarije pa zlato
občinsko plaketo.
Heda je še vedno tista mladostna, iskriva deklica s kolesa, mopeda in motorja. Zagnana tekmovalka
s kegljanja, biljarda, darta, pikada
... Z živahnimi očmi, ki vse opazijo.
Postopoma se umika iz gostinstva
in si jemlje več časa zase in za moža.
Prepričana sem, da že ima kak nov
hobi, kot nekoč, ko je pletla na pletilni
stroj. Svoje mesto prepušča sinu Tomu
in vnuku Andražu in ta jo odlično nadomeščata. Vnuk Blaž pa s podedovano družinsko kmetijo s pridelki soustvarja odlično kulinariko. Dogodkov
za cel roman. Hedin roman. Naslednjo
knjigo pišejo mladi ...
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Fanika Korošec, pionirka
socialnega dela na Koroškem
Besedilo: Ivana Prislan | Foto: Osebni arhiv Fanike Korošec

Fanika Korošec, prva
levo, v baletni skupini
okrog leta 1950

Z gospo Faniko Korošec sem
se pogovarjala v njenem
jubilejnem, devetdesetem
letu. Premalo prostora
je, da bi lahko celovito
predstavila njeno pionirsko
delo pri strokovni obravnavi
socialne problematike ter
pri soustvarjanju pestrega
družabnega in kulturnega
življenja na Ravnah.
Nanizala bom le nekaj
poglavitnih točk iz njenega
življenja, ki so oblikovale
gospo Faniko táko, kot jo
poznamo danes.
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Visok jubilej je praznovanje življenjske zgodbe slavljenca. Pripovedovalka
se je spremenila v živo knjigo, in bilo
mi je žal, da sem bila edina bralka
(poslušalka). Vsak bralec namreč bere
knjigo drugače.
Očeta je izgubila pri rosnih dvanajstih letih. Hudo je zbolel za pljučno
tuberkulozo in umrl sredi vojne vihre
v zdravilišču v Avstriji. Težke socialne razmere, brez očeta, so na mamo
in majhne otroke pritisnile z vso silo.
Mlada Fanika se je marljivo učila in z
odliko opravila malo maturo. Denarja
za redni študij ni bilo. Primorana je
bila prekiniti šolanje in se zaposliti.
Prvo delo je dobila v kadrovski službi
železarne. Pokazala je izjemen smisel
za delo z ljudmi in ob delu nadaljevala
študij na višji socialni šoli v Ljubljani.
Orala je ledino na področju socialnega
dela, najprej v železarni, pozneje kot
prva direktorica novoustanovljenega
centra za socialno delo na Ravnah.
Težke socialne razmere, številne
invalidnosti in travme po končani vojni so na delovno mesto prinesle tudi

velik problem – alkoholizem. Po nalogu vodstva železarne se ga je morala
Fanika resno lotiti. Usposabljala se je
pri karizmatičnem dr. Janezu Ruglju
na Bledu.
Epidemija covida-19 je spremenila
tudi njeno življenje. Še do pred dvema letoma je samostojno skrbela zase,
živela v svoji hiši in vozila avto. Zdaj
prebiva pri hčerki, in najbolj od vsega
pogreša druženje.
Kot mladenka je več let plesala pri
folklorni in baletni skupini. Tudi v
gledaliških igrah je pogosto nastopala in že od mladih let rada prepevala.
Pri ženskem pevskem zboru Korošice
poje še danes. To jo »drži pokonci«. Že
dvajset let so pevke dejavne; sodelovala je pri ustanovitvi zbora in bila
njegova prva predsednica.
Gospe Faniki se zahvaljujemo za
vse, kar je dobrega storila za naš kraj.
Naj bo še dolgo čila in bistrega duha
v družbi vseh, ki jih ima rada.
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Gremo se špilat –
igre za zabavo na prostem
Besedilo: Nina Pogorevc | Foto: Arhiv NIJZ Ravne

V okviru projekta »Ravne – zdravo mesto« smo pod okriljem Občine Ravne na Koroškem, ki
v celoti financira ta projekt, partnerji skupine za zdravje – NIJZ OE Ravne na Koroškem, Vrtec
Ravne na Koroškem, Šolski center Ravne na Koroškem in Društvo diabetikov Mežiške doline
– pripravili publikacijo s starimi gibalnimi igrami z naslovom Gremo se špilat. Da bi otroke
in mladostnike na njim zanimiv način povabili k igranju starih iger, smo igre z otroki tudi
posneli in v publikacijo umestili QR kodo, s katero je omogočen dostop do videoposnetkov
s prikazom posameznih iger.
Slabši rezultati pri telesni dejavnosti otrok
in mladostnikov so nas spodbudili, da smo v
občinski akcijski načrt umestili spodbujanje
gibanja vseh generacij. Odrasli, mladostniki in
otroci so zaradi premajhne telesne dejavnosti
oziroma vse bolj sedečega življenjskega sloga
izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja
za pojav različnih bolezni. V delovni skupini
smo v ta namen pripravili publikacijo Gremo
se špilat s starimi gibalnimi igrami (fučka,
gumitvist, zemljo krast …). V tiskani obliki
so jo prejeli otroci v starosti od 4 do 10 let, ki
v občini Ravne na Koroškem obiskujejo vrtec
in šolo. Dostopna je tudi v spletni obliki, na
povezavi https://www.nijz.si/sl/publikacije/
gremo-se-spilat.

Da bi igre čim bolj zaživele, smo jih z otroki,
starši in starimi starši oživeli na prireditvi Dan
za spremembe ob svetovnem dnevu zdravja,
bila je 7. aprila v Grajskem parku na Ravnah.
Nadaljnja druženja ob igrah bodo potekala
enkrat na mesec, in sicer ob četrtkih z začetkom ob 16. uri v Grajskem parku, zaključna
prireditev pa bo konec septembra v okviru
akcije Koroška v gibanju.
Igre naših babic, dedkov, stricev, tet, mam
in očetov so bile zanimive in spodbudne za razvoj raznovrstnih gibalnih spretnosti. Knjižica
naj bo priročnik ali navdih za ideje, kako preživeti dan na prostem s prijatelji ali družino.

57

ZDRAVJE

Naše zamisli imajo moč,
da spremenijo svet
Besedilo: Polona Moličnik | Foto: Arhiv Zdravstvenovzgojnega centra ZD Ravne na Koroškem

Ekipa Zdravstvenovzgojnega centra Zdravstvenega doma (ZD) Ravne na Koroškem se je
7. aprila pridružila vseslovenski akciji Dan za spremembe – »Spreminjamo Ravne«. V
Grajskem parku smo sodelovali z mnogimi društvi in organizacijami Koroške.

Zdravstvenovzgojni center kot ključna organizacijska struktura za aktivno promocijo zdravja in zdravstvene
vzgoje za odraslo populacijo izvaja
programe za krepitev zdravja in dobrega počutja. V tokratno prireditev
smo vstopili inovativno in ob omenjeni akciji izpostavili podnebne spremembe in njihov vpliv na zdravje ljudi
v Mežiški dolini. Znanje smo tokrat
delili z otroki in starejšimi, medgeneracijsko sodelovanje pa spodbudili z
zabavnimi igrami, kvizi in pogovori
o naši prihodnosti. Cilj naše stojnice
je bil opomniti obiskovalce, da imajo
naše zamisli moč, da spremenijo svet.
Vaše ideje so pomembne! Dandanes
obstaja veliko platform, kjer se lahko
(ne)formalno izobražujete. Obstajajo
pa tudi platforme, kjer se lahko izrazite in s tem pripomorete k razvoju
boljše prihodnosti, boljšega sveta.
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boleznimi, sladkorni bolniki, osebe
s prekomerno telesno težo, popotniki,
turisti in migranti. Omeniti je treba
tudi bolezni, ki se prenašajo s hrano
in vodo in jih povzroča vroče okolje,
kar dokazuje več raziskav. Pojav je
posledica razmnoževanja različnih
mikrobov v vročem okolju. S tem so
povezani zdravstveni učinki, kot sta
diareja in gastroenteritis. Z vročinskimi valovi se poveča tudi umrljivost v
bolnišnicah.
Poleg vročinskih valov, ki povzročajo okolijsko škodo (suše, požari), se
sprožajo številni zemeljski plazovi.
Prizadeli so nas viharni vetrovi in
neurja. Vse te naravne nesreče vplivajo na zdravje: posledice so lahko
poškodbe, poslabšanje kroničnih obolenj, duševne motnje, širjenje nalezljivih bolezni … Slabša kakovost zraka
vpliva na bolezni dihal in srčno-žilne
bolezni. Izpostavljenost UV-sevanju
se odraža v porastu primerov nemelaV Sloveniji opažamo številne vplive
nomskih in melanomskih rakov kože.
na zdravje, ki so povezani s podnebOb dnevu za spremembe smo
nimi spremembami. Te že v osnovi
otrokom postavljali vprašanja: Ali
najbolj ogrožajo ranljivo populacijo – lahko en sam otrok vpliva na podotroke in starejše osebe, bolne ter tiste, nebne spremembe? Ali je res, da je
ki izhajajo iz socialno šibkejših okolij. v Ivarčkem jezeru največji koralni
Vpliv podnebnih sprememb je (ne)po- greben v Sloveniji? Odrasle pa smo
sreden, predvsem pa tudi dolgotrajen. spraševali: Ali je res, da se vsako leto
Glavni učinki podnebnih spre- poseka območje tropskega gozda, ki
memb na zdravje so povezani s skraj- je primerljivo z velikostjo Slovenije?
nimi vremenskimi pojavi, s spremem- Ali je res, da kar 11 milijonov ton plabami razširjenosti bolezni, povezanih
stike vsako leto pristane v morjih in
s podnebjem, ter s spremembami oko- oceanih? Tukaj smo, da izzovemo vaše
lijskih in družbenih razmer. V zadnjih
misli in prispevamo k uspešnemu staletih v Sloveniji znanstveniki pose- ranju in soustvarjamo pogoje za brezbej opozarjajo na pojav vročinskih
skrbno mladost. Za vas smo dosegljivi
valov, na z njimi povezane smrti in
vsak delovni dan v tednu, v ZD Ravne
bolezni. Tem so seveda najbolj pod- na Koroškem, tel.: 02 87 05 272 ali evržene ranljive skupine: starejši, otro- -pošta: polona.molicnik@zd-ravne.si.
ci, nosečnice, osebe s srčno-žilnimi
boleznimi, osebe z boleznimi dihal,
osebe z duševnimi in nevrološkimi
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Namigi za zdravje: Hoja za
zdravo in dolgo življenje
Besedilo in foto: Tina Vetter

Hoja spremlja človeka
že od samega začetka
obstoja. Je najnaravnejši in
najpreprostejši način gibanja,
in prav zato tudi najprijetnejša
vadba za izboljšanje telesnega
in duševnega počutja.
V rubriki Namigi za zdravje
tokrat objavljamo prispevek
Tine Vetter, magistrice
zdravstvene nege.
Hoja je popolnoma brezplačen način telesne aktivnosti,
za katero nista potrebni rezervacija ali plačilo članarine.
Primerna je za vsakogar, potrebujete le udobno obutev in
oblačilo iz naravnih materialov. Prija vsakemu človeku,
vsem življenjskim stilom in vsem starostim. Hodite lahko sami, v družbi, v vsakem času dneva, tedna, meseca
ali leta. Nihče vas pri tem ne more ovirati ali priganjati.
Dokazano ima veliko zdravilnih učinkov, saj znižuje krvni
tlak, pospešuje presnovo, uravnava raven sladkorja v krvi,
izboljša prebavo, krepi imunski sistem, zmanjšuje bolečine
v sklepih, pomaga v boju proti stresu in depresiji, napolni
vas z energijo in izboljšuje spanec. Eden najboljših učinkov
hoje je zmanjšanje telesne teže. Zanimivi so dokazi, da če bi
vsakodnevno prepešačili 20 minut, bi v enem letu izgubili 3
kilograme. Hoja je celó superživilo, saj je za nas tako nujna
kot hrana. Izboljšuje in podaljšuje nam kakovost življenja.

30 MINUT HOJE NA DAN = 49 DNI HOJE V 12
LETIH = 1,3 LETA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA

Kljub vsem priporočilom in dokazih o koristnosti hoje jo
izvaja premalo ljudi. Vzrokov za to je toliko, kolikor je posameznikov. S hojo (vsaj na začetku) ne gre pretiravati, hodite
lahko toliko, kot ste pripravljeni oziroma zmorete. Kako ugotoviti, ali je vaš tempo pravi? Poskušajte med hojo govoriti,
in če vam to uspe, je vaš tempo pravi.
Za spremembo in lažjo predstavo o koristnosti hoje tokrat ne bomo merili hitrosti, preštevali porabljenih kalorij
ali celo šteli korakov, kot je to praksa v zadnjem času na
super modernih ročnih urah, ki te že kar same opomnijo, če tisti dan nisi opravil priporočljivih 10.000 korakov.
V tem prispevku bomo predstavili čisto navadno hojo iz
ravenskih naselij, ki jo lahko v priporočljivih 30 minutah
dnevno opravi vsak, ki mu zdravje in okoliščine dopuščajo,
da lahko hodi. Pa se podajmo na pot iz naslednjih naselij:
1.	 TRG SVOBODE ALI CENTER RAVEN: začetek pri
TUŠ CENTRU, mimo cerkve sv. Antona, nato po goz-

dni poti proti Grajskemu parku. Tam zavijete desno
po poti do Janeč, nato nazaj na pešpot proti Ravnam
ter mimo gasilskega doma do centra.
2.	 ČEČOVJE: začetek pred UPRAVNO ENOTO, mimo
OŠ Prežihovega Voranca do DTK, pri gradu na trim
stezo do vrha Poseke. Nato po smučišču navzdol do
vznožja smučišča in desno proti Centru za socialno
delo ter po cesti nazaj do Čečovja.
3.	 JAVORNIK IN ŠANCE: začetek pred SPAR CENTROM,
po makadamski poti v »Kotulo«, po travniku do ribnika, nato čez parkirišče po cesti do avtobusne postaje na Brdinjah ter na pešpot nazaj proti Javorniku.
4.	 BRDINJE: začetek pri RIBNIKU, nato opravite enako
pot kot z Javornika oziroma Šanc, vendar v nasprotni
smeri.
5.	 KOTLJE: začetek v VAŠKEM CENTRU, mimo cerkve
oziroma pokopališča po »črni« makadamski cesti do
asfaltne ceste proti Ivarčkemu jezeru. Zavijete levo
proti Rimskemu vrelcu, nato proti smučišču Rodošek
in do kmetije Kovač ter nazaj proti Rimskemu vrelcu,
kjer nadaljujete po pločniku do vaškega centra.
6.	 STROJNSKA REKA oziroma »REKAGRABN«: prehodite lahko »MAVRIČNO POT«, začetek je pri
GOSTILNI BRIGITA, nato nadaljujete proti kmetiji
Prosen, pred mostom desno po cesti proti kmetiji
Žmelcar, zavijete desno proti avtomehanični delavnici Tonček in do lipe v »mavričnem naselju«, kjer zavijete desno proti Mladinskemu domu.
Na teh lepih ravenskih poteh se lahko v 30 minutah napolnite z energijo, zmanjšate telesno težo, izboljšate zdravje
ter ne nazadnje podaljšate svoje življenje. Pa srečno pot!
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Odbojkarji Fužinarja
ponovno med elito
Besedilo in foto: OK Fužinar

Ekipe Fužinarja v zadnjih letih nizajo odlične rezultate predvsem v
mlajših kategorijah. Po dolgoletnem vlaganju v razvoj igralcev je bilo
le še vprašanje časa, kdaj bo veliki met uspel tudi članski ekipi.

“

Fužinar je po letu
2017 ponovno
in zasluženo
med najboljšimi
slovenskimi
klubi.
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Leta 2019 smo se veselili naslova mladinskih
državnih prvakov, lani pa tretjega mesta. Leta
2021 je uspeh pripadel članom ekipe male odbojke, ki so postali državni prvaki. Odlično
poteka tudi letošnja sezona, saj so mladinci
ponovno uvrščeni na zaključni turnir. Starejši
dečki so neporaženi zaključili 1. ligo in se v
borbo za medalje podajajo z najboljše pozicije.
Po naslovu prvaka 1. B lige je bil pred člansko ekipo velik izziv, v 1/8 finala državnega prvenstva so se pomerili proti Krki iz Novega mesta, zadnjeuvrščeni ekipi 1. A lige. Zmagovalec
obračuna je napredoval v 1/4 finale in si za
prihodnjo sezono priigral mesto med 1. A ligaši.
Po porazu Fužinarja na prvi domači tekmi s 3
: 1 je le malo kdo verjel v uspeh. A ekipa je bila
odločena, da pravi obraz pokaže na povratni
tekmi. Igralci so prikazali odlično igro in z
zmago 3 : 1 izenačili serijo. Tretja in odločilna
tekma je bila odigrana na Ravnah. Zanimanje
za tekmo je bilo izjemno. Koroška je stopila

skupaj, dvorana pa je pokala po šivih. Vložek
je bil velik, obe ekipi sta prikazali igro na zelo
visoki ravni, zato je približno 800 gledalcev
izjemno uživalo v odbojkarskem spektaklu.
Slednji se je odločal v zadnjih trenutkih tekme. Po izenačenju na 2 : 2 in 13 : 13 v petem
nizu je bilo v dvorani peklensko vzdušje. Po
servisu Krke je Fužinar zaključil napad za vodstvo, odličnemu servisu je sledil domači blok,
dvorana je eksplodirala. Zmaga Fužinarja s
3 : 2! Slavje v dvorani se je začelo ... Zahvala
gre navijačem, sponzorjem in vsem, ki ste na
kakršen koli način pomagali spisati odbojkarsko pravljico, ki je na Ravnah že dolgo ni bilo.
Fužinar je po letu 2017 ponovno in zasluženo
med najboljšimi slovenskimi klubi, tam ima
zaradi tradicije nedvomno tudi mesto. Koroška
odbojka je tako znova v vrhu slovenske odbojke, na ta dosežek moramo biti ponosni.
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Namiznoteniški klub Fužinar Interdiskont
spet z naslovi državnih prvakov
Besedilo: Jure Dretnik | Foto: Arhiv NK Fužinar Interdiskont

Po skoraj končani tekmovalni sezoni 2021/2022 ugotavljamo,
da je za nami spet uspešna pot. Naši igralci in igralke so tudi
v tem obdobju dosegali odlične rezultate.
Na državnem prvenstvu za člane U 21, ki
je bilo 24. 4. 2022 v Rakeku, se je odlično odrezal Žiga Kristijan Žigon. Osvojil je 1. mesto
posamezno in 1. mesto v dvojicah z Rokom
Trtnikom (NTS Mengeš).
V 1. slovenski namiznoteniški ligi za moške
in ženske sta ekipi v sezoni 2021/2022 osvojili
3. mesto. Članice ženske ekipe so Nuša Kadiš,
Polona Horvat, Lea Kadiš, Nika Pandev, Urša
Večko; njihov trener je Jure Dretnik. Člani moške ekipe pa so Mitja Horvat, Žiga Kristijan
Žigon, Luka Breznik, Andrej Godec in Darko
Jamšek, ki je hkrati tudi trener ekipe.
Junija nas čakata še pomembni državni
prvenstvi, kadetsko in mladinsko ekipno.
Julija bodo naši mladinski reprezentanti, Nuša
Kadiš, Polona Horvat in Aljaž Godec, tekmovali na evropskem prvenstvu v Beogradu.

Blaž Pandev je na državnem prvenstvu za kadete, ki je 26. in 27. 3. 2022 potekalo v Novem
mestu, dosegel 3.–4. mesto posamezno.
Na državnem prvenstvu za mladince, ki
je 2. in 3. 4. 2022 potekalo v Mengešu, smo
osvojili štiri od petih možnih naslovov, in
sicer: mladinci posamezno – 1. mesto Aljaž
Godec; mladinke posamezno – 3.–4. mesto
Nuša Kadiš in Polona Horvat; mladinci dvojice – 1. mesto Aljaž Godec in Mitja Omerzel
(ŠD SU), 3.–4. mesto Žiga Kristijan Žigon in
Jure Smodiš (NTK Kema); mladinke dvojice – 1.
mesto Nuša Kadiš in Polona Horvat; mladinci
mešane dvojice – 1. mesto Nuša Kadiš in Miha
Podobnik (NTK Logatec), 3.–4. mesto Polona
Horvat in Brin Vovk Petrovski (NTK Savinja).
Državno prvenstvo za mlajše kadete, ki je
23. 4. 2022 potekalo v Rakeku, je bilo uspešno za Nežo Horvat, ki je posamezno osvojila
3.–4. mesto, v dvojicah pa s Saro Erhatič (NTK
Cirkovce) 1. mesto.
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Najuspešnejša sezona za
gimnastičarke ŠD Partizan Ravne
Besedilo: Jasmina Boromisa Jurčič | Foto: Arhiv ŠD Partizan Ravne

Športno društvo (ŠD) Partizan Ravne se ponosno ponaša z neverjetnim uspehom
tekmovalk v skokih z male prožne ponjave (MPP). Do sedaj se še ni zgodilo, da bi kar pet
tekmovalk v različnih kategorijah tekmovalo v Pokalu Slovenije in da bi kar tri tekmovalke
v skupnem seštevku vseh tekem v panogi akrobatika pristale na odličnih mestih: v mlajši
kategoriji Lia Štruc na 3. mestu in Neža Štern na 4., v kategoriji članice pa Asja Kotnik na
5. mestu. To dokazuje, da usposobljeni trenerji delamo dobro in se zavedamo, da se trdo
delo in močna volja tekmovalcev ter drugih vadečih prej ko slej poplačata.

Na DP v skokih z MPP v Kopru so tekmovalci dosegli naslednje rezultate:
MDE: Živa Kogelnik 4. mesto, Iza
Sentič 5., Nia Tia Koren 7., Špela Trost
16., Kaja Salčnik 34. Ekipno so v kategoriji mlajše deklice postale državne
podprvakinje. SDE: Evita Lever 3. mesto, Hana Mlakar 12., Milena Vranjek
21. Ekipno so osvojile 4. mesto. MLE:
Neža Štern državna podprvakinja,
Nadja Doler 14. mesto, Mojca Santner
23. Tudi mladinke so ekipno osvojile
4. mesto. V kategoriji začetniki (ZAČ.)
so vsi tekmovalci dosegli zadostno
število točk in prejeli medalje.
Na OP v Renčah v skokih z MPP so
tekmovalci ponovno osvojili odlične
rezultate: CE: Rubi Čapelnik 2. mesto, Hana Belhaima 9. Ekipno 3. mesto. MDE: Špela Trost 10. mesto, Živa
Kogelnik 11., Nia Tia Koren 12., Kaja
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Salčnik 22., Sara Belhaima 27. in Neža
Plaznik 61. Ekipno 4. mesto. MDI: Enej
Jurčič 34. mesto. SDE: Lia Štruc 1. mesto, Hana Mlakar 7., Evita Lever 12.,
Vita Čeh 13., Milena Vranjek 23. in
Anna Taks 35. Ekipno 2. mesto. MLE:
Neža Štern 4. mesto, Mojca Santner
20. Na 1. tekmi za Pokal Slovenije je
v kategoriji starejše deklice Lia Štruc
osvojila 2. mesto, v kategoriji mladinke in članice pa Neža Štern 3. mesto. V
kategoriji ZAČ. so vse tekmovalke dosegle zadostno število točk in prejele
medalje. NA OP Bežigrada v kategoriji
CE: Rubi Čapelnik 4. mesto, Kataleya
Kragelnik 11., Hana Belhaima 13., Gaja
Kogelnik 14., Neli Steblovnik 31. in
Zoja Plaznik 32. Ekipno 2. mesto. MDE:
Špela Trost 6. mesto, Nia Tia Koren 7.,
Kaja Salčnik 17., Sara Belhaima 33.,
Neža Plaznik 34. in Ula Skarlovnik

41. Ekipno 4. mesto. MDI: Enej Jurčič
17. mesto. SDE: Evita Lever 2. mesto,
Hana Mlakar 3., Lia Štruc 6., Vita Čeh
8., Milena Vranjek 25. in Anna Taks
51. Ekipno 1. mesto. MLE: Neža Štern 1.
mesto, Mojca Santner 14. V kategoriji
ZAČ. so vse tekmovalke dosegle zadostno število točk in prejele medalje.
V društvu imamo dober podmladek, ki z veseljem vstopa v telovadnico na treninge. Na te otroke želimo
prenesti vedenje, da se lahko le z rednimi treningi veliko naučijo ter med
seboj stkejo nepozabna prijateljstva.
Trenerji smo na vse otroke ponosni,
še posebno pa na svoje tekmovalce.
Želimo si, da bi še naprej redno obiskovali treninge in da bi bila gimnastika še dolgo del njihovega življenja.
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Najvišje priznanje Planinske zveze
Slovenije – poklon Alojziju Pristavniku
Besedilo in foto: Veronika Kotnik, predsednica PD Ravne na Koroškem

Najvišja priznanja Planinske zveze Slovenije (PZS) so izraz spoštovanja in
skromna pozornost posameznikom za dolgoletno predano prostovoljno delo na
različnih področjih planinske dejavnosti. Ponosni smo, da je med prejemniki
najvišjega priznanja, svečane listine PZS, za leto 2021 Alojzij Pristavnik, naš
dolgoletni in zvesti član Planinskega društva (PD) Ravne na Koroškem.
Alojzij Pristavnik – naš Lojzek se je rodil
30. maja 1945 v Rančah na Slivniškem
Pohorju. Diplomiral je na Pedagoški
akademiji v Mariboru (smer geografija in zgodovina) in do upokojitve septembra 2006 služboval na Osnovni šoli
(OŠ) Prežihovega Voranca na Ravnah
na Koroškem.
Po poklicu geograf in zgodovinar,
po duši in srcu pa predan gornik. Dolga
leta službovanja je na OŠ Prežihovega
Voranca pod okriljem PD Ravne na
Koroškem vodil planinski krožek in
mlade generacije navduševal nad lepotami, ki jih je možno doživeti le v hribih,
v naravi.
Mladim je na planinskih poteh podajal znanja o naravni in kulturni dediščini,
o poznavanju planinskih poti, vremenskih pojavov in nevarnosti, ki nam pretijo v gorah … Bil je glavni vodnik, ki je
na šoli zbral veliko število otrok in jih
popeljal na Peco, Raduho, Smrekovec,
Olševo, Uršljo goro … Pohodi z njim so
bili nepozabni, in veliko mladih, ki so začeli hoditi v hribe z »učiteljem Lojzekom«,
še zdaj z velikim veseljem in užitkom zahaja v gore s svojimi otroki – družinami.
Otrokom je bil vedno zgled: pohodnik,
vodnik in učitelj, ki jim je znal na zanimiv
način razložiti zanimivosti in značilnosti
pokrajine, kjer so bili.
Dolgo je že od tega, ko je dejal: »Če
seme dobro posejemo, tudi dobro žanjemo.« In to še kako drži. Na vsakem
pohodu z njim smo spoznavali zanimivosti, ogromno smo se naučili. Njegove
poti so bile vedno izbrane premišljeno in
skrbno, velikokrat nas je popeljal po prekrasnih neoznačenih, včasih tudi prav
»divjih« poteh, ki jih sami ne bi nikoli našli. Mlade je vodil na orientacijska
tekmovanja, ki jih je organizirala PZS, in
jih naučil, kako pomembno je poznavanje kart in kako koristno in dobro je, da

se znaš orientirati in znajti v neznanem
okolju, hkrati pa je z veliko ljubeznijo
promoviral našo Koroško.
Mlade je poleg pohodništva navduševal tudi za raziskovanje. Več let zapored
se je med poletnimi počitnicami s skupino mladih navdušenih planincev podajal
onkraj meje, na enotedenske raziskovalne tabore, na arheološka izkopavanja –
v Svatne nad Šentjakobom v Rožu. Na
domačiji Miklove Zale so sodelovali pri
obnovitvenem projektu Gradišče Turne.
Seznanjal jih je s prvimi temelji »pravega« raziskovalnega dela in poti po Strojni,
Zelen Bregu, Tolstem vrhu, Ravnah in
okolici so pripomogle k temu, da je kar
nekaj mladih planincev soavtorjev dobrih raziskovalnih nalog, s katerimi so
naše kraje, običaje in ljudi častno promovirali na državnih srečanjih mladih
raziskovalcev v Murski Soboti in se vračali s priznanji. Za koroško kulturno dediščino so te naloge in zapisi izjemnega
pomena. Med mladimi je znal vzbuditi
tisti najpomembnejši delček človekove
osebnosti – to je dobre, spoštljive in prijazne medosebne odnose.

Danes Lojzek nadaljuje svoje poslanstvo. Še vedno je aktiven planinski vodnik, ki omogoča odkrivanje naravnih
lepot in kulturne dediščine tudi članom
Društva upokojencev Ravne. Je pobudnik za ponovno oživitev Hojnikove poti,
ki je nekoč vodila iz Globasnice preko
Jakoba v Koprivni na Lanež in Raduho.
Natančen opis te poti, ki ga je po dolgotrajnem raziskovanju izdelal Lojzek v
sodelovanju s koroškimi markacisti, je
bil že pred leti podan na Komisijo za planinska pota pri PZS, a, žal, neuspešno.
Velika škoda, saj smo prepričani, da bi
bila oživitev te poti zelo pomembna za
dobrobit sodelovanja planincev in živečih na tej in oni strani meje ter za medobčinsko sodelovanje (Ravne na Koroškem,
Mežica, Črna na Koroškem). Mogoče pa
se bo ta ideja enkrat le udejanjila.
Vsi, ki nam je Lojzek privzgojil ljubezen do gora, se že veselimo naslednjih
skupnih pohajanj in odkrivanj naravnih
in kulturnih vrednot, še posebno prijetnih skupnih druženj, ki jih mogoče poznamo le gorniki. Iskrene čestitke, Lojzek,
še enkrat, in HVALA za vse!
63

ŠPORT

Biti »lev« v gorah
Besedilo in foto: Matjaž Šerkezi

V prispevku so izražene impresije, ki jih je zapisal
alpinist, gorski reševalec, strokovni sodelavec pri
Planinski zvezi Slovenije in vsestranski športnik
Matjaž Šerkezi. Ravenčan, ki sedaj živi v Kamniku.

Sedim v Reka Grabnu in razmišljam.
Miren hudournik mi odnaša misli, kot
nam čas odnaša leta. Opazim, da so smreke postale višje, saj sem s klopi nekdaj
lahko videl streho Drviševe »štale«. Hm,
morda pa je celo ni več. Morda je celo njo
s kremplji zagrabil čas in jo postavil na
orumenelo fotografijo.
Petje ptic, modri oblaki, žuborenje
vode … Zvok zvona, ki ga je na krilih prinesel veter z Brinjeve gore. Osamljena duša
si je zaželela zdravja. Zase, za otroke, najbližje. Vonj narcis, ki se sramežljivo nastavljajo soncu, mi misli ponese k otroštvu.
Ustavim se in diham. Noge me pečejo. Že štiri ure do pasu gazimo sneg, ki
vztrajno pada. Takoj po pouku smo se
odpravili. Štirje štirinajstletniki. Dela se
mrak, veter brije do kosti. Pičla oblačila
so premočena, v kolenih že vsa trda od
pomrznjenega snega. Počasi, a vztrajno
se prebijamo proti Uršlji gori, kjer je tečaj
varnejše hoje v gore. V trdi temi pademo v
kočo. Prezebli, a z nasmehom na obrazu.
Dve leti pozneje rinem svojo vijoličasto
kozo (Rogovo kolo na pet prestav) v klanec proti garažam pod Velikim Klekom.
Doma sem bici »sunil« podlogo s stola in
jo privezal na plastični sedež, ki je bil počen po sredini. Oprtan s težkim oranžnim
nahrbtnikom, ki ga mi je ata prinesel iz
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Češke. Na »paktregerju« pa pripeta bela
delavska štruca kruha, ki mi jo je bica dala
za popotnico. Doma sem staršema sporočil, da grem na Grossglockner. Dvomim,
da sta točno vedela, kaj to pomeni. Deset
dni čiste pustolovščine v neznano, spanje
na senikih ob cesti, premalo hrane, brez
šilingov, vzpon na vrh Kleka in pot proti
domu. Mama mi je nekoč pripovedovala,
da ko sta se v snežnem metežu peljala iz
»fabrike« z dela, je nasproti prihajal nekdo, otovorjen z nahrbtnikom, iz katerega
so visoko v zrak štrlele smuči. Atu je rekla, kaj za en »bumbar« pa gre v takšnem
vremenu zdaj v planine. Kmalu je ugotovila, da je to njen »bumbar«. Bili so eni
drugi časi, a živel sem življenje, katerega
sem sanjal s knjigami pod odejo pozno v
noč, z junaki, kot so bili Nejc Zaplotnik,
Herman Buhl, Lionel Terray … Danes se
zavedam, da sem imel srečo in da sem
»skuril« kar nekaj črtic, ki ločijo med tukaj in tam. Veliko mojih prijateljev te sreče
ni imelo. Takrat sem bil prepričan o svoji
nesmrtnosti. Sedaj ko imam sam otroke,
občudujem starša, da sta mi vse to pustila, in sem hkrati vesel, da sta mi. V svojih odraslih očeh cenim njun pogum, da
sta mi omogočila takšno otroštvo. Svoje
znanje in izkušnje skušam prenesti na
otroke. Sploh mlajša dva sta kot pivnik, ki
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na svoj način bogatita življenje na kolesu
in v gorah z zgodbami, ki jih pripovedujeva s Tinkaro. Včasih zavijeta z očmi, a
jima veliko pomeni najina beseda. Najina
podpora in spodbuda k pustolovščinam.
Danes ves svoj prosti čas porabim za
izobraževanje drugih, še posebej sebe o
varnosti v gorah. Opazujem starše, ki s
pretirano ljubeznijo zavijajo otroke v vato
in jim ne pustijo živeti svoje poti. Narava je
v živalskem svetu poskrbela, da »otroke«
porine iz gnezda in jih postavi na samostojno pot. Samo tako se svet uspešno vrti
dalje. Izkušnje, ki jih preživimo v mladosti,
nas pozneje obvarujejo v krutem vrtincu
življenja. Število nesreč v gorah iz leta v
leto narašča. Predvsem na račun načina
življenja, v katerem posamezniki začnejo
živeti pri svojih štiridesetih, zaradi manka
izkušenj in znanja pa delajo napake najstnika. Pred kratkim je »junak« na družbenem omrežju objavil video, v katerem
pleza brez čelade po krušljivem razu in
se nato po vrvi, brez opreme, z rokami
spusti v plazovit ozebnik. Ni se zavedal
svojih napak, čeprav je že bil v poznih
odraslih letih. A bil je junak s številnimi
všečki in komentarji o carju, pogumu, »respectu«. Napisal sem mu, da bi moral biti
pri svojih letih vzor mladim in poskrbeti
za varnost. Predvsem zato, ker ga gleda
ves svet. V odgovor sem dobil, da on živi
svobodno in da je bolje biti en dan lev kot
vse življenje ovca. Bil sem tiho. Razorožil
me je. Sploh ob dejstvu, da moj dvanajstletni sin ve, kako se varno opremiti za
takšno pustolovščino. Vsi bi radi bili levi.
Vendar lev, ko je ranjen, ostane sam in se
tudi od življenja poslovi kot lev, pogumno. »Človeški levi« pa pričakujejo pomoč
»ovc«, ki jih v večini primerov uspešno
iztrgajo iz krempljev Morane.
Planinska zveza Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije dnevno pošiljata
informacije v svet o varnejšem obiskovanju gora. Odrasli najstniki, vsaj razmislite
o njih, na postaji se za trenutek usedite
na klop, spustite kak brzeči vlak mimo
in varno vstopite na naslednjega. Starši
pa, odvijte vato z otrok in nanje prenesite
življenjske izkušnje. Veliko boste naredili
že s tem, če boste na družinskem kolesarjenju tudi sami imeli čelado na glavi.
Tako boste brez besed in z vzori usmerili
svoje »ptičke«.
Sedim v Reka Grabnu in razmišljam.
Kolo življenja pa se počasi, a vztrajno vrti
naprej. Srečno in varno raziskovanje nekoristnega sveta.
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Projekt Demokracija & lutkarstvo programa Erasmus+
Evropske unije (Gledališče DELA in Srednja šola Ravne)
Besedilo: Tea Kovše in Katja Vravnik | Foto: Nika Hölcl Praper

Dovolili smo si sanjati. S projektom¹ Demokracija & lutkarstvo smo se postavili
na zemljevid sveta: Dunaj. Budimpešta. Beograd. Ravne na Koroškem.

Projekt je zastavljen kot delo med gledališči in šolami. Gledališče DELA si
je izbralo Srednjo šolo Ravne. Zelo
smo ponosni in počaščeni, da so šolniki sprejeli povabilo k sodelovanju.
Tako smo lahko svoje znanje združili
z znanjem, ki ga premore šola. Vodila
nas je skupna volja, rezultat sta dve
jekleni lutki.

IZDELAVA LUTK

Dijaki Srednje šole Ravne, pod vodstvom ravnateljice Ivanke Stopar ter
mentorstvom učiteljev Igorja Kosmača
in Slavka Koljibabića, so letošnje šolsko leto začeli ustvarjalno. Ob strokovnem vodstvu in svetovanju Tee
Kovše in Katje Vravnik so izdelali inovativno jekleno lutko. Z nekaj modifikacijami so jo naredili po predlogi
lesene lutkovne tehnologije, katere
avtorja sta Jure Arnold in Tea Kovše.
Še ena lutka, malo manjša, pa je nastala s kovanjem.
Lutke niso igrača, ampak so zelo
kompleksno in močno izrazno sredstvo. Izdelava je zahtevna in natančna,
kar boste lahko videli tudi na videu
(https://youtu.be/muOzAKgXHFU;
vir: Srednja šola Ravne). Za občutek naj navedeva, da smo leseno lut-

ko, ki je bila model za jekleno lutko,
ustvarjali več kot eno leto. Lutkovna
tehnologija je edinstvena, saj je lutka
visoka 70 cm in jo lahko upravlja en
sam animator, kar je nenavadno, saj
velike lutke običajno zahtevajo več
animatorjev. Od takrat smo naredili
tudi nekaj posodobitev in izboljšav.
Tokrat predstavljamo inovativno jekleno verzijo in eno specialno, majhno
kovano lutko.

DEMOKRACIJA

Drugi del projekta je obsegal delavnice za dijake, ki smo jih vodile Tea
Kovše, Katja Vravnik in Nina Stopar.
Z dijaki smo ustvarili lutkovno predstavo na temo demokracije. Prepričani
smo, da se demokracija začne pri spoštovanju. Najprej sebe in nato ljudi, ki
so nam blizu. Pa ne samo te, spoštovati je treba tudi tiste, ki so nam daleč v
razmišljanju. V duhu spoštljivega smo
gradili lutkovno predstavo, v kateri
je lahko vsak izrazil svoje mnenje in
prepričanje.

ZAKLJUČNI DOGODEK

Na zaključnem dogodku, bil je v četrtek, 21. aprila 2022, smo poleg inovativno izdelanih jeklenih lutk prika-

zali tudi kratko lutkovno uprizoritev
z naslovom Sanjam, da ..... / I have
a dream that … V predstavi nastopajo dijaki, z živo glasbeno spremljavo
Aleša Gangla in Uroša Bračiča. Lutke
se izražajo skozi dejanja, delno tudi z
besedami. V predstavi smo uporabili
pet lesenih lutk in dve jekleni.
Zaključni dogodek so pospremili tudi nagovori ravnateljice mag.
Ivanke Stopar, direktorice Gledališča
DELA Katje Vravnik, umetniške vodje
Gledališča DELA Tee Kovše in župana dr. Tomaža Rožena. Za energično
popestritev je poskrbela glasbenica
Dunja Vrhovnik.
(Vodji projekta: Ivanka Stopar
in Katja Vrav nik; mentorice:
Tea Kovše, Katja Vravnik, Nina
Stopar; lutkovna tehnologija lesene lutke: Jure Arnold in Tea Kovše;
mentorja izdelave jeklene lutke:
Slavko Koljibabić, Igor Kosmač;
izdelava jeklene lutke: Slavko
Koljibabić (mentor), Igor Kosmač (vodja prakse), Luka Konečnik, Matevž
Ošlak, Nejc Šantl, Jure Robin; nastopajoči: Miha Ažnoh, Vid Fale Mlačnik,
Tomaž Kert, Matic Kotnik, Nik Kovačič,
Klemen Krebs, Tjaž Polanšek, Nejc
Slatinšek, Tilen Smode, Matej Žaže.)

1 Projekt je financiran iz programa Erasmus+ Evropske unije in ga vodi gledališče LILARUM. Mednarodni partnerji so Zadruga Zraven (Gledališče DELA) in
Šolski center Ravne na Koroškem (Slovenija), Malo pozorište »Duško Radović« in Osnovna škola »Ilija Birčanin« (Srbija) ter Interplay Madžarska in Keleti
István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Madžarska).
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Anej Gorenjak,
mladi up z Raven
Besedilo: mag. Irena Oder | Foto: Dobran Laznik

Med Ravenčani, ki so ponesli ime svojega kraja v svet, je tudi mladi Anej Gorenjak.
Kljub zelo mladim letom nizaš uspeh za uspehom. Vemo,
da izhajaš iz glasbene družine, in ti je bila glasba tako
rekoč položena v zibelko. Kdaj in kje si se resneje začel
učiti igranja na trobento?
Hodil sem v prvi razred. Nekega jutra sem se zbudil in
rekel: »Trobento bom igral!« In res. Starša sta me vpisala
v glasbeno šolo. S sabo sem vzel note, pa jih sploh še nisem poznal. Babi mi je od svoje pokojnine dajala 20 evrov
in sam sem si kupil prvo pocket trobento. Na odru sem si
pripravil note, iz kovčka vzel trobento in zaigral eno in
edino skladbico, ki me jo je naučil ati. Eden od profesorjev je stopil k meni, mi dal roko in rekel: »V petek so vaje
pihalnega orkestra!« Vsi smo se zasmejali in trobenta je
postala moja zvesta spremljevalka. Sedem let sem obiskoval ravensko glasbeno šolo in znanje pridobival pri
učitelju Janezu Miklavžini, za katerega vedno rečem, da
je moj najboljši učitelj na planetu. Kmalu sem se priključil
tudi Mladinskemu pihalnemu orkestru, Komorni skupini
trobil, Pihalnemu orkestru železarjev Ravne in Koroškim
simfonikom.
Ali igraš še kakšen instrument?
Sicer je bila trobenta vedno na prvem mestu, pa vendar
sem si želel spoznati še kak nov instrument. V štirih letih
sem opravil šest razredov tolkal in v enem letu tri razrede
klavirja. Na ravenski glasbeni šoli sem imel odlične učitelje. V naslednjih letih si bom zagotovo zadal še kak instrumentalni izziv. Kot stranski predmet imam tudi letos klavir, poučuje me odlična profesorica Tjaša Šulc Dejanović.
Že prej sem omenila tvojo glasbeno družino, starša, dedka,
ki so te najbrž vsak po svoje »zastrupili« z glasbo. Kdo pa
so tvoji mentorji, učitelji, ki so te do sedaj spremljali in pomembno vplivali nate in morda tudi na tvojo glasbeno pot?
V moji družini se vsak dan poje in igra. Oba z atijem igrava
trobento, mami pa poje. Res smo glasbena družina. Tudi
dedek igra trobento, in prav vesel sem, ko gremo dedi, ati
in jaz skupaj na vaje pihalnega orkestra. Nedavno smo
posneli družinsko pesem Naša pesem, v kateri se sliši
trio trobent in mamin glas. Najdete jo na kanalu YouTube.
Glasbeniki svojo nadarjenost merite tudi na tekmovanjih
in poletnih šolah. Si državni prvak v svoji kategoriji. In
kot vemo, si dobil kar nekaj pomembnih drugih in tujih
nagrad. Katera ti je (do sedaj) najdražja in zakaj?
Vse, kar sem dosegel, sem dosegel s trudom in veliko
dela. Prav zato sem na vsak svoj uspeh izjemno ponosen. Glasbeniki imamo državna tekmovanja Temsig, sicer
vsako leto, za določen instrument pa na tri leta. Državni
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prvak sem bil na obeh tekmovanjih, in sicer leta 2017 in
leta 2020. Naslednje državno tekmovanje me čaka prihodnje leto. Pripravljam se že zdaj, saj je to tekmovanje na
zelo visoki ravni.
Posebno pri srcu mi je dvakratna zmaga v Angliji in
dvakratna zmaga v Ameriki, v Washingtonu in nazadnje
v New Yorku. Iz Washingtona so mi poslali čudovito diplomo in zlatnik, na katerem sta vgravirana moje ime in
letnica. Za nagrado so me povabili v Carnegie Hall, kjer
bom 24. decembra izvedel svoj recital. Prihod na ta oder
si jemljem v veliko čast.
Igranja na tekmovanjih v tujini so tudi velik finančni zalogaj, prav gotovo tudi nakup instrumenta. Ali zaradi svoje
nadarjenosti prejemaš kakšno štipendijo ali so starši tisti,
ki prevzamejo nase to breme, imaš mecena …?
Na to vprašanje pa odgovarjam s cmokom v grlu in neko žalostjo. Moj napredek, izobraževanje na različnih seminarjih,
šolanje v Mariboru na Konservatoriju za glasbo in balet,
nakup instrumentov … Ja, to je velik, ogromen finančni
zalogaj. Starša zame naredita vse in še več. Marsičemu
se odrečeta v mojo korist. Imam družino, ki mi pomeni
največ in je moja velika vrednota. Moji dosedanji uspehi
niso bili dovolj, da bi prejel Zoisovo štipendijo. Pred nekaj
dnevi so mi jo zavrnili.
Trenutno sem med 20 finalisti izbora »Mladi upi 2022
Zavarovalnice Triglav«, ki podpira mlade talente. Upam,
da bom izbran, saj bi zelo potreboval ta sredstva. Starša
vse financirata sama. Kupila sta mi trobento B in C, plačujeta mi izpopolnjevanja oziroma Masterclasse. To res
veliko stane. Avgusta grem na izpopolnjevanji k odličnima
trobentačema Juretu Gradišniku ter Reinholdu Friedrichu.
Če se ne bi izpopolnjeval, tudi ne bi tako napredoval. Torej
za svoj napredek in razvoj to potrebujem. Ker imam hude
prehranske alergije, mora z mano na potovanja na tekmovanja vedno nekdo od staršev, da mi pripravlja posebno
hrano. Nimam nobene pomoči, ne štipendije ne mecena.
Prihodnje leto potrebujem še eno trobento, in sicer piccolo
trobento, ki stane približno 7.000 evrov. Dodatne stroške
bom imel tudi s potovanjem v New York. Hm, ja, precej
denarja … Vsi v družini dihajo z mano, za kar sem jim
neizmerno hvaležen.
Sama nadarjenost seveda ni dovolj. Sedaj obiskuješ prvi
letnik Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Kako
poteka tvoj delovni dan (vaje, učenje …)?
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Nadarjenost in talent se pokažeta že v začetku. Morda je
napredek nekoliko hitrejši. Spomnim se, da je učitelj prvo
leto rekel atiju, da sem v prvem razredu trobente preigral
600 etud. Treba pa je tudi trdo delati, pridno vaditi in se
marsičemu odreči, tudi prostemu času in prijateljem, ki
morda popoldan lahko malo pohajkujejo. Ves čas imam
močno voljo, ki me žene k zadanemu cilju postati trobentač
solist. Včasih moram biti sam do sebe krut, jeklen, vztrajen.
Moj delovni dan se začne okrog 5. ure zjutraj. Čez teden živim v Dijaškem domu Drava v Mariboru in okrog
5.30 sem že pri zajtrku. Peš odidem do šole, kjer začnem
z ogrevalnimi vajami. Do začetka pouka vadim že uro in
pol. Po končanem pouku si na šoli najdem prosto učilnico,
kjer začnem vaditi tonske vaje, etude, skladbe … Dnevno
vadim trobento 5–6 ur. V dijaški dom pridem zvečer. Po
večerji se rad sprostim in nasmejim s svojim »cimrom« in
drugimi prijatelji v domu. Zvečer padem v posteljo.
Čez vikend se učim, ker mi čez teden ne uspe opraviti
vseh šolskih obveznosti. Seveda pa tudi trobenta ne počiva. Starša mi pomagata na vseh poteh in me podpirata.
Dejansko je njuno življenje podrejeno mojemu. Neizmerno
sem jima hvaležen za vse, kar naredita zame. Letos imam
odličnega profesorja Matjaža Dobrovnika. Moja korepetitorka pa je profesorica Špela Horvat Gönc.
Kakšen pa je najstnik Anej? Kakšno glasbo rad poslušaš
v prostem času? Kaj ob glasbi še rad počneš?
Najstnik Anej je čisto navaden najstnik, morda malo bolj
umetniški. Zelo rad se smejim, zabavam in še vedno rad
sestavljam lego kocke. Prostega časa mi ostane bolj malo,
ampak tako sem si izbral sam. Čez vikend ob večerih zelo
rad pogledam kak film ali serijo na Netflixu. Rad igram žogo
ali odidem na bazen. V osnovni šoli sem tri leta treniral tudi
plavanje. Hodil sem na tekme, udeleževal sem se državnih
prvenstev in mednarodnih mitingov. Priplaval sem si tudi
nekaj medalj in jih s ponosom hranim. Moji treningi so bili
vedno manj obiskani. Spomnim se, ko mi je trener rekel:
»Vrzi to piščalko vstran in pridi plavat!« Oba sva se zasmejala. Najverjetneje je vedel, kaj bom izbral. Prišel sem do
točke, ko se je res bilo treba odločiti, ali trobenta ali plavanje.
Odločil sem se za trobento. Ni mi žal. Za plavanje si še vedno
utrgam čas. Najbolj srečen sem med poletnimi počitnicami,
ko odidem na Mali Lošinj. Tam imamo prikolico, in to je
zame najlepši čas. Družim se s prijatelji, plavam, uživam od
jutra do večera. Lan, Nej, Tinkara, Lovro, Ela, Ula, Izabela,
Lev, Žan, Rok … Še malo, pa bomo skupaj … Veselim se vas.
Ampak, trobenta gre z mano. Prvi del počitnic imam prost,
nato pa se bom pripravljal na oba avgustovska Masterclassa.
Pred tabo je prav gotovo še veliko izzivov, priložnosti …
Kam želiš, da te vodi glasbena pot?
Moja želja, moje sanje, moj cilj je postati trobentač solist.
Rad bi koncertiral po svetu. Želim si uspeha in da bom
svoje znanje prenašal tudi na mlajše. Če pogledam bližje,
pa imam trenutno v ospredju, da uspešno končam prvi
letnik na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor.
Anej, hvala za odgovore. Želim, da uživaš v vsem,
kar počneš. Želim, da nas, Ravenčane, še naprej
razvajaš z odličnimi rezultati in tako širiš dober glas o
nadarjenosti, pridnosti in delavnosti naših sokrajanov
na vse strani sveta.
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Napevi iz osrčja zemlje
Besedilo: Andrej Ofak | Foto: Franci Kotnik in Nika Hölcl Praper

Andrej Ofak je akademsko izobražen
glasbenik, ki je študij glasbe zaključil
v Gradcu. Zaposlen je v Glasbeni šoli
Ravne, kjer svoje znanje in ljubezen do
glasbe prenaša na mlajše. Je ustvarjalec,
ki ga navdihuje glasba, njegov lasten
avtorski izraz pa navdušuje Korošce.
V prispevku je nekaj njegovih impresij,
ujetih v trenutku, s pogledom v daljave.

Prihajajoči teden bo zahteval posebno disciplino. Nobene
hrane po 18. uri in spanje pred 22. uro. Vstati moram zgodaj in prijeti za kitaro – vsako jutro me čakajo priprave
na konec tedna, ko moram biti v četrtek in petek ob 9.
uri dopoldan v najboljši možni formi. Čaka me namreč
snemanje zgoščenke z Borutom Morijem in interpretom
besedil Ivanom Lotričem na RTV Slovenija, in sicer na
temo del Josipa Jurčiča in Ivana Tavčarja. Priložnosti, ko
lahko tako zaznamujem trenutek v času, se mi zdijo vredne posta tudi na dan snemanja, da lahko prihranim še
tisto dodatno količino posebne »živčne energije«, ki se
proizvaja v četrti stopnji globokega spanja in je pol po-

rabimo za prebavo. Dogodkov in aktivnosti, ki me delajo
zavestnega in osredotočenega na sedanjost, mi zadnja
dva meseca ne manjka, kljub temu pa mi manjkata dve
leti takšnega življenja.
Spominjam se še glavobolov od učenja na daljavo, ki
je bolj svetovanje na daljavo. Zaradi zelo slabe kakovosti
zvoka v prenosu in sekundnem zamiku je bil napredek
močno oviran, kar pa je malenkost v primerjavi s tem, da
tudi ni čutiti takšne energije, intuicije in inspiracije kot
ob osebnem stiku. V tem nesrečnem obdobju sem izvedel
tudi kak koncert na daljavo, pa ni isto, je daleč od tega, da
začutiš publiko prek zvoka – daleč od srca.
V Večerovem bobu sem nekoč dejal: »Pri današnji medijski glasbi je (skoraj) vedno na prvem mestu biznis – kako
so ljudje oblečeni, kakšni so po videzu, kako se znajo prodati, pokazati goloto. Tako je glasba šele nekje na šestem
mestu.« Podobne anomalije vidim, ko gre za pitno vodo,
hrano, zrak, farmacevtske izdelke ali pa svobodo govora.
Za mestnega človeka se zdi, da sanjam ali govorim o
idealih, a čim izklopim telefon in se umaknem v naravo,
ki je na Koroškem ne manjka, lahko slišim tišino in glasbo hkrati. Vse postane optimistično, realno in neverjetno
senzibilno. Še vedno so tu pesem prednikov in napevi iz
osrčja zemlje ter darovi dreves – sadeži, ki so bili odrešitev
zame v obdobju, ko sem zaradi bolezenskih stanj pomislil,
da je moja kariera končana. A ni tako, še vedno je pot nazaj, k naravi, tudi v čas, preden smo bili lovci. Ta čas, ki
je tudi proces, še vedno obstaja, vzporedno s časom, ki
ga živimo in morda sprejemamo za edino možno realnost.
Moje sanje in prizadevanja so, da bi si nekje v desetih letih
ustvaril večji sadni gozd ali tako imenovani gozdni vrt,
ki je pravzaprav celovit ekosistem, v katerem dominirajo
sadne sorte visokega in nizkega drevja, grmovnice, jagodičevje in plezalke. Snoval sem tak gozd, ne da bi vedel,
da je podobna ideja še kako izvedljiva in da dolgoročno
prinaša le nekaj ur dela na mesec. Tako me bo narava, ki
mi je zelo blizu, že odkar pomnim, oprostila težaškega
dela, in še vedno bo ostalo dovolj časa za nenehno učenje
in ustvarjanje na umetniškem področju.
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Fotografija na naslovnici:

Jana Komprej

S fotografijo sem se prvič srečala v drugem
letniku gimnazije, torej pred štirimi leti.
Nekega dne mi je starejša sestra pripovedovala o svojih fotografijah in o delu fotografinje. Prešinila me je ideja, da bi poskusila
še sama – s foto napravico sva se takoj ujeli.
Od tistega dneva si ne predstavljam življenja brez fotografiranja. Čeprav zdaj študiram fizioterapijo v Mariboru, bo fotografija
vedno del mene. Hvaležna sem za vsako
kritiko, nagrado, pohvalo in podporo, ki
sem jih prejemala od družine, gimnazijske
mentorice Sonje Buhvald in vseh drugih, ki
spremljajo mojo fotografsko pot.
Naše Ravne na Koroškem so res majhne, a zato toliko lepše in z mnogo skritimi
kotički. Veliko domačinov premalo ceni
domači kraj in se ne zaveda, kako zelo je
poseben, edinstven. Veseli me, da so na
tokratni naslovnici prikazane Ravne skozi
moj objektiv.

Iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne

Posebna zbirka:

Podobe Mežiške, Mislinjske in Dravske
doline na starih grafičnih upodobitvah
Besedilo in foto: Simona Vončina

Doba sistematičnih slikovnih topografij
geografsko zaokroženih območij se je
v Evropi razmahnila v drugi polovici
17. stoletja, po končani tridesetletni
vojni in na krilih rastoče tiskarske
produkcije. Tovrstna dela niso nastajala
iz romantičnih vzgibov, ampak za potrebe
kartografije in za vojaške namene.
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Za enega prvih prepoznavnih topografov velja švicarski grafik in založnik Matthäus Merian. Njegova
topografija avstrijskih dežel je v Evropi izjemno
odmevala, bila je pobuda za marsikatero podobno
zasnovano delo. Pri nas je v njegovem duhu ustvarjal Janez Vajkard Valvasor. Na gradu Bogenšperk,
kjer si je uredil grafično delavnico, so bili natisnjeni
nekateri njegovi albumi, tudi topografiji vojvodine
Krajnske in Koroške.
Leta 1681 je izšla Topografija sodobne nadvojvodine Koroške, ki obsega 223 vedut mest, samostanov in grajskih stavb. V njej najdemo osem podob
z današnjega slovenskega ozemlja: trga Dravograd
in Guštanj ter dvorce, ki jih danes po večini ni več
(Črneče pri Dravogradu, Dob, Grinfels, Javornik
in Šratnek). Svetla izjema je dvorec Streiteben –
Grad Ravne, v katerem domuje Koroška osrednja
knjižnica. To je hkrati tudi najstarejša ohranjena
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podoba naše grajske stavbe. Album je leta 1688
v nekoliko razširjeni verziji ponovno izšel v
Nürnbergu, pri istem založniku, ki je pozneje
izdal tudi znamenito Slavo Vojvodine Kranjske.
Podobno kot Valvasor za Kranjsko in
Koroško, je štajerske vedute upodabljal kartograf in topograf Georg Matthäus Vischer. Tri
leta po izidu sestavljenega zemljevida Štajerske
je Vischer v Gradcu izdal Topographio Ducatus
Stiriae – Topografijo Vojvodine Štajerske in jo v
naslednjih letih še dopolnjeval. V posthumni
izdaji, ki je izšla okoli leta 1700, je album obsegal že 495 upodobitev, približno tretjino z
območja današnje Slovenije.
Terenske skice, ki so bile osnova za bakroreze, sta topografa naredila sama, četudi je
bilo v tistih časih skiciranje na terenu nevarno početje, saj so popotnike s skicirko večkrat
zamenjali za sovražne ovaduhe. Zanimivo, da
sta za sodelavce imela večidel iste bakrorezce,
med njimi odlična Andreja Trosta in Matthiasa
Greischerja.
Topografi so bili mojstri risbe, zanimala jih
je dokumentarna vrednost izbranih objektov.
Sledili so jim t. i. vedutisti, za katere je bil umetniški vtis včasih še pomembnejši. Vedute so
izdelovali v tehniki jedkanice ali litografije, bile
so tudi ročno kolorirane, pozneje tonirane. Za
njih je značilno poudarjeno okolje, z dodanimi
drobnimi razpoloženjskimi žanrskimi motivi,
ki oživljajo prizorišče. Tovrstne podobe so bile
del širše zasnovanih grafičnih serij, ki so pod
skupnim naslovom izšle v mapah ali albumih,
poimenovane po založnikih kot suite.
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Dobro stoletje po izidu Vischerjeve
Topografije si je graški založnik Joseph Franz
Kaiser zadal nalogo v novi tehniki litografije izdati serijo štajerskih vedut. Te so v letih
1824–1834 izhajale pod skupnim naslovom
Litografirane podobe štajerskih mest, trgov in
dvorcev, danes jih poznamo po imenu Stara
Kaiserjeva suita. Vsekakor ne moremo mimo
mape koroških vedut, ki jih je litografiral in
izdal Joseph Wagner v suiti Ansichten aus
Kärnten – Podobe Koroške. Znano veduto
Prevalj srečamo tudi v Albumu Koroške (1845),
ki obsega 83 vedut.
Nekaj desetletij pozneje se je enemu najpomembnejših avstrijskih slikarjev tistega časa,
Carlu Reichertu, utrnila misel o izdelavi še ene
topografije domače Vojvodine Štajerske. Pod
vplivom svojega mentorja Josepha Kuwassega
se je na številnih popotovanjih desetletje seznanjal s posebnostmi Štajerske in skiciral izbrane motive. Njegove umetniške vedute so
izhajale glede na založništvo v različnih suitah: Burgerjeva suita, album Einst und Jetzt
– Nekoč in danes, ki ga je v samozaložbi izdajal v letih 1862–1866, pa kot Reichertova suita.
Nekatere od njegovih vedut so bile izdane tudi
v t. i. Tagespotini suiti (tedenski prilogi časnika Grazer Tagespost). Zbir Reichertovih vedut
najdemo v faksimilirani izdaji albuma z naslovom Slovenještajerske vedute Carla Reicherta
(2015). Carl Reichert je eden zadnjih vedutistov, pomembnih za slovenski prostor. Potem
je na področja, do tedaj rezervirana za likovne
ustvarjalce, posegla fotografija.

“

Vedute so
izdelovali v
tehniki jedkanice
ali litografije,
bile so tudi
ročno kolorirane,
pozneje tonirane.
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Gimnazijci pri Malgajevem
spomeniku o miru in solidarnosti
Besedilo: Aljaž Verhovnik | Foto: Matevž Hudrap

Koroško domoljubno društvo (KDD) Franja Malgaja in Občina Ravne na Koroškem sta po dveh
letih covidnega mrka pripravili slovesnost pri Malgajevem spomeniku na Dobrijah. Šestega maja
so minila 103 leta, odkar se je na Koroškem končalo življenje mladega junaka Franja Malgaja,
borca za severno slovensko mejo.

Osrednjo sporočilnost slovesnosti so
pripravili dijakinje in dijaki ravenske
gimnazije. Slavnostni govornici, dijakinji gimnazije, Alja Stražišnik in Hana
Gorenšek, sta se v govoru spomnili življenja Franja Malgaja, zaključili pa v
duhu aktualnih razmer:
Malgajevo življenje – njegovo junaštvo, ljubezen do lastne zemlje in domovine – se dotakne tudi nas mladih, še
posebno v teh kriznih časih, ko v Evropi
ponovno ni miru. Bili smo prepričani,
da smo se iz zgodovine prve in druge
svetovne vojne kaj naučili. Velikokrat
se namreč sploh ne zavedamo vrednosti
miru, saj nam ta k sreči še ni bil odvzet.
Vsakršna grožnja, ki potencialno pomeni motenje našega miru, nam vzbuja občutke strahu in groze. Zaradi trenutnega
dogajanja v Ukrajini se počutimo pretresene in tesnobne in ne znamo si pred72

stavljati, kako se počutijo ljudje, ki jih
je vojna neposredno prizadela. Menimo,
da je najpomembneje, da ostanemo solidarni in pomagamo drug drugemu.
Kulturni program so obogatili dijaki Gimnazije Ravne: Danaja Grebenc,
Tinkara Lednik, Nuša Perenda in Anže
Paradiž. Gimnazija sicer že od ustanovitve KDD Franja Malgaja aktivno
sodeluje pri aktivnostih društva in je
zato leta 2021 prejela Maistrovo priznanje. Na slovesnosti so nastopili
tudi pevci Moškega pevskega zbora
PGD Ravne in zapeli tudi himno Zveze
društev General Maister Slovenec sem.
Slovesnost ni minila brez tradicionalnega sodelovanja Pihalnega orkestra
železarjev Ravne in njihove izvedbe
Koračnice Rudolfa Maistra.
Zbrane sta s pozdravnimi besedami
nagovorila župan dr. Tomaž Rožen in

predsednik društva Vladimir Ovnič.
Spomenik Franju Malgaju in tovarišem, ki so padli v borbah za Koroško v
letih 1918–1945, tvorijo verzi pesnikov
Rudolfa Maistra - Vojanova in partizanskega pesnika Karla Destovnika
- Kajuha, čigar 100. obletnice rojstva se spominjamo v letošnjem letu.
Skupni venec k spomeniku sta zato
položila predsednik KDD Franja
Malgaja Vladimir Ovnič in predsednik Združenja borcev za vrednote
NOB Ravne na Koroškem Maksimiljan
Večko. V protokolarnem delu slovesnosti so nastopili gardisti Slovenske
vojske in praporščaki.
Na slovesnosti se je kljub deževju
zbralo precej udeležencev. Med njimi
so bili tudi tradicionalni pohodniki po
Malgajevi poti. Program je povezoval
Aljaž Verhovnik.
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Čečovska klančina
Besedilo: Hari Repotočnik | Foto: neznani avtor

Hari Repotočnik obuja in z vami deli spomine na čečovsko klančino.

Zgornji del čečovske poti v trg v zgodnjih šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Takrat ta obljudena pot še ni bila asfaltirana, po njej si prišel neposredno v trg do Ringove hiše,
vmes pa je bila samo Šulerjeva hiša. Seveda takrat tudi
»šteng« še ni bilo. V Ringovi hiši je bila tedaj priljubljena
slaščičarna, ki jo je vodil legendarni Hasan. Ta slaščičarna je bila zelo popularna med mladimi Ravenčani, zato
so se v njej množično zbirali. Hasan je bil med prvimi na
Koroškem, ki so nabavili »džuboks«, v njem pa so bile
plošče tedaj najbolj znanih pevcev in ansamblov. Mi otroci smo k Hasanu večinoma hodili na tisti njegov odlični
sladoled in kvasovke. Čez cesto je bila tudi slaščičarna pri
Nuhiju, kamor so ljudje še posebno radi hodili na baklave.
Tudi jaz sem v najstniških letih veliko hodil k Nuhiju, ker
sem se spoprijateljil z enim od prodajalcev. Pa tudi »na
puf« si lahko pojedel kakšno »kremšnito« in popil oro.
Ko je prišla štipendija, si moral »puf« seveda poplačati.
Ta čečovska klančina pa je lahko bila problematična
pozimi, ko je kdaj zapadlo tudi po meter snega. Za čiščenje
te poti so skrbeli predvsem mlajši upokojenci in drugi, ki
niso imeli kaj prida dohodkov. Še posebno mi je v spominu ostala starejša ženska, ki je vsak dan prihajala z Zelen
Brega na Čečovje, da bi odmetavala sneg in posipala pot.
Njeno delo se je začelo že pred četrto uro zjutraj, tako da
so prvi delavci ob petih zjutraj že imeli delno očiščeno
pot. Bila je malo temnejše polti, z ruto na glavi in za tiste
mrzle zimske dni zelo »burno« oblečena, saj je nosila le
dolgo krilo, tanek pulover, zakrpano jopo in preluknjane volnene rokavice. Toda ni se dala motiti – od mraza in
napora je bila vsa zaripla v obraz, a svoje delo je vedno
opravila, kot je treba. Še danes se večkrat spominjam te
marljive ženske, ki je tako prizadevno skrbela za to pot,
da so lahko potem delavci pravočasno prišli na »šiht«,
otroci pa v šolo ali vrtec. Tisti, ki so pozneje hodili v trg,
te ženske morda niso nikoli spoznali. Če ne kaj drugega,
si zasluži vsaj to, da jo kdo kdaj kje omeni.
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S prijateljico na Uršljo goro
Besedilo in foto: Janja Čebulj

Uršlja gora, naša koroška
lepotica, osrečuje mnoge.
V želji soustvariti lepe
skupne spomine na Gori,
sem junija 2017 povabila
prijateljice na prvi pohod.
Dobre volje in smeha ni
manjkalo. V pričakovanju
6. pohoda S prijateljico na
Uršljo goro, ki bo potekal
11. junija, naj z vami delim
spomin, ki je objavljen tudi
v moji knjigi Uršlja gora,
koroška lepotica.

S PRIJATELJICO NA
URŠLJO GORO
Pogosto sem se spraševala, koga bi prosila,
naj gre z mano na meni tako oboževano goro.
Prišel je dan, ko sem se na Goro povzpela sama.
No, čisto sama nisem bila. S seboj sem vzela
svojo psičko Nano. Strah pred samotno potjo je
bil zato manjši, čeprav zmeraj srečaš kakšnega
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pohodnika, in tam nisi zares čisto sam. In sva
šli. Zadovoljstvo na vrhu je bilo popolno, celo
povečalo se je ob vrnitvi v dolino. Že na vrhu
sem sklenila, da bo odslej Uršlja gora moja
zmeraj, ko se bo v meni oglasila želja, da se
vzpnem nanjo. Sama ali v družbi.
V meni je dozorela ideja organizirati pohod
S prijateljico na Uršljo goro. Povabila sem vse
prijateljice, ki so do takrat kdaj šle z mano na
Goro. Torej Berto, Irmo, Tatjano, Darjo, Tatjano,
Andrejo, Lidijo, Majo, Marjano in še druge
prijateljice. V želji, da tudi druge uživajo v
naravni lepoti poti na Goro, smo se na prvi
pohod odpravile 10. junija 2017. Zbralo se nas
je 12. Hodile smo po gozdni cesti, ki sem jo bila
poimenovala Prijazna cesta. Kdor jo pozna, ve,
da je to široka cesta, ki zagotavlja varen korak. Med potjo klepeta in smeha ni manjkalo.
Glas o tem pohodu se je razširil daleč naokrog. V naslednjih letih se je število pohodnic
povečalo. Devetega junija 2018 nas je bilo 46.
Osmega junija 2019 že 71. Trinajstega junija
2020 se je v vpisno knjigo vpisalo 106 pohodnic in pohodnikov v starostnem razponu od
treh do sedemdesetih let. To pomeni, da starost ni ovira, sploh če te osrečuje druženje s
prijateljicami v objemu Uršlje gore. Takrat sem
v vpisno knjigo zapisala: »Bil je lep sončen
dan. Dobro voljo in pozitivno energijo je bilo
čutiti na vsakem koraku. Pogačice so bile v
polnem razcvetu.«
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Skozi Blažev objektiv
Foto: Blaž Kajzer

Pod šolo prežihovcev bo še letos zrasel sodoben vrtec Solzice.

»Sedma sila« je s svojimi objektivi polaganje temeljnega kamna zamrznila v času.
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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 1. september 2022.
Izžrebali bomo tri srečneže in ti bodo prejeli naslednje nagrade:
1. Knjigo Osamosvojitev: prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti (2021).
Uredil dr. Dimitrij Rupel. Nova Gorica: Nova univerza.
2. Sobotno kosilo za 4 osebe v Gostilni Lečnik.
3. Bon v vrednosti 50 evrov za Bistro in kavarno Punkt.
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Dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni in Facebook
strani Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Za
rešitev križanke iz prejšnje številke so se nagrad razveselili
Branko Rižnik, Draga Šipek in Robert Jakopin. Čestitamo!

77

VABI K PRIJAVI
ZA VPIS za leto
2022/2023
Izobraževalni programi
Pomembno je poudariti, da je Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec edina fakulteta v Sloveniji,
ki združuje področje zdravstva in sociale, področja, ki bi v praksi morala veliko bolje sodelovati. V času »korona
krize« smo imeli priložnost spremljati kako kadrovsko podhranjeni so nekateri domovi za starejše občane in tudi
ostali zdravstveni in socialni zavodi.
Programi prve stopnje :

Programi druge stopnje (magistrski):

• ZDRAVSTVENA NEGA in
• FIZIOTERAPIJA,
Po zaključenem študiju na prvi stopnji
zdravstvene nege si diplomanti pridobijo naslov:
• diplomirana medicinska sestra /
diplomirani zdravstvenik
Po zaključenem študiju na prvi stopnji
fizioterapije si diplomanti pridobijo naslov:
• diplomirana fizioterapevtka /
diplomiran fizioterapevt.

• ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VEDE.
Študenti FZSV SG si na magistrskem študijskem
programu lahko izberejo kar sedem smeri (Javno
zdravje; Fizioterapijo; Zdravstveno nego; Skrb za starejše;
Dolgotrajno oskrbo; Nujna stanja v zdravstvu in Skrb za
duševno zdravje).
Po zaključenem študiju na drugi stopnji si diplomanti
izberejo želeno smer in pridobijo naslov magistrica /
magister zdravstvenih in socialnih ved.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Informacije: www.fzsv.si | email: tina.vetter@fzsv.si • referat@fzsv.si | tel. 070-723-628

GOSTILNA
MESARIJA 1990
1966

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

POGREBNA SLUŽBA

KAMNOSEŠTVO

VSE OD PREVOZA POKOJNEGA DO ORGANIZACIJE
POGREBNE SVEČANOSTI
NUDIMO TUDI KAMNOSEŠKE STORITVE:
- OBNOVA IN IZDELAVA NAGROBNIKOV
- NAGROBNI NAPISI, SLIKE, LUČKE, VAZE,...
- POLICE, STOPNICE, OBLOGE, PULTI,...

24 UR NA DAN
POGREBNE STORITVE

I

ŽALNO CVETJE

KAMNOSEŠTVO

I

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

041 649 780

www.primozic.si
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Pozdrav iz Guštanja,
Koroška. / Gruss aus
Gutenstein, Kärnten.
Potovala je 24. maja 1907.

Jeklarna grofa
Thurnskega Ravne. /
Gräfl. von Thurnsches
Stahlwerk Streiteben.
Post Gutenstein
Kärnten. Okoli leta
1918. Ni potovala.

Grad Javornik. Pošta
Guštanj na Koroškem. /
Schloss Gamseneg. Post
Gutenstein in Kärnten.
Okoli leta 1921.
Ni potovala.

Razglednice v svoji fototeki
hrani Koroški pokrajinski
muzej – Muzej Ravne na
Koroškem.

