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SEM Si

Stranka Enakih možnosti Slovenije
Blaginja, primerno okolje za bivanje
in mir so skupni cilj
Celostni pristop, ki ga poimenujemo
3E je potreben, če se lotevamo
reševanja krize, ki je ekonomska,
ekološka in etična.

E

EKONOMIJA
redefinicija lastnine
raznolike oblike
izmenjave dobrin
demokratizacija podjetij
in ekonomskih institucij
prenova
ekonomske politike
medsebojna delitev

+ E

EKOLOGIJA

obnovitev lokalnega trga,
obnovitev lokalne kmetijske
pridelave in samooskrbe
ohranjevanje
biotske pestrosti
varstvo osnovnega
standarda človeške
eksistence (zrak, voda,
okolje, hrana, stanovanje)
prehranska samozadostnost
vlaganje v obnovljive
energetske vire

+ E

ETIKA

enake možnosti,
enakopravnost, solidarnost
soodgovornost,
participacija
politično opolnomočenje
posameznikov in skupin

3E

SEM Si = Stranka Enakih možnosti Slovenije
info@sem-si.si, www.sem-si.si

socialno
liberalni

Zares - socialno liberalni
Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana
T: 041 570 188, F: 01/24 28 753
bogdan.biscak@zares.si
www.bogdan.biscak.zares.si

Za kandidaturo sem se odločila v
obeh volilnih okrajih, 7. in 8., saj oba
Bogdan Biščak
okraja dobro poznam in interese
obeh lahko zagovarjam skupaj. Za
kandidaturo pri Zares socialno liberalni sem se odločila zato, ker je Zares
Tretje mesto na glasovnici pripada
edina stranka, ki se je odločno uprla
Zadeva: Predstavim se
kapitalskim omrežjem. Poleg tega
Demokratični stranki dela – DSD.
Zares s konceptom odgovorne ekoPozdravljeni!
nomije spreminja sistem, v katerem
je edino
merilo dobiček
na račun
doPišem vam, ker bi vam rad sporočil, da kandidiram
za poslanca
v volilnem
okraju
ljudiininzdi
uničevanja
Ljubljana-Bežigrad. Zdi se mi, da je prav, da se vamstojanstva
predstavim
se mi, daokolja.
je pismo za to primernejše od množice plakatov. Za uvod še to: kandidiram na listi stranke
Zares – socialno liberalni.
Zavzemala se bom za to, da bodo

državljanke in državljani varni, da bo

Kdo sem?
Slovenija turistična oaza Evrope z viStar sem 53 let in tri stvari so, ki sem se jim v življenju resno posvečal: družini, alpisokimi
bivanja in medčlonizmu in politiki. O družini ne bom veliko govoril, saj
se jo standardi
v politiki prevečkrat
izrablja
v promocijske namene. Morda le to, da smo trije: veških
z ženoodnosov.
imava hčerko, ki obiskuje
Gimnazijo Ledina . O alpinizmu pa naj povem, da sem v njem že več kot 30 let. Prvo
polovico zelo zares - takrat sem splezal tudi na dva osemtisočaka (Broad Peak – 8047m
in Gasherbrum II – 8035m) - drugo pa bolj rekreativno.
Dr. Cvetka Ribarič Lasnik
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Zakaj kandidiram in zakaj pri Zares?
V Zares sem od njenega začetka, ves čas kot sekratar stranke. Bil
sem zraven, ko smo zasnovali novo politiko in bil sem zraven, ko so
politično-gospodarska omrežja, ki smo jim stopili na prste, storila

Naročnik: Gibanje za Slovenijo
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www.zaslovenijo.si
Spoštovani volivci !
Šaleškim delavcem
predvsem pa njihovim sinovom
in vnukom želim svetlejšo
prihodnost, kot so jo imeli oni in
njihovi očetje. Porušene domačije
ter uničena zemlja in narava
so previsok krvni davek, da bi
ga lahko kar tako pozabili. Zato je pravi
absurd, da bi se ta praksa – kljub delnim
izboljšavam, nadaljevala še 40 let. Danes
obstojajo mnogoštevilne izbire, ki jih
včasih ni bilo. Vseeno pa mislim, da naj se
rudarstvo in termoelektrarna na premog v
TEŠ, ne ukineta čez noč.
To za kar se zavzemam ni temna
ampak svetlejša prespektiva, kajti denar
od investicije TEŠ-6 bi lahko porabili
za razvojne projekte v novi energetiki.
Šaleška dolina lahko postane energetski primer Silicijeve doline, ne
pa sinonim za trdo fosilno energetiko. Voditelji, ki Vam servirajo
trditve, da je TEŠ-6 alfa in omega vašega obstoja ne govorijo
resnice, morda tudi zato, ker si osebno obetajo del investicijskega
kolača. Ampak to ni kolač za vas.
Čas bi že bil, da v 2 desetletju 21 stoletja v Šaleški dolini predvsem
mladi začno premišljati drugače.Pregovor pravi: »Samo neumen
gospodar vlaga v preteklost«. To kar vam ponujajo je preteklost,
kljub tehnologiji, ki bo nekoliko izboljšala sedanje stanje. Ta
»nekoliko« ni vreden ne denarja, ne vašega zaupanja.
Sam se bom kot poslanec trudil, da se vam ponudi prava izbira
in da vam država pri tem pomaga. Le tako – ne pa s TEŠ-6, se vam bo
oddolžila za krvni davek iz preteklosti.
Lepo Vas pozdravljam,
Kandidat za državnozborskega poslanca v Šoštanju
in Velenju na list SMS-Zeleni
Vili Kovačič
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Ekipa za prihodnost.
Fidel Krupić
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ZA PAMETNO REŠITEV, OBKROŽITE ŠT. 9.

www.lista-virant.si

dr. UROŠ ROTNIK
ZA ŠALEŠKO DOLINO
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PROTI CILJU
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št.
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Mihael
Letonje

15
SKRAJŠANI VOLILNI PROGRAM ZELENIH SLOVENIJE
1. Zeleni Slovenije smo edini original med slovenskimi zelenimi strankami. Z vami in za vas
smo že od leta 1989. Po vstopu v parlament bomo z zakonom povrnili nezakonito pridobljeno
tajkunsko premoženje pravim lastnikom, to je državljanom in državljankam Slovenije. To
in dobičke, ki se iz lesa, elektrike, bank in javnih razpisov prelivajo v privatne žepe, bomo
namenili za pokojnine, štipendije in zdravstvo.
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2. Zeleni Slovenije bomo državljanom in državljankam Slovenije omogočili dosledno
uveljavitev ustavne in z mednarodnimi konvencijami zagotovljene pravice do pravne varnosti.
3. Slovenija mora ohraniti naravne vire v svoji posesti, konkretno vodo, zemljišča in
gozdove. Z ukrepi kmetijske politike in živilske proizvodnje bomo zagotovili stalni nadzor nad
prehranskimi artikli na trgovskih policah.

Darko
Lihteneker
- Lihti

4. Z interventnim zakonom bomo ustavili sodne in druge postopke, kjer niso (ali niso bili)
garantirani postopki v skladu z Ustavo RS. Kršitve Ustave ne zastarajo.
4. Slovensko gospodarstvo bomo tehnološko modernizirali, spodbudili razvoj zelenih tehnologij
in zelenih delovnih mest. S tem bo gospodarstvo postalo energetsko varčno in konkurenčno,
posledično bomo dosegli tudi zahtevane okoljske standarde, večjo dodatno vrednost in nove
zaposlitve. Tako bomo preprečili, da bi naši inženirji iskali službe kot natakarji v tujini.
5. Najnižja pokojnina za polno delovno dobo mora pokriti osnovne življenjske stroške.
Začetna plača delavcev ne bo nižja od 720,00 EUR, otroški dodatek do 19. leta pa mora
pokriti tudi stroške šolanja.
6. V zdravstvu bomo v ospredje dali človeka, pacienta.
7. Učitelje bomo razbremenili birokracije in povečali njihovo avtonomijo.
8. Na področju energetike bomo v največji meri zagotovili finančno podporo za obnovljive
vire energije in učinkovito rabo energije. Tako ne bo potrebno ogrožati nacionalne varnosti z
gradnjo nove nuklearke v Krškem.
9. Vsem gospodinjstvom v Sloveniji bomo zagotovili zdravo, pitno vodo iz pipe. To pravico
bomo vnesli v Ustavo.
10. Malim in srednjim kmetom bomo pomagali tako, da bodo deležni subvencij po količini
oddanega pridelka in ne obsegu obdelovalnih površin v svoji lasti ali najemu.
11. S spremembo medijskega zakona bomo podprli utrjevanje demokracije v državi in
zagotovili pravično in enakopravno predstavitev volilnih programov vsem kandidatnim listam
v predvolilnih soočenjih.
To lahko spremenimo samo z vašo pomočjo, torej 4. decembra na volišča in
obkrožimo ZELENE SLOVENIJE!
Vlado Čuš, predsednik Zelenih Slovenije

Človek je kapital družbe
od mladosti do starosti.
2011 Listopad List
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Volitve 2011
SDS - Stojnica SDS, ki jo je organiziral okrajni volilni štab
osmega volilnega okraja, je bila med drugim tudi v Šoštanju.
Predstavila se je kandidatka SDS za poslanko v Državni zbor RS
Zofija Mazej Kukovič. Z občani se je pogovarjala o svojem programu,
v katerega vključuje mlade, podjetnike in zaposlene, starejše in tudi
prebivalce podeželja. Med drugim predlaga gradnjo avtoceste s
smiselno umestitvijo v prostor, izboljšanje pogojev za pridobitev prvega
stanovanja, dokončanje projekta Blok 6 TEŠ, prenos rudarskih znanj v
svet, investicije v razvoj zdravstvenega turizma, investiranje v ekološko
gradnjo, spoštovanje domače obrti, za starejše pa tudi mrežo servisov
za postrežbo na domu in seveda dostojne pokojnine. Slogan: Pametna
rešitev SDS 10 +100.

Foto: Aleksander Kavčnik

Lista Virant - Na predstavitvenii tiskovni konferenci Državljanske
liste Gregorja Viranta, ki je potekala v Hotelu Paka v Velenju, so dr. Janez
Šušteršič, Rado Pezdir in Fidel Krupić, kandidat za poslanca v 7. in 8.
okraju 5. volilne enote, spregovorili o gospodarskem stanju v državi ter o
programu in ukrepih, ki se jih bo potrebno lotiti takoj po volitvah.
Program liste je naravnan v hitro, odločno in dosledno ukrepanje v smeri
zmanjšanja primanjkljaja in javnega dolga. Dr. Janez Šušteršič je izpostavil
pomen investicij, okoljske regulative, zagona gospodarstva, kar bo vodilo
tudi v odpiranje delovnih mest. Potrebne so spremembe na trgu dela,
pokojninska in zdravstvena reforma. Predvsem pa je pomembno ustvariti
okolje, v katerem bodo lahko delala tako domača kot tuja podjetja. Ob
vsem tem je potrebno zagotoviti tudi poenostavitev in boljšo organizacijo
v javni upravi (z zmanjšanjem števila institucij v javni upravi, ukinitvijo
nekaterih agencij, zmanjšanjem števila ministrstev) ter debirokratizacijo
na vseh področjih (odprava administrativnih ovir za državljane in podjetja,
uvajanje sistemov e-zdravja, razvoj e-uprave).
''Te volitve so zrelostni test naroda'', je poudaril ekonomist Rado Pezdir,
ko je navedel, da je obrestna mera za zadolževanje države v tem mesecu
prebila sedem odstotkov. Poudaril je pomembnost pridobitve kapitala iz
tujine za investicije, saj so podjetja pri nas nenormalno zadolžena. Začeti
je potrebno reševati problem cen zdravil, reformirati zdravstvo, zavzeti se
za umik politike iz podjetij ter ostro nastopiti pri pregonu organiziranega
kriminala in korupcije.

SLS - Kandidata SLS za poslanca dr. Uroša Rotnika je v svojo zidanico
povabil nekdanji župan Šmartnega ob Paki Ivo Rakun. Jesen je čas, ko
se grozdje v stiskalnicah spremeni v mošt in po Martinovem v vino. To
je čas za katerega pravijo vinogradniki, da je za to opravilo potrebno
veliko znanja, dela in vztrajnosti, da je vino prave kvalitete in vinogradnik
zadovoljen.
Med hrastovimi sodi pa je bil čas tudi za pogovor o prihodnosti Slovenije
in o času ter delu, ki je za to potreben. V družbi ljudi, ki »tečejo tek na
dolge proge« se marsikdo zaveda, da je v življenju najpomembneje

Foto: arhiv

Fidel Krupić, magister evropskega prava, Velenjčan, ki kandidira v 7. in 8.
okraju, se je za kandidaturo za poslanca odločil, ker je situacija v državi zelo
resna in so resni ukrepi potrebni tako za Slovenijo kot tudi za lokalno okolje.
''Vsi se moramo angažirati, da bo državi šlo bolje'', je izpostavil. Z delom na
velenjski upravni enoti je pokazal, da se da delati učinkovito in uspešno.
Poudaril je, da potrebujemo šesti blok šoštanjske termoelektrarne, tretjo
razvojno os, prav tako pa bo potrebno poskrbeti, da se podjetja iz Šaleške
doline ne bodo selila drugam, ampak da se bodo razvijala in v dolino tudi
prihajala nova.
vztrajati do cilja. Tudi dr.
Uroš Rotnik je človek, ki je
z znanjem in vztrajnostjo že
dokazal, da ne ostaja samo
pri besedah. V prihodnosti
želi vztrajati tudi za Šaleško
dolino, da se bo dolina lahko
pohvalila s čistim zgledom in
zadovoljnimi ljudmi.
Foto: arhiv U. R.

LDS - Novalija Muminović je v akciji revije Naša žena, Ljudje odprtih
rok dobil prestižno nagrado in priznanje Darovalec leta 2011. Ta naziv
si je prislužil zaradi nekaterih projektov, ki jih vodi že kar nekaj let in po
katerih je postal prepoznaven. Najbolj ga je širša javnost spoznala ob
gradnji mosta v Paški vasi, ki vodi čez Pako in katerega odprtje je bilo
lani. Most je podaril državi, kljub velikim sredstvom, ki jih je vložil vanj.
Most baje zato, ker se spominja otroških dni in brvi katero je pogosto
prečkal. Življenje v vasi Crveno v Bosni, prihod v Slovenijo s šestnajstimi
leti, rudarjenje in nato delo v avtošoli, so del njegovega življenja, v
katerem se je gradil. Že nekaj let je samostojni podjetnik, ukvarja se
z nepremičninami, v Šoštanju pa je rad in pravi, da bo zanj še veliko
naredil.
V življenju ga še vedno spremlja duh brigadirstva, zato pravi, da je prišel
v stanje, ko lahko pomaga drugim. Prepričan je v dejstvo, da se dobro
z dobrim vrača. Prestižna nagrada Darovalec leta 2011, mu je v veliko
spodbudo za nadaljevanje poti, po kateri hodi že kar nekaj let.
20
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geotermalna, vetrna, solarna energija in izraba
lesne biomase (lesnih odpadkov in gozdnih
ostankov lesa) ter organskih odpadkov (bioplin).
Na področju obnovljivih virov je zelo potreben
in bo vse bolj iskan poklic mehatronik, ki se
počasi že uveljavlja.

piše Vili Kovačič, kandidat SMS – Zeleni

Zaustavitev TEŠ 6 - kje so delovna
mesta v Šaleški dolini in v Sloveniji?

V predvolilnem boju se velike stranke širokoustijo
s frazami o delovnih mestih in gospodarski rasti,
ne povedo pa kje so ta delovna mesta. Nočejo,
se bojijo ali so vpletene v gordijski vozel TEŠ6?, ki je »mati vseh afer« drugega desetletja
21. stoletja. Ta tema je skrbno varovana in
sterilno čuvana pred okužbami finačne krize in
aktualnimi kritikami, celo kritikami sindikatov
in upokojencev. To je omogočeno s politično
zaslombo v najvišjem državnem vrhu in v botrih,
ki kreirajo medijsko in politično sceno. Drugače
se ne bi zgodila medijska blokada. Ta je na poziv
HSE, da se ta tema izloči iz predvolilnih soočanj,
že prisotna.
V polemikah o TEŠ 6 se redno pojavlja vprašanje
o delovnih mestih. Ob tem se mnogi zadovoljijo
s površnim odgovorom, da so naši predlogi
samo lepe, a neuresničljive želje. Preden bom
opisal, kje so delovna mesta, pa ponavljam:
samohvala direktorja Premogovnika Velenje z
dodano vrednostjo pri visokomehaniziranem
odkopavanju, je velik anahronizem. Dodana
vrednost je v tem primeru le beseda, za katero
se skrivata dve postavki: visoka amortizacija in
sorazmerno dobre plače, primerljive s tistimi v
Krki. Torej, draga oprema in solidno plačilo za
težko, nevarno in umazano delo. Tu ni velike
dodane vrednosti, pač pa zgolj reprodukcija
obstoječega.
Nazaj k naslovu. Nov poklic je solarni tehnik,
specializiran na fotovoltaiko in solarno termiko,
širši format tega poklica je tehnik obnovljivih
virov, kjer je poleg klasične hidroenergije
vključeno poznavanje, projektiranje in
izdelava novih naprav in zmogljivosti za
izrabo obnovljivih virov energije (OVE), kot so:

Pri izrabi geotermike je pomemben segment
delovnih mest izdelava toplotnih črpalk, po
katerih so potrebe ogromne, zdaj v sosednjih
Braslovčah v uspešnem podjetju izdelujejo
le-te. Na področju solarne energije je možna
izdelava toplotnih kolektorjev, nadalje je
tu izdelava oz. montaža visokokakovostnih
fotovoltaičnih modulov ter razsmernikov za
pretvorbo enosmernega v izmenični tok (na
trgu je veliko pomankanje le-teh), nadalje gre za
delovna mesta v steklarski industriji za izdelavo
kvalitetnega visokoodpornega kaljenega stekla
za fotovoltaiko in fototermiko. Nova delovna
mesta so v izdelavi in montaži podkonstrukcij
fotovoltaičnih elektrarn. Pomemben del
vseh teh novih zmogljivosti so video nadzor,
varovanje ter elektronika in programska oprema
za spremljanje proizvodnje elektrike in/ali
toplote. Solarna industrija v svetovnem merilu je
razprodana. Za vse to je že osnova tudi v Velenju
in Šoštanju. Nekoč pred 25 leti so v Gorenju
izdelovali tržno uspešne ektronske izdelke
(televizorje, video terminale Paka). Tradicija na
tem področju obstoja in znanje bi bilo treba
obnoviti in dopolniti. V rudniških delavnicah bi
lahko izdelovali tudi vetrnice manjšega formata.
Številne zaposlitve pa so seveda tudi na
področju energetske obnove stavb ter pri
izgradnji našega energetskega hidrosistema
na spodnji in srednji Savi in drugje, kar je
zdaj v zastoju. Hidropotencial je v Sloveniji
izkoriščen le polovično. Hidroelektrarne bi hkrati
pomenile obrambni protipoplavni varnostni
sistem, ohranjanje biodiverzitete in turistične
pridobitve. Niso samo vir elektrike, pač pa tudi
sredstvo ohranjanja narave in izboljšanje njene
kvalitete. Sosedje Avstrijci temu posvečajo
veliko pozornost , kar se vidi pri njihovi izrabi
Mure južno od Gradca. Ko smo bili nedavno na
obisku pri njih, so nam to ponosno razkazovali
in razlagali.
Seveda pa delovna mesta niso več klasični
»šiht« na enem kraju in v isti jami. Rudarje
zelo spoštujem in vem, da so spričo izkušenj
z nepredvidlivimi situacijami in potrebno
iznajdljivostjo
sposobni
mnogovrstnega
prekvalificiranja. V Rudniku Idrija so za 600
rudarjev pred 25 leti zelo uspešno izvedli
prekvalifikacije po zaslugi uspešne preorintacije
rudarjev in drugih delavcev, vezanih na rudnik, je
idrijsko območje danes tehnološko, ekonomsko
in razvojno uspešno.
Vse te dejavnosti dajejo več dodane vrednosti
kot visokomehanizirano delo pri odkopu in
transportu lignita za TEŠ. Hčerinske družbe
Premogovnika Velenje – predvsem družba HTZ ,
so že na tej poti in ne dvomim, da se ne bi mogle
širiti v opisani smeri. Le manegement za to je
treba dobiti ali usposobiti, ni pa nobene ovire
za to, da se v to vključijo že obstoječi vodilni
Šaleške doline. Prej bodo to storili, nižja bo cena
preobrata.

O tem, kako nam
propada – gnije les v
gozdovih, ne bom razpravljal.
Hlodovino izvažamo, lesa pa ne
uporabljamo za vgradnjo, kljub temu
da je odličen gradbeni element. Prav tako
ga uporabljamo mnogo premalo za številne
izdelke. Prav Šaleška dolina je obdana z gozdovi,
vendar vodilnih v Šaleški dolini vse to (še) ne
zanima. Ne govorim o tem, ker bi zagovarjal
proizvodnjo elektrike iz lesa, pač pa zato, da
pričnemo gospodarjenje z gozdovi upoštevati
kot okoljevarstveno in zaposlitveno možnost.
Tudi tu so delovna mesta. Bolj humana in za
mladino zanimiva. V razvoju pa je tehnologija
utekočinjanja lesa za energetske namene.
Da je možen preobrat v praksi, dokazujejo v Idriji
in Esotech v Velenju – danes že mednarodno
uveljavljeno podjetje za postavitve ekoloških
tehnologij, tretji dokaz so Avstrijci, ki so vse
rudnike na lignit zaprli, danes pa so med
vodilnimi v Evropi pri izrabi OVE. V Sloveniji
pa raje uvažamo surovino za jeklo in aluminij.
Lesno bogastvo pa ostaja neizrabljeno ali nam
propada.
Lignit je treba ohraniti za čas ko bo na razpolago
čista tehnologija in ko bo ekonomsko dostopna
in ko bo ekonomsko in tehnološko dostopna
tehnologija skladiščenja CO₂. Do tedaj pa naj
bo to naša strateška rezerva. Sama dejavnost
odkopavanja pa naj se zamrzne. Izčrpavanje
naravnih rezerv z okoljsko in ekonomsko
nesprejemljivimi projekti, kot je TEŠ 6, so
neodgovorno početje do naših zanamcev.
Ponujanje 40-letne perspektive, za delo pod
zemljo pa je zelo slaba – brezizhodna strategija.
Za Šaleško dolino in celo Slovenijo.
Govorjenje o visoki dodani vrednosti v podjetju
TEŠ in Premogovniku Velenje in izgubi delovnih
mest v primeru ukinitve projekta TEŠ 6 nima
realne podlage. To je konstrukt ljudi, ki se upirajo
spremembam, in sicer spremembam na bolje.
Seveda pa je za dosego tega potreben nemajhen
premik v mišljenju ljudi, predvsem vodilnih, ki
so svojo funkcijo doslej uspešno opravljali na
področju fosilnih energentov, zadnje čase pa
žal oznanjajo mit, da bo brez TEŠ 6 konec sveta
in Šaleške doline. Prav zaradi žrtev Šalečanov
za slovenski elektroenergetski sistem, je treba
njihovim vnukom ponuditi boljšo perspektivo,
kot so je bili deležni sami. Ni dvoma, da ne bi
mogli upravljati tudi z drugačnimi energenti in
novimi tehnologijami. Nekoč v času gradnje
blokov 4 in 5 ni bilo izbir, danes je izbir veliko.
Zato nam ni treba pristajati na najslabšo in
najdražjo.
Seveda ne gre za spremembo čez noč. Še 10−15
let obratovanja blokov 4 in 5 je ravno primeren
čas, da se ljudje pripravijo na preusmeritev
in nove poklice. Nikomur v Šaleški dolini se
ne jemlje ničesar, vendar kljub temu nekateri
pravijo, da se bodo za svoje otroke in vnuke
borili do zadnje kaplje krvi. Taka stališča so izraz
strahu pred spremembami. Ta strah je »votel,
okoli ga pa nič ni«, kot pravi pregovor. Bodo ga
pa prej ali slej premagali, če ne starši in njihovi
očetje, bodo to zmogli mladi – vnuki in sinovi.
Saj prav za njih gre, za mlade in nove generacije.
Glede same investicije TEŠ 6 pa velja: »Samo
neumen gospodar vlaga v preteklost.«
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predstavitev

planinstvo

pravljice

otvoritev

predavanje

sreda, 7.12. ob 15:30

sreda, 7.12. ob 19:00

četrtek, 8.12. ob 16:00

petek, 9.12. ob 17:00

petek, 9.12. ob 18:00

sejem

predstavitev

sreda, 7.12. ob 12:00

sobota, 10.12. ob 09:00

pravljice

torek, 6.12. ob 16:00

religija

rekreacija

košarka

nedelja, 4.12. ob 18:00

ponedeljek, 5.12.
ob 09:00
ponedeljek, 5.12.
ob 18:00

košarka

predstavitev

sobota, 3.12.
od 10:00 do 18:00

sobota, 3.12. ob 20:00

planinstvo

sobota, 3.12.

delavnice

pravljice

četrtek, 1.12. ob 16:00

sobota, 3.12. ob 10:00

ZVRST

KDAJ

V središču mesta Šoštanj

Muzej usnjarstva na Slovenskem

Predavanje dr. Jonatana Vinklerja o
dr. Josipu Vošnjaku in njegovem času
Božično – novoletni sejem

Rokometno igrišče Šoštanj

Mestna knjižnica Šoštanj

Občina Šoštanj

Muzej usnjarstva na Slovenskem

Občina Šoštanj

Mestna knjižnica Šoštanj

Planinsko društvo Šoštanj

Središče za samostojno
učenje Šoštanj
Središče za samostojno
učenje Šoštanj

Središče za samostojno učenje
Šoštanj
Središče za samostojno učenje
Šoštanj
Kulturni dom Šoštanj

Občina Šoštanj

Središče za samostojno učenje
Šoštanj
Turistično olepševalno
društvo Šoštanj

Košarkarski klub Elektra

Košarkarski klub Elektra

Občina Šoštanj

Vila Mayer

Trg bratov Mravljak

Zbirno mesto pred Občino Šoštanj

Športna dvorana Šoštanj

Športna dvorana Šoštanj

Vila Mayer

Muzej usnjarstva na Slovenskem

Planinsko društvo Šoštanj

Kraj bo objavljen na spletni strani
PD Šoštanj
Muzej usnjarstva na Slovenskem

Mestna knjižnica Šoštanj

VABI VAS

Mestna knjižnica Šoštanj

KJE

Otvoritev drsališča

Pravljične ure

Planinski večer

Informiranje in svetovanje o izobraževalnih možnostih

Uporaba Microsoft PowerPointa

Pravljična urica

Obisk Miklavža s spremstvom in obdarovanje otrok

Sprehod za zdravje

Elektra Esotech : Geoplin Slovan
(8. krog 1. A SKL oz. Lige Telemach)
Elektra : Celjski vitez
(11. krog 2. SKL za mladince U18)

Praznične ustvarjalne delavnice

Ta veseli dan kulture 2011

Srečanje vodnikov PZS Šaleške doline

Pravljične ure

KAJ
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delavnice

religija

koncert

sobota, 17.12. ob 10:00

sobota, 17.12. ob 19:00

nedelja, 18.12. ob 16:00

koncert

zabava

abonma

pravljice

delavnice

planinstvo

torek, 20.12. ob 19:00

sreda, 21.12. ob 12:00

sreda, 21.12. ob 19:00

četrtek, 22.12. ob 16:00

sobota, 24.12. ob 10:00

ponedeljek, 26.12.
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Mestna knjižnica Šoštanj

Kulturni dom Šoštanj

Središče za samostojno učenje
Šoštanj

Kulturni dom Šoštanj

Vila Mayer

Žive jaslice v Skornem

Topolšica – Lomek – Sleme (lahka pot)

Cerkev sv. Antona v Skornem

Odhod iz AP Šoštanj

Praznične ustvarjalne delavnice s predbožično čajanko za starše Vila Mayer

Pravljične ure

Jure Ivanušič

Igrajmo se »Človek, ne jezi se«

Koncert Glasbene šole

Pravljična urica

Kulturni dom Šoštanj

Zbirno mesto pred Občino Šoštanj

Telovadnica OŠ Šoštanj

Kulturni dom Šoštanj

Vila Mayer

Muzej usnjarstva na Slovenskem

Mestna knjižnica Šoštanj

Kulturni dom Šoštanj

Turistično društvo Skorno

Planinsko društvo Šoštanj

Občina Šoštanj

Mestna knjižnica Šoštanj

Zavod za kulturo Šoštanj

Glasbena šola Velenje – oddelek
Šoštanj
Središče za samostojno učenje
Šoštanj

Občina Šoštanj

Središče za samostojno učenje
Šoštanj
Glasbena šola Velenje – oddelek
Šoštanj

Pihalni orkester Zarja Šoštanj

Medobčinska zveza prijateljev
mladine Velenje

Občina Šoštanj

Muzej usnjarstva na Slovenskem

Mestna knjižnica Šoštanj

Zavod za kulturo Šoštanj

Središče za samostojno
učenje Šoštanj

Središče za samostojno učenje
Šoštanj

Napovednik prireditev objavljajo: mesečnik LIST, Kabelska televizija Šoštanja (C34) in spletni Portal Šoštanj.info (http://www.sostanj.info). Podatke o prireditvah pošljite na el. naslov: prireditve@sostanj.net.
KATEGORIJE PRIREDITEV:
šport
kultura in umetnost
splošno

religija

pravljice

torek, 20.12. ob 16:00

ponedeljek, 26.12. ob
18:00

Božično - novoletni koncert pihalnega orkestra Zarja Šoštanj

Dedek Mraz

Praznične ustvarjalne delavnice

Krašenje božićne jelke in pravljica

Božično novoletni koncert učencev Glasbene šole

pravljice

sobota, 17.12. ob 10:00

Pravljične ure

koncert

pravljice

četrtek, 15.12. ob 16:00

Stand up (Mamoo-ti)

Sprehod za zdravje

predstava

sreda, 14.12. ob 19:00

Naredimo praznične voščilnice

Občina Šoštanj

Občina Šoštanj

Središče za samostojno
učenje Šoštanj

Občina Šoštanj

Vila Mayer

Vila Mayer

Glasbeni poklon ob 123. obletnici rojstva
kiparja Ivana Napotnika
Pravljična urica

Zbirno mesto pred Občino Šoštanj

Vila Mayer

Sprehod za zdravje

Praznične ustvarjalne delavnice

rekreacija

delavnice

sreda, 14.12. ob 12:00

ponedeljek, 19.12. ob
09:00
ponedeljek, 19.12. ob
19:00

pravljice

glasba

rekreacija

delavnice

torek, 13.12. ob 16:00

ponedeljek, 12.12.
ob 09:00
ponedeljek, 12.12.
ob 17:00

sobota, 10.12. ob 10:00
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