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Leta,
ki so pred nami,
ne bodo lahka,
vendar se dela, naporov
in novih izzivov ne bojimo.
Naše usmeritve so prave in
pred nami so dosegljivi cilji.
Da jih bomo dosegli,
se moramo truditi prav vsi –
po svojih najboljših močeh.
Verjamemo, da nam bo uspelo.
Tudi v prihodnje bomo
zagotavljali delo
in kvalitetna delovna mesta
v Šaleški dolini.

Srečno!

Stojimo trdno in pokončno do 2054

Čestitamo vam ob
1. maju,
prazniku dela.
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SkupiNa premogoVNik VeLeNje
vam čeStita ob 1. maju –
meDNaroDNem prazNiku DeLa.
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in druga vprašanja
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Občina Šoštanj, zanjo Darko Menih,
župan.
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Naša občina
Podpis koncesijske pogodbe

O

bčina Šoštanj si je kot prednostno nalogo zadala izgradnjo
novega vrtca. Vrtec Šoštanj se namreč že vrsto let sooča s prostorsko stisko. Zaradi porasta vpisa otrok v vrtec je Občina Šoštanj
zagotavljala začasne prostore za dodatne oddelke na različnih lokacijah.
Vrtec Šoštanj obiskuje 372 otrok v 21 oddelkih, in sicer v Šoštanju v
enoti Lučka (6 oddelkov), Brina (4 oddelki), Barbka (2 oddelka) in Biba
(3 oddelki), v Topolšici v enoti Urška (4 oddelki) in v Gaberkah v enoti
Mojca (2 oddelka).

Foto: arhiv Občine Šoštanj

Prostori vrtca v samem Šoštanju so stari in dotrajani, tako da je
izgradnja novega vrtca nujna. Nov vrtec bo pod isto streho združil vse
enote v mestu Šoštanj (ne tudi Topolšice in Gaberk).
Občina je pristopila k izgradnji novega vrtca sistematično. Pred enim
letom in dvema mesecema, natančneje, 26. januarja 2012, se je prvič
sestala projektna skupina, ki jo je imenoval župan Občine Šoštanj Darko
Menih z namenom, da oblikuje projektno nalogo za pridobitev idejne
zasnove za izgradnjo novega vrtca, v kateri so bili predstavniki Občine
Šoštanj, Vrtca Šoštanj in Krajevne skupnosti Šoštanj.
Osnovne zahteve 23 strani dolge projektne naloge so bile, da Občina
Šoštanj želi 16-oddelčni nizkoenergetski vrtec, ki bo stal na lokaciji stare
Biba Roeckove šole. Gre za izvrstno lokacijo, ki je v neposredni bližini
Goric, vile Mayer in tudi mestnega jedra.
Delo se je nadaljevalo v obliki arhitekturno-urbanističnih delavnic.
Župan je imenoval devetčlansko strokovno komisijo, v kateri so bili strokovnjaki s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva in seveda predstavniki uporabnikov. Občina Šoštanj je k izdelavi idejne zasnove povabila štiri arhitekturne biroje, ki so se povabilu tudi odzvali, tako da je občina
pridobila štiri idejne rešitve za izgradnjo novega vrtca. Za najboljšo so
izbrali idejno rešitev projektantskega biroja Modular arhitekti iz Ljubljane.
Izbrana idejna rešitev je bila predstavljena širši javnosti, predvsem
pa tudi strokovnim delavkam Vrtca Šoštanj in občinskim svetnikom 13.
junija 2012 v Kulturnem domu v Šoštanju, kjer so lahko vsi podali tudi
svoje pripombe na izbrano idejno zasnovo.
Idejno zasnovo so arhitekti dopolnili in nadgradili v idejni projekt, ki je
bil osnova za izdelavo ponudb v postopku javno-zasebnega partnerstva.
13. septembra 2012 je župan imenoval še tretjo komisijo, in sicer
strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za izbiro zasebnega parterja za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj.
Komisija, ki je imela izdatno pomoč v zunanji sodelavki Vesni Kozlar, Bau-ing, d. o. o., je skrbno pregledala dokumente in pripravila vso
potrebno dokumentacijo, da je lahko Občina Šoštanj 21. decembra 2012
v Uradnem listu RS in na Portalu javnih naročil objavila javni razpis. Del
razpisne dokumentacije je bila med drugim tudi projektna naloga, ki je na
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Za novega direktorja TEŠ imenovan Peter Dermol
(Šoštanj, 10.4.2013) - Na današnji 36. izredni seji nadzornega sveta
Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je bil za novega direktorja družbe
imenovan Peter Dermol. Izbran je bil med štirimi kandidati, ki so v
ožji izbor prišli potem, ko so nadzorniki TEŠ preučili deset prispelih vlog na razpis, ki je trajal od 25.3. do 4.4.2013.
Peter Dermol je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in
je v TEŠ zaposlen že 7 let, zadnjih nekaj let je deloval na odgovornih
mestih na področju tehnike, vzdrževanja in obratovanja. Štiriletni mandat direktorja družbe nastopi z dnem 11.4.2013. Dr. Roman Šturm,
predsednik nadzornega sveta TEŠ, je pojasnil, da je bil Peter Dermol za
direktorja družbe izbran po tehtnem premisleku: »TEŠ je zaradi izgradnje nadomestnega bloka 6 v občutljivi fazi ter potrebuje zanesljivo in s
preteklostjo neobremenjeno vodstvo. Verjamem, da bo izbrani kandidat, ki je predložil kakovosten program razvoja družbe, upravičil naša
pričakovanja.«
več kot 60 straneh natančno opredelila vse zahteve naročnika.
Na razpis sta se prijavila dva ponudnika, najugodnejše je bilo podjetje Esotech, d. d., s katerim občina tudi sklepa pogodbo.
V odločanje je bil v vseh fazah vključen tudi svet Občine Šoštanj, ki
je na koncu, tj. 13. marca 2013, sprejel tudi končno odločitev o podelitvi
koncesije podjetju Esotech, d. d..
Strošek investicije izgradnje vrtca je 5.335.000 evrov brez davka.
V to ceno je vključeno tudi rušenje obstoječe šole, prestavitev toplotne
podpostaje, ki napaja širše območje, in izgradnja povezovalnega dela
med športno dvorano in vrtcem, ki bo namenjena uporabi športne
dvorane. V dopoldanskem času bo športna dvorana na voljo tudi za
uporabo vrtca.

Foto: arhiv Občine Šoštanj

Občina Šoštanj bo na letni ravni za nov vrtec v Šoštanju namenila
687.325,76 evrov. Koncesijsko razmerje se sklepa za obdobje petnajstih let. V tej ceni so všteti tudi davek, stroški financiranja in stroški
vzdrževanja ter obratovanja objekta.
Tjaša Rehar, univ. dipl. nov.,
		višji svetovalec za odnose z javnostmi
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OBČINA ŠOŠTANJ
Na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti (Uradni list
Občine Šoštanj št. 6/2008), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2013 (Uradni list Občine Šoštanj, št.
1/2013) in sklepa župana Občine Šoštanj, z dne 23. 4. 2013, Občina Šoštanj objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in zvez s tega področja, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Šoštanj
I. NAROČNIK: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
II. PREDMET RAZPISA: sofinanciranje letnih programov humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in zvez
s tega področja s sedežem v občini Šoštanj ali izven, ki se v letu 2013 izvajajo za občane občine Šoštanj.
III. Pravico do sofinanciranja programov na tem razpisu imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež na območju občine Šoštanj in izvajajo dejavnost za občane občine Šoštanj,
• društva, ki delujejo na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti, neprofitne organizacije, društva, združenja in zveze in imajo lahko svoj
sedež tudi izven območja občine Šoštanj, njihovi člani pa morajo biti tudi občani občine Šoštanj,
• da opravljajo dejavnost na neprofitni ravni,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
• da so registrirani in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
• da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: sredstva so predvidena v občinskem proračunu na postavki 20046001 Humanitarna društva in organizacije v
okvirni višini 3.000,00 EUR.
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA vam je na voljo na Občini Šoštanj in na njenem spletnem naslovu www.sostanj.si.
VI. ODDAJA VLOG: vloge morajo biti podane v skladu z razpisno dokumentacijo skupaj z dokazili in prilogami. Poslane morajo biti v zaprtem
ovitku na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih
in invalidskih dejavnosti za leto 2013 -NE ODPIRAJ« najpozneje do ponedeljka, 20. maja 2013. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana do 12. ure v tajništvo Občine Šoštanj. Prepozno oddanih vlog
komisija ne bo obravnavala. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja. Dodatne informacije in pojasnila so
na voljo na naslovu: alenka.verbic@sostanj.si.
VII. DATUM ODPIRANJA VLOG: sreda, 22. maj 2013.
VIII: SKLEP O IZIDU RAZPISA bodo vlagatelji prejeli v 7-ih dneh po vrednotenju vlog.
IX. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi vlagatelji sklenjene v 10-ih dneh po končanem postopku.
X. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.
Številka: 129-0003/2013-2				
Datum: 23. 4. 2013							
Mali traven 2013

ŽUPAN OBČINE ŠOŠTANJ
Darko MENIH, prof., l. r.
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OBČINA ŠOŠTANJ
Na podlagi 7., 8., in 9. člena Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2005) ter
na podlagi Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2013 (Uradni list Občine Šoštanj št.1/2013 ) in sklepa
župana z dne 22. 4. 2013, Občina Šoštanj objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Šoštanj za leto 2013
I. NAROČNIK: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
II. PREDMET RAZPISA: sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Šoštanj, ki so skladne z določbami 2. člena
Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Šoštanj .
III. Pravico do sofinanciranja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti na tem razpisu imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini Šoštanj,
• da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno leto pred objavo razpisa,
• da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
• da imajo evidenco o članstvu,
• da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
• da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov.
IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: sredstva so predvidena v občinskem proračunu na postavki 18033002 Programi in delovanje ljubiteljskih kulturnih
društev v okvirni višini 40.000,00 EUR.
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA : vam je na voljo na Občini Šoštanj in na njenem spletnem naslovu www.sostanj.si.
VI. ODDAJA VLOG: vloge morajo biti podane v skladu z razpisno dokumentacijo skupaj z dokazili in prilogami. Poslane morajo biti v zaprtem ovitku
na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v občini Šoštanj za leto 2013 – NE ODPIRAJ, najpozneje do ponedeljka, 20. maja 2013. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti ali do 12. ure v tajništvu Urada župana Občine Šoštanj. Prepozno oddanih vlog komisija
ne bo obravnavala. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja. Dodatne informacije in pojasnila so na voljo na
naslovu: Alenka Verbič (alenka.verbic@sostanj.si).
VII. DATUM ODPIRANJA VLOG: sreda, 22. maj 2013.
VIII: KRITERIJI ZA IZBOR: skladno z določbami 11. člena citiranega Pravilnika.
IX. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA: kandidati na javnem razpisu bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od roka za
oddajo prijave.
X. OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.

Številka: 6100-0001/2013-2			
		
Datum: 22. 4. 2013						
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Na zbornici tudi o poslovnih rezultatih in
strategiji Gorenja

N

a svoji drugi redni seji se je sestal upravni odbor Savinjsko
šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) in se seznanil z rezultati
SŠGZ za leto 2012. Odbor nadaljuje svoja gostovanja pri gospodarskih družbah – članicah zbornice. Tokrat so zasedali v Gorenju,
kjer je predsednik uprave Gorenja mag. Franjo Bobinac predstavil
poslovne rezultate, s katerimi so zadovoljni in usmeritve za prihodnjih nekaj let.
Zbornica lani poslovala dobro
Direktor SŠGZ mag. Franci Kotnik je dejal, da so na zbornici uresničili
vse dejavnosti, ki so jih zapisali v lanski program. Zlasti so se posvetili
čezmejnemu navezovanju stikov, saj je izvoz za slovensko gospodarstvo
nuja in izhod iz krize. Lani so beležili manjši upad članstva, tudi zato, ker
so s seznama zbrisali nekatere gospodarske subjekte, ki niso plačevali
članarine. Članstvo je že nekaj let neobvezno. »Glede na zaostrene
gospodarske razmere smo z delovanjem zadovoljni, tudi v finančnem
smislu, saj smo tudi v preteklem letu poslovali pozitivno in ustvarili nekaj dobička,« je povedal Kotnik. Zbornična članarina naj bi letos ostala
enaka kot lani.
Trenutno je zbornica najbolj angažirana pri pripravi Regijskega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014 – 2020. Potekel pa
je že tudi rok za prijavo predlogov na letošnji razpis za najboljše inovacije, ki so jih prejeli nekaj manj kot leto poprej. Sicer pa bodo tudi letos nadaljevali s tradicionalnimi dogodki, kot so različne konference in srečanja,
nadaljevali pa bodo tudi z internacionalizacijo svojega delovanja. O vsem
povedanem bo sklepala skupščina zbornice, ki bo sklicana v kratkem, je
dodala predsednica odbora dr. Cvetka Tinauer.
V Gorenju zadovoljni z rezultati
»Delovanje zbornice in članstvo v njej je potrebno tako na nacionalni
ravni kot v regionalni zbornici,« je med drugim povedal predsednik uprave Gorenja mag. Franjo Bobinac. Gorenje je trenutno na prvem mestu
med slovenskimi izvozniki in je drugi največji zaposlovalec v državi. Lani
so poslovali v 90 državah sveta, največji delež pa ima še vedno trg Evropske unije. Tudi lastništvo podjetja je precej internacionalizirano.
Vsak dan v Gorenjevih tovarnah proizvedejo od deset do enajst
tisoč različnih izdelkov. Kar 95 odstotkov prodajo pod lastnimi blagov-

nimi znamkami. Po Bobinčevih besedah stavijo na kakovost in dizajn, na
čemer bodo gradili še naprej. O tem pričajo številne nagrade za kvaliteto
in za inovativnost.
Poslovno leto je Gorenje sklenilo z dobičkom 0,3 milijona evrov, ob
tem pa za več kot 51 milijonov evrov zmanjšalo zadolženost. Lanski pozitiven rezultat gre pripisati zlasti ugodnim trendom v zadnjem četrtletju
leta. Tudi letos načrtujejo dobiček pri prodaji, hkrati pa pričakujejo pozitivne učinke zaradi selitve proizvodnje iz Švedske v Slovenijo in preselitve določenih programov v Srbijo. V začetku leta so odprodali proizvodnjo kuhinj, še vedno pa jih bodo tržili, saj to skupaj z gospodinjskimi
aparati prinaša sinergijske učinke.
Do leta 2015 nameravajo v Gorenju vsako leto povečati dobiček,
kar bodo dosegli s pokrivanjem artiklov vseh cenovnih razredov, ni pa
njihov cilj biti najcenejši. Kupca želijo prepričati skozi različnost, dizajn
in inovativnost svoje ponudbe. Trudili se bodo za še večjo globalizacijo.
Operativni dobiček računajo do leta 2015 dvigniti za 15 odstotkov.
Stanje v državi ne koristi ugledu v svetu
Bobinac je med drugim povedal, da se poslovni partnerji v tujini marsikdaj sprašujejo o razmerah v Sloveniji, saj zdajšnje razmere slabo vplivajo
na ugled naše države v svetu. Omenil je togo delovno zakonodajo in
nevzdržne prometne razmere ter izgradnjo hitre ceste tretje razvojne osi,
ki se vse bolj odmika. Njegovemu mnenju so se pridružili ostali prisotni.
Menili so, da naj politika bolj prisluhne gospodarstvu in ustvarja pogoje,
da bo to lahko delovalo.
Po pestri in dinamični razpravi so člani upravnega odbora SŠGZ na
slovensko politiko naslovili apel, naj končno začne delovati konstruktivno in v dobro gospodarstva, saj smo zaradi neustreznega ukrepanja
že pet let v krizi in doživljamo že drugo recesijo, zaradi česar je sedaj
ogrožena celotna država. Gospodarstveniki pričakujejo, da bodo imeli
odslej več vpliva pri oblikovanju zakonodaje, ki neposredno ali posredno
vpliva na poslovno okolje, zlasti to velja za izvozno usmerjeno industrijo
in podjetništvo.
Delovno mesto mora v Sloveniji znova postati vrednota, prav tako mora
biti vrednota etično poslovanje, vlada naj nemudoma pristopi k sanaciji
bančnega sistema in s tem omogoči tekoče financiranje podjetij, so menili.
Marija Lebar

Foto: Marija Lebar
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Premogovnik Velenje
Obisk ministra v Premogovniku Velenje

V

petek, 29. marca 2013, je Premogovnik Velenje obiskal minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik s
sodelavci. Goste je sprejel predsednik Uprave dr. Milan Medved in
jim predstavil delovanje družbe, projektne in razvojne aktivnosti ter
mednarodno sodelovanje.
»Premogovnik Velenje kot tehnološko visoko razvito podjetje tudi
med strateškimi cilji opredeljuje modernizacijo proizvodnje premoga, ki bi
prispevala k boljšim in varnejšim delovnim razmeram ter večji ekonomski
in ekološki sprejemljivosti – tako z vidika proizvodnje kot z vidika porabe
energije. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s štirimi
standardi kakovosti: za sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem,
varnosti in zdravja pri delu ter kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu tudi za energetsko učinkovitost v podjetju,« je
goste uvodoma nagovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr.
Milan Medved in hkrati izrazil zadovoljstvo, da je minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo za enega izmed prvih obiskov v svojem mandatu
izbral Premogovnik Velenje.
Dr. Medved s sodelavci je ministru in njegovim sodelavcem predstavil
tudi dosežke in pomen Premogovnika Velenje za svetovni trg. »Delujemo
na nekaterih ključnih razvojno-raziskovalnih projektih, sofinanciranih s strani evropskih skladov, ki podpirajo visok tehnološki razvoj. Naše inovacije
so vsako leto med prejemniki najvišjih regionalnih in tudi državnih priznanj.
Svoje delovanje širimo v JV regijo, Slovaško, Gruzijo, na Pacifik, v Turčijo,
kjer smo prisotni s svojim lastnim znanjem, tehnologijo in opremo.«
Ob tem je omenil, da je pred dnevi v Makedoniji potekala revizijska
razprava po projektiranju in izdelavi projektne dokumentacije za odpiranje
popolnoma novega premogovnika Mariovo blizu Prilepa v Makedoniji. »Revizija je bila uspešna, kar nas še posebej veseli, istočasno pa so v Skopju
potekali tudi pogovori med predstavniki Premogovnika Velenje in predstavniki ELEM-a, na katerih je tekla beseda o možnostih nadaljnjega sodelovanja –

predvsem o možnostih projektiranja še naslednjega makedonskega rudnika
Živojno. Z referencami, ki smo jih v velenjskem premogovniku dobili s tem
projektom, se ponujajo možnosti širšega sodelovanja na makedonskem trgu
– tudi z drugimi storitvami, ki jih izvajajo hčerinska podjetja v Skupini PV.«
Poleg osnovne dejavnosti pridobivanja premoga se namreč Premogovnik Velenje s svojimi hčerinskimi podjetji vse bolj uveljavlja tudi
na trgu. »Dobro zagotovilo za ustvarjanje delovnih mest predstavljajo
projekti, ki povečujejo prihodke izven osnovne dejavnosti. Pred petimi
leti smo si zadali cilj 30 % prihodkov realizirati na trgih izven osnovne
dejavnosti. To se je lani tudi zgodilo, saj je eksterna realizacija Skupine
PV znašala že skoraj 60 mio EUR.«

Foto: arhiv PV

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik
je po koncu svojega obiska Premogovnika Velenje, ki je pomemben
tako iz gospodarskega kot tudi iz energetskega vidika, povedal: »Premogovnik Velenje ima izredno dober management in dobro zastavljeno
strategijo, kar je zelo pohvalno. Strategijo poslovanja podjetja dosledno
izpolnjujejo, pri tem pa ne pozabljajo na okolje – tako v socialnem kot
tudi zaposlitvenem smislu. »Prav uravnoteženo delovanje Premogovnika
Velenje, ki se odraža v socialnem čutu za zaposlene, razvojni viziji in
skrbi za prihodnost, se zdi ministru izjemno pomembno.« Takšnih podjetij, kot je Premogovnik Velenje, bi si v Sloveniji želeli še več. Poleg
osnovne dejavnosti vlagate tudi v druge dejavnosti, veliko pozornost namenjate varnosti pri delu in obenem skrbite tudi za okolje – in vse to brez
evra proračunskih sredstev.«
PV

Premogovnik Velenje in HTZ Velenje uspešna
na zunanji presoji

4. in 5. aprila je v Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi
HTZ Velenje potekala zunanja presoja sistemov vodenja, ki jo je opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Zajemala je redno
presojo standarda ISO 9001– sistem vodenja kakovosti, obnovitveno
presojo po standardu ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem, redno
presojo po OHSAS 18001 – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
ter redno presojo po ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo.
Presojevalci so kot običajno preverjali izpolnjevanje zahtev vseh
standardov in zakonodaje, povezane z njimi. Presoja je tudi tokrat
potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela pa je vsa glavna
področja delovanja obeh podjetij. Presojevalci so si med drugim ogledali
tudi jamska delovišča.
Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je dejal, da je sodelovanje
Premogovnika Velenje in HTZ Velenje z inštitutom SIQ vselej korektno,
ocenjevalci so tudi tokrat svoje delo opravili brez kakršnihkoli težav. »Vsi
štirje standardi, ki jih imate, so uspešno integrirani v vaše delovne procese in so skladni z zahtevami vseh standardov. Sistemskih odstopanj
oziroma neskladnosti nismo ugotovili. Tako Premogovnik kot HTZ Velenje sta redki družbi v Sloveniji, ki se že zdaj sistematično ukvarjata z ocenjevanjem in obvladovanjem tveganj, kar je zelo pohvalno,« je dejal Zorc.
Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved se je
vsem sodelavkam in sodelavcem zahvalil za vloženi trud in opravljeno
delo tako pri notranji, kot tudi zunanji presoji. »Presoja pri nas ne poteka
samo dva dni, temveč je izvajanje standardov kakovosti sestavni del
8

Foto: arhiv PV

našega delovnega procesa in naših lastnih potreb. Podeljeni certifikati
nam predstavljajo tudi konkurenčno prednost. Zelo zadovoljen sem, da
smo v obeh podjetjih skozi večletno preverjanje vselej ubranili pravico do
certifikatov. Menim, da je bistveno lažje rekord doseči, kot ga potem več
let zapored tudi obdržati,« je ob koncu presoje dejal dr. Medved.
Zaradi direktive UE, ki narekuje prenos akreditacij z evropske na
slovensko institucijo, bo SIQ letos podelila nove certifikate, vendar z
enako veljavnostjo, kot so jo ti imeli do zdaj.
V mednarodni organizaciji ISO so lani začeli pripravljati nove
zahteve standardov za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 in sistem
ravnanja z okoljem po ISO 14001. Izdajo teh napovedujejo za leto 2015.
Pri ISO 9001 je predvidena vključitev zahtev za ocenjevanje tveganj za
doseganje poslovnih rezultatov in ciljev kakovosti ter procesov podjetja,
pri ISO 14001 pa bo obvezna objava nekaterih podatkov, kot so vplivi na
okolje in okoljske meritve. Obe napovedani spremembi v Premogovniku
Velenje in HTZ Velenje že zdaj upoštevamo.
PV
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Zimzelen
Mladost in starost si podata roke

Praksa študentk Pedagoške fakultete v PV Zimzelen
ed 5. in 7. aprilom, je bilo v PV Zimzelenu na praksi 39 študentk
tretjega letnika specialne in rehabilitacijske pedagogike
Pedagoške fakultete UNI Ljubljana. Za tridnevni praktični pouk v
okviru predmeta Terapevtska rekreacija za starejše so si PV Zimzelen izbrali že lani in po zelo dobrih izkušnjah so se za sodelovanje
dogovorili tudi letos.

M

Foto: Diana Janežič

Foto: Diana Janežič

V treh dneh so se študentke družile s stanovalci v pogovorih, ob
družabnih igrah, telovadbi, peki peciva, nekaj stanovalcev pa se je
odločilo tudi za kopanje v sosednjih termah. V dejavnostih je sodelovalo
veliko stanovalcev, ki so bili ob koncu zelo zadovoljni. Stanovalka Zofija
Gorogranc je ob zaključku druženja zaigrala na kitaro in vsi so zapeli z
njo. Njeni vtisi? »Zelo mi je bilo všeč. Tako srečanje je bilo dobro za nas,
stanovalce, in tudi za študente, da spoznajo, kako je v našem domu lepo.
Veliko se je dogajalo tri dni in lepo je bilo biti med mladimi ljudmi.«

Celjski škof med stanovalci PV Zimzelena

P

o prazniku velike noči se po župnijah začnejo priprave na birme
in to je čas škofovih obiskov župnij in številnih srečanj z verniki
in župnijskimi sodelavci. Tako se je celjski škof msgr. dr. Stanislav
Lipovšek 11. aprila 2013 med obiskom v Šaleški dekaniji ustavil tudi
v PV Centru starejših Zimzelen. Spremljala sta ga dekan msgr. Jože
Pribožič in župan Občine Šoštanj Darko Menih.
To je bil škofov drugi obisk v PV Zimzelenu, odkar je dom odprt,
kajti 1. junija 2010 je blagoslovil dom in kapelico v njem. Od takrat v PV
Zimzelenu ob torkih vsakih štirinajst dni potekajo maše, ki jih vodi dekan
msgr. Jože Pribožič.

Študentke so poudarile, da so pridobile veliko izkušenj in s praktičnim
delom osmislile teorijo, ki jo poslušajo na predavanjih. Študentka Katarina je v imenu vseh povedala: »Nihče ti ne more dati takega znanja, kot
smo ga pridobile v teh treh dneh. Na fakulteti se lahko pogovarjamo o
metodah dela, strategijah, pristopih, čustvih, motoriki … Ko pa stopiš v
stik s človekom in spoznaš njegove potrebe, razmišljanja, moraš odložiti
vse teorije, zavore. To je bogastvo življenja.«
PV Zimzelen sodeluje z različnimi izobraževalnimi ustanovami.
Dijaki oz. študentje prihajajo v center kot prostovoljci, na prakso ali
opravljajo pripravništvo. »Vse oblike sodelovanja z mladimi pomenijo
za stanovalce dodano vrednost bivanja v domu starejših. Mladi ljudje
prinesejo mladostno energijo, nove ideje, živahnost in spremembo vsakodnevne rutine. Izkušnje in modrost starejših pa tudi mladim ponudijo
drugačen pogled na svet, « je dejala socialna delavka PV Zimzelen
Tanja Ramšak.
Diana Janežič

Direktorica PV Zimzelena Andreja Štefan Bukovič je škofu predstavila skrb za duhovno življenje in dobro počutje stanovalcev. Pri tem
je poudarila vlogo prostovoljk Veronik, za katere je pobuda prišla pred
dvema letoma pri Župnijskem pastoralnem svetu župnije Šoštanj. Zdaj
jih je 19 in prihajajo kot družabnice k stanovalcem na pogovor ali skupni
sprehod. Škof Stanislav Lipovšek je njihovo dejavnost pohvalil in se pri
tem navezal na način delovanja novega papeža Frančiška, ki poudarja
skromnost, dobrodelnost in skrb za ranljive skupine ljudi.
Škof si je v PV Zimzelen ogledal tudi razstavo lesenih križev in v
kapelici doma molil s stanovalci.
Diana Janežič

Foto: Diana Janežič
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Dogodki in ljudje
IV. mednarodni medgeneracijski festival v
Velenju

Bomo zmogli sodelovanja mladih s starejšo generacijo?
ričetek četrtega mednarodnega medgeneracijskega festivala,
ki je potekal v Velenju 28. in 29. Marca, so s pesmijo popestrili
pevci MPZ DU Velenje ter otroški pevski zbor OŠ Anton Aškerc pod
vodstvom prof. Metke Smirnov. Čudovito sozvočje mladosti in
izkušenih starejših pevcev.
Zbrane v vili Bianci je pozdravil podžupan Mestne občine Velenje dr.
Franc Žerdin, ki je izrazil zadovoljstvo, da je festival ponovno potekal
v Velenju, kjer si vse generacije prebivalcev prizadevajo, da bi ustvarili
prijazne pogoje za enakovredno kvalitetno življenje občank in občanov.
»Osvetlimo težave medgeneracijskega sodelovanja in poskušamo zanje poiskati tudi rešitve«, je še dejal dr. Žerdin. Predsednica Univerze
za tretje obdobje Marija Vrtačnik je prisotnim povedala, da je ta festival postal tradicionalna oblika raziskovanja in iskanja rešitev tako za
starejše, upokojene občane kot za sožitje z mlajšo generacijo. »Festival
je pomemben predvsem zato, ker k sodelovanju vedno pritegne znane
in uveljavljene strokovnjake, ob tem pa gre tudi za prenos različnih uporabnih znanj in dobrih praks. V tem letu je poudarek na vseživljenjskem
izobraževanju aktivnega državljana, saj je leto 2013 evropsko leto
državljanov«.

P

Skupni uvodni pevski nastop učencev in starejših pevcev. Foto: Jože Miklavc

Ugledni profesor dr. Miro Cerar. Foto: Jože Miklavc

Direktor Inštituta IPAK Velenje dr. Stanko Blatnik je izpostavil vlogo
nevladnega sektorja v družbi, saj je inštitut IPAK v sklopu festivala nosilec projekta Aktivnega državljanstva brez civilne družbe ni. »Civilna
družba igra pomembno vlogo tudi na področju sodelovanja med generacijami. Veliko težav, ki jih imamo, bi lahko rešili z aktivnejšim delovanjem nevladnega sektorja« je izpostavil dr. Blatnik.
Predsednik Šaleške pokrajinske zveze upokojencev Drago Karl
Seme je izrazil prepričanje, da je pomembno aktivno vključevanje
slehernega posameznika v delo društev in klubov. Poudaril je, da
se v Šaleški dolini uspešno odzivajo na izzive časa ter dobro prepoznavajo potrebe občank in občanov. V letu 2012 so se na več
načinov vključili v evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.
Dr. Miro Cerar je predstavil pojem in pomen (politično) aktivnega
državljana ter ob tem spregovoril tudi o vlogi državljanov v aktualni
družbeni krizi. Še posebej bo izpostavil nekatere etične (vrednostne)
razloge za nastanek ekonomske, politične in ne nazadnje socialne krize
ter možnosti za njeno preseganje. Mag. Sonja Bercko je osvetlila pojem
biblioterapija, ki so ga poznali že stari Grki. Trdili so, da je literatura za
razvoj človeka psihološko in duhovno pomembna, zato je tudi znak nad
vrati grških knjižnic ponazarjal “mesto zdravljenja duše”. Svoje prispevke na dvodnevnem festivalu so predstavili tudi nekateri drugi.
Jože Miklavc

Dan za spremembe in »naj« prostovoljci

Ob 60 letnici Zveze prijateljev mladine Slovenije priznanje ZPM Velenje
projektom Dan za spremembe, ki ga Slovenska filantropijaZdruženje za promocijo prostovoljstva spodbuja že četrto leto,
je Mladinski center Velenje v sodelovanju z Mladinskim svetom
Velenje, letošnji dan za spremembe, 5. april, zaznamoval s prireditvijo, na kateri so razglasili zmagovalce natečaja, »naj« prostovoljska organizacija ter »naj« prostovoljec (slednja do in nad 30 let) za
leto 2012.
Za kulturni program na prireditvi so poskrbeli Rhythm Factory – tolkalni ansambel Glasbene šole Fran Korun Koželjski iz Velenja, prireditev
pa je bila v soboto, 5. aprila, v Vili Bianci pod pokroviteljstvom župana
Mestne občine Velenje Bojana Kontiča. Za naj prostovoljsko organizacijo
za leto 2012 so razglasili Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje,
za naj prostovoljko (do 30 let) Katjo Rizmal, članico ŠFS Koleda ter (nad
30 let) Verico Pogačar iz Škal.
Prostovoljci v Šaleški dolini delujejo pod okriljem Medobčinske zveze
prijateljev mladine Velenje, Mladinskega centra Velenje in Šolskega centra Velenje. V lanskem letu je bilo teh prostovoljcev več kot 600. Dan za

S
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»Naj prostovoljci« za leto 2012: Katja Rizmal iz ŠFS Koleda, Verica Pogačar
iz društva Revivas iz Škal in ZPM Šaleške doline. Fotografija: Jože Miklavc

spremembe so obeležili tudi na Ljudski univerzi Velenje, kjer so v petek,
5. aprila, zbirali in izmenjevali različne uporabne predmete; kuhinjske
pripomočke, gospodinjske aparate, pripomočke za prostočasne aktivnosti, knjige, bunde, plašče ter druge uporabne predmete.
Jože Miklavc
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Šaleški knapi še vedo kaj je solidarnost

V

krvodajalskih akcijah, ki so potekale v prostorih restavracije v
Gorenju sredi aprila, je darovalo kri več kot 1000 darovalcev,
le nekaj dni pred tem preko 200 v Šmartnem ob Paki, Lokovici in
Ravnah pri Šoštanju. Skupaj skoraj tisoč tristo, kar je kar več kot
500 (!) litrov krvi za potrebe bolnišnic in transfuzijskega zavoda iz
Ljubljane.
OZ RK Velenje dobro sodeluje z vsemi tremi občinami (Šoštanj,
Šmartno ob Paki in MO Velenje. Več kot 300 prostovoljcev je tako bilo
na delu in v različnih akcijah vse minulo leto, vodstvo pa si je po svojih
močeh prizadevalo biti učinkovito in operativno sposobno za številne intervencije. Velik delež sredstev so tako prigospodarili tudi z lastno dejavnostjo strokovnega izobraževanja, organizacije tečajev prve pomoči in
izvajanja krvodajalske dejavnosti. Šalečani so tudi v lanskem letu ostali
na visokem prvem mestu v državnem merilu s kar 4557 odvzemi krvi v
18 organiziranih akcijah za potrebe bolnišnic in Transfuzijskega zavoda v
Ljubljani. Za tako dober odziv so bili zaslužni tudi organizatorji in poverjeniki RK, prostovoljci in predsedniki v 22 krajevnih odborih ter treh aktivih
RK v družbah Premogovnik Velenje, Gorenje in Termoelektrarni Šoštanj.
Znano je, da velenjski knapi (in mnogi drugi občani) še vedno gojijo
izjemno solidarnost do sodelavcev, soobčanov in sodržavljanov. Ko jim
200 metrov pod zemljo venomer »visijo« nad glavo miljoni ton zemlje,
ko jim preti plin ali druge mehanske poškodbe, se dobro zavedajo, da
jim morda kadaj pride prav kri sočloveka. Zato tudi samo pregovorno …
kdor prvi da, dvakrat da, darujejo kri. No, v Šaleški dolini pa je solidarnost

Darovanja krvi se je v aprilu udeležilo kar preko 1000 darovalcev. Foto: Jože Miklavc

velika tudi med drugimi občani, delavci Gorenja termoelektrarne Šoštanj,
dijaki, prodajalkami in drugimi. Tako so bili v lanskem letu, v organizacijio Območnega združenja RK Velenje absolutni rekorderji v darovani
krvi, že letošnjega aprila pa spet presegajo načrtovane vrednosti. Kri
za človeka, 4,50 dragocenih dl krvi, vrednih več kot zlato, vsakodnevno
rešuje življenja, ki ugašajo na cesti, pri delu v tovarnah, na poljih in v gozdovih, tudi ob operacijah zaradi bolezni. Ne, nobena kriza jim ne pride do
živega. Darujejo, ker so solidarni, ker pomagajo sočloveku.
Jože Miklavc

Skupščina Območnega združenja Rdečega
križa Velenje

Kljub krizi prvi v državi po darovanju krvij
četrtek, 28.marca se je sešlo na redno letno skupščino Območno
združenje Rdečega križa Velenje, ki deluje na področju občin
Šmartno ob Paki, šoštanj in MO Velenje.
Predsednik Jože Kožar in sekretarka OZ RK Velenje Darja Lipnikar
sta podala obširno poročilo o opravljenem delu ter poudarila, da kljub
hudi socialni stiski prebivalcev s tega področja, še vedno prevladuje visoka zavest darovalcev krvi, da ob pomoči občin in občanov poizkušajo pomagati najrevnejšim ljudem v stiski s solidarnostjo, z najnujnejšimi živili,
obleko, obutvijo ter iskanjem ustreznih drugih rešitev. OZ RK Velenje
dobro sodeluje z vsemi tremi občinami, s Centrom za socialno delo ter
nekaterimi podjetji in družbami v Šaleški dolini. V lanskem letu so občane
dodatno prizadele poplave, ki so še bolj poslabšale položaj številnih
družin. Več kot 300 prostovoljcev je tako bilo na delu in v različnih akcijah celo minulo leto, vodstvo pa si je po svojih močeh prizadevalo biti
učinkovito in operativno sposobno za številne intervencije. Velik delež
sredstev so tako prigospodarili tudi z lastno dejavnostjo strokovnega

V

Pihalni orkester Zarja

O

bčni zbor Pihalnega orkestra Zarja je bil v petek 15.3.2013.
Občni zbor je bil hkrati volilni, saj je članom upravnega odbora potekel štiriletni mandat. Odboru se je priključilo nekaj mladih, še naprej bo funkcijo predsednika opravljal Srečko Potočnik.
Tudi podpredsednik Franci Krevzel je dobil ponovni mandat, strokovno vodstvo šoštanjske godbe pa je še naprej zaupano Miranu
Šumečniku. Dobro zagotovilo, da bo Zarja uspešna še naprej, je
tudi podmladek, saj se je orkestru pridružilo kar deset mladih, ki
obiskujejo glasbeno šolo FKK Velenje, oddelek Šoštanj.
Občni zbor je potekal po predlaganem dnevnem redu. Predsednik
Srečko Potočnik je v svojem poročilu posebej poudaril uspehe, ki jih
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Skupščine OZ RK Velenje so se udeležili predstavniki vseh 25 odborov
RK Šaleške doline. Foto: Jože Miklavc

izobraževanja, organizacije tečajev prve pomoči in izvajanja krvodajalske dejavnosti. Na tokratni skupščini so izvolili dva nadomestna člana
Predsedstva OZ RK Velenje, iz Šoštanja Draga Potočnika, dolgoletnega
člana in zavzetega funkcionarja ter krvodajalca.
Jože Miklavc

je orkester osvojil v letu 2012 v tekmovanju v umetniški skupini, kjer je
orkester tekmoval prvič in osvojil srebrno plaketo. Na 5. Mednarodnem
tekmovanju pa je orkester tekmoval v najtežji skupini in osvojil zlato plaketo in posebno nagrado za doseženo največje število točk.
Orkester je bil ob 100 letnici rojstva Bojana Adamiča kot poseben
gost povabljen v Maribor na srečanje orkestrov. S svojim nastopom je
navdušil in dokazal, da po kvaliteti spada med najboljše orkestre v Sloveniji.
Izvedli so tudi več samostojnih nastopov in koncertov, še posebej
pa so ponosni na božično novoletne koncerte, ki jih vsako leto izvajajo v
Šoštanju, na Vranskem in v Topolšici.
Za leto 2013 so si zastavili delovni plan. Načrtujejo gostovanja, ve11

liko samostojnih koncertov in nastopov v domačem okolju, kakor tudi v
tujini. Nekaj posebnega bodo zopet božično novoletni koncerti, 22. 12.
v Šoštanju in 23. 12. na Vranskem, z orkestrom bo sodeloval ansambel
Saša Avsenika in še kdo.
V letošnjem letu bodo posneli videospot, sodelovali pa bodo tudi
v TV oddajah Moja Slovenija in Na zdravje, krepili bodo sodelovanje z
orkestrom iz Strassa in hrvaškega Lobora. Med počitnicami načrtujejo v
Šoštanju tabor mladih članov.
V orkestru pa si izredno želijo, da bi v prihodnosti dobili večje godbene prostore.
Najprizadevnejše je podpredsednik orkestra Franci Krevzel obdaril
s praktičnimi darili.
MILOJKA B. KOMPREJ

Foto: Tekauc

Nadaljujejo »mega« projekt sadni gozd

Nadaljujejo »mega« projekt sadni gozd
stanoviteljica Fundacije Sadni gozd , direktorica Ljudske univerze Velenje (LUV) Brigita Kropušek Ranzinger ter evropska
poslanka Zofija Maze Kukovič s sodelavci, so v zapozneli spomladanski aktivnosti v naravi pričeli sajenje jagodičevja na kompleksu ob Škalskem jezeru.
V okviru evropskega projekta Hrana za zdravje in delovna mesta,
ki ga izvajajo člani skupine Požen´ Evropo, so v petek 5. aprila posadili
večje število grmovnic- jagodičevja ter postavili izobraževalno tablo ob
jezerski tematski poti. LUV, ki ob izvajanju projekta Sadni gozd spodbuja
in omogoča posaditve tudi na področju občin Saša regije, ter v občinah
Šoštanj in Šmartno ob Paki, je v pozni lanski jeseni, skupaj s partnerji
in donatorji posadila 300 sadik sadnega drevja in grmičevja, ki dajejo
užitne plodove. Skupaj so tako posadili že več kot 800 dreves, oz. koristnih sadik, akcijo pa zdaj nadaljujejo v sodelovanju s taborniki Rodu
Jezerski zmaj Velenje, učenci Centra za vzgojo in usposabljanja Velenje, varovanci Doma za varstvo odraslih Velenje, VDC Saša, zaposleni
sodelavke in sodelavci na Ljudski univerzi (Velenje, Šoštanj, Nazarje)
ter v tem primeru - evropska poslanka s svojo ekipo Požen´ Evropo. Ob
sajenju, ki je potekalo v slabih vremenskih pogojih, so pripravili kratek
kulturni program, številni prisotni, pretežno mladi, pa so v sodelovanju s
svetovalko dr. Natašo Kopušar iz ERICo inštituta za ekološke raziskave
d.o.o. Velenje, posadili rastline jagodičevja in malin.

U

Jože Miklavc

Salamiada

O

čitno je čas naklonjen pokušanju salam, ali pa so te odlične
domače dobrote v tem času ravno prav zrele, saj smo zasledili
kar nekaj salamijad.
Ena izmed njih je bila v petek 11. aprila v šoštanjskem gasilnem
domu. Zbrali sta se dve skupini izdelovalcev salam, v eni so bili ti, ki jim
izdelovanje salam predstavlja nov izziv, v drugi pa tisti, ki so tega dela vajeni že dolgo časa. Pokušina salam je bila povezana s pokušino in ocenjevanjem znane domače alkoholne pijače »tolkeca«, ki očitno doživlja
ponovno priljubljenost med pivci. Na salamijadi so bili tudi pevci. Lovski
oktet je »zarezal« par odličnih napevov, za veselo družbo je skrbel mladi,
a čedalje bolj prepoznavni ansambel Smeh, na druženju pa se je pojavil
tudi skoraj čisto pravi Charlie Chaplin. Če k vsemu naštetemu dodamo
še polno mizo domačih dobrot, ni pričakovati drugega, kot obilico dobre
volje.
Salame so bile dobre, kaj dobre, odlične, zato sem bila vesela, da
sem bila samo med pokuševalci, ne pa tudi med ocenjevalci. Ti so po
krepkem požirku prej omenjene pijače kar nekajkrat obkrožili mizo, kjer
12

Ob sajenju je vsem nagajalo neugodno vreme. Foto: Jože Miklavc

se je na krožnikih ponujalo enajstih različnih salam. Bistvo srečanja ni bilo
tekmovanje, to je poudaril organizator Boris Goličnik, ampak druženje in
veselje. Res se je zdelo, da se je po razglasitvi najboljših salam vzdušje
šele prav sprostilo. Nihče se ni jezil, če njegova salama ni bila med prvo
izbranimi in tisti s priznanji tudi niso kazali posebnega ponosa. Vsem, ki
se s tem ukvarjajo je jasno, da na dobro salamo vpliva vrsta dejavnikov
in da ni zanesljivega recepta za vedno odlično salamo. A ocenjevalci
so rekli takole: najboljši »tolkec« je naprešal Vinko Goličnik iz Skorna.
Med prve tri najboljše izdelovalce salam - začetnike so se uvrstili Boštjan
Pirnar, Aleš Hribar in kot prvi spet Vinko Goličnik.
Absolutni zmagovalec srečanja je bil Martin Ramšak, drugi z najboljšo
salamo je bil Roman Oblak in tokrat tretji med starimi mački Vinko
Goličnik. Nisem čisto prepričana katera salama je bila njegova, a očitno
je s svojim okusom posegla kar po vseh uvrstitvah. Martin Ramšak pa je
tako ali tako znan po kolinah in posledično odličnih domačih suhomesnih
izdelkih.
MILOJKA B. KOMPREJ
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Mozirski park naravnih lepot odprl vrata

O

d sobote, 20. aprila je park cvetja Mozirski gaj po pol leta že
35. na stežaj odprl vrata s pomladno razstavo, ki bo odprta
do 5. maja, kasneje pa za obiskovalce vse do pozne jeseni. To,
po malem praznično sezono bo gaj ponujal čudovite razglede na
urejene zelenice, gredice različnega spomladanskega cvetja in na
stotisoče tulipanov.
Potem, ko je spomin na leto vodne katastrofe 1990 še vedno živ,
je park cvetja v Mozirju uničujoče poplavilo tudi lanskega 5. novembra, ko je reka prebila varovalni nasip in dodobra opustošila vzhodni
predel. Slovenski in mozirski vrtnarji so kljub dolgi in neugodni zimi še
pravočasno odpravili posledice, vreme v zadnjih dveh tednih pa je že
nadoknadilo zamudo v razcvetu. Kot nam je povedal predstavnik EHD
Mozirski gaj Božo Plesec, bo Mozirski gaj spet skrbno urejen etnografski
in cvetlični park ki bo že ob prvomajskih praznikih privabil veliko obiskovalcev. Na dan odprtja sta se v parku, na prvi protestantski poroki poročila
mlada zdravnika iz Polzele oz. Novega Mesta, sadjarji in vinogradniki so
obrezali Steyerjevo trto dišeči traminec in radgonsko ranino iz mariborskega Lenta, pa modro kavčino. Med prazniki bodo najmlajše razveseljevali junaki risanih filmskih serij kot npr. Miki miška, Minny, Donald duck,
na ogled bodo eksotične živali, v kapelici sv. Valentina pa bodo na ogled

Znameniti tulipani v Mozirskem gaju vabijo (Foto: Jože Miklavc)

znamenite »potice« letošnje cvetne nedelje. Ob nastopih glasbenikov ter
z veliko sejemsko ponudbo, bo mozirski park spet blestel, upajmo, da ob
toplem in sončnem vremenu.
Jože Miklavc

Čarobni april

1

3. aprila je Mladinski center doživel pravo senzacijo. Na obisk
smo povabili mentalista Jerneja, ki se je s svojimi spretnostmi
predstavil tudi v oddaji Slovenija ima talent.
Da talent definitivno ima, je dokazal 30-glavi množici, ki je z veseljem
upoštevala vsa njegova navodila in bila očarana. Jernej Župevc,
mladenič iz Gaberk, je množico ogrel s kratko vajo prepletanja rok, pri
kateri je sodelovalo celotno občinstvo. Nato je uspešno bral misli trem
kandidatom, razkril enega lažnivca med petimi kandidati ter paru povezal
avri. Slednje je šokiralo predvsem oba prostovoljca; z zaprtimi očmi in
stegnjenimi rokami sta se prepustila Jerneju, ta pa se je z robčkom dotikal samo enega od njiju. Šok: dotike sta čutila oba!
Ker najslajše praviloma pustimo za konec, je tudi najboljši trik Jernej
prihranil za konec. Iz kuverte je prostovoljka potegnila list, na katerem je
bil že pred nastopom napisan sestavek – predvidena situacija ob koncu
večera. Ampak, kako si lahko nekdo zamisli kako bo potekal celotni
večer? Hmm… Jernej to ve. V celoti je pravilno napovedal izgled prostovoljke ter kako bo izbrana.
Odločitev, ali je cela ura bila le vrsta uspešnih naključij ali je Jerneju
zares uspelo prebrati misli in nadzorovati naše odločitve, prepustimo vam.

Kavarna vabi

Š

oštanjska kavarna v lepi Pibernikovi hiši je znova zaživela. Po
začetni izredni priljubljenosti in nekaj letih bolj ali manj mrtvila,
menjavi lastnikov in vsebin, je v petek 19. aprila ponovno odprla
vrata. In na veliko veselje novega šefa Kavarne Žana Delopsta,

Foto: Milojka B. Komprej
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Vsekakor vam priporočamo udeležitev katerega od njegovih nastopov,
saj je takšen talent preprosto neverjeten.
MLADINSKI CENTER ŠOŠTANJ

Mogoče je k temu pripomoglo prav domače ime, saj je novi najemnik
iz Topolšice in očitno pripravljen vdahniti Kavarni njeno nekoliko izgubljeno dušo. Kavarna bo po novem odprta od 7. Do 22. ure od ponedeljka
do četrtka. Za vikende pa tudi do 24. ure, z uro zamika pri odpiranju.
Delopst obeta ob koncih tedna tudi različne koncerte, poleti na prijetnem
vrtu, pozimi v Kavarni, ljubitelji pitja čaja pa lahko v Kavarni izbirajo
med petdesetimi vrstami pravega čaja in tudi med naravnimi domačimi
mešanicami.
Seveda se bo v Šoštanjski Kavarni ponudba dopolnjevala, zato se
ni bati, da bi ne našli kaj zase. Med drugim se da pojesti kakšno tortico
ali pa rogljiček.
Kot kaže bo novi najemnik vlagal svoj trud predvsem v vsebine, kar
je na nek način tudi prava izbira, saj je prostor sam po sebi izredno lepo
opremljen s prijetnimi družinskimi fotografijami in nostalgičnimi prizori
Šoštanjske polpretekle zgodovine.
MILOJKA B. KOMPREJ
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Intervju
Kjer so rože, so dobri ljudje

S

edi v Evropskem petčlanskem upravnem odboru cvetličarske
asociacije FLORINT, ki pokriva več kot 100.000 cvetličarn v
družbi strokovnjakov iz Nemčije, Velike Britanije, Nizozemske in Belgije, ima izpit za mednarodnega sodnika iz področja cvetličarstva
z licenco asociacije Florin, katero ima samo 130 ljudi na svetu, je
član upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri obrtno
podjetniški zbornici Slovenije, iskan predavatelj, sodelavec radia in
televizije, kjer vodi samostojne oddaje (česar v intervjuju sploh nisva omenila), in tisti, pod katerega taktirko je Velenje na tekmovanju
ENTENTE FLORALE dobilo priznanje ter zlato plaketo za najlepše
urejeno mesto v Evropi.
Simon Ogrizek, diplomirani inženir agronomije in hortikulture in vodja
poslovne enote vrtnarstva je seveda še veliko več. Pravzaprav sem
pričakovala, da bo povedal več, da se bo bolj predstavil s svojimi uspehi
in priznanji, kot pa se je. A če svojih uspehov ni ubesedil, še ne pomeni,
da jih ne prepoznamo. Njegova vizija in projekti pri urejanju okolja so še
kako prisotni in cenjeni v Šaleški dolini. Med pogovorom mi je zaupal tudi
nekaj stvari, predvsem kar se ponudb iz tujine tiče, ki jih nisva zapisala.
A mogoče se je odgovor zapisal sam, v njegovem stavku; Slovenija je
posebna, moja in samo ena.

prvimi “petelinčki “, kdaj bom lahko nabral prve jagode, kje bodo na voljo
zgodnje ivanjščice. Vloga rastlin v prazničnih dneh skozi vse leto ima
zame še danes izjemen pomen.
Nikakor pa ne smem zanemariti tudi tistega dela, ki je zajemal šolske
dneve, ti pa so bili rezervirani za Velenje in osnovnošolske aktivnosti ter
vse, kar je bilo vezano na šolo.

Se strinjate, da je pomlad tisti čas, ko nas narava najbolj kliče. K
delu ali preprostemu užitku ob svežih barvah?
Vsekakor; pomlad je prebujanje, pomlad je nov začetek, pomlad so
sveže barve in med njimi tudi osvežujoča zelena. Zelena energija nas
žene, da naredimo vse tisto, kar smo si želeli vso zimo.
Kateri letni čas pa vi najbolj občudujete?
Vsi letni časi so dobri, oziroma imajo svoj namen in svoj čar. Ljubim pomlad in njen opojni vonj, obožujem poletje in zlate sončne žarke, spoštujem
jesen in vse tisto, kar nam podari ter neučakano stremim proti prazničnim
božičnim dnem, ki jih ponuja zima.
Upam, da ne boste rekli, da sem prevečkrat prebral Slovensko ljudsko
pripoved o prijazni in neprijazni deklici, ki sta pozimi šli nabirat jagode !!!
Pomeni tudi za vaše delo kaj posebnega?
Pomladi se intenziteta dela poveča,saj se takrat prebudijo želje po
vrtnih in drugih spremembah, posledično pa so sem vključeni moji
nasveti,projekti,...in vse tisto, kar sodi k hortikulturnim spremembam.
In kakšno je pravzaprav vaše delo, vsaj kar se osnovnega dela tiče?
Moje osnovno delo je vodenje poslovne enote vrtnarstvo v okviru podjetja PUP d.d., kar zajema veliko planskega dela , dela na kadrovskem
področju, področju racionalizacije stroškov, marketinga vključno s
pospeševanjem prodaje, pomemben segment zajema tudi projektiranje in posledično pridobivanje poslov, vse pa je seveda usmerjeno v tri
ključna področja POSLOVNE ENOTE VRTNARSTVO in sicer področje
cvetličarstva, urejanja krajine in proizvodnje, ki tesno povezane med seboj tvorijo efektivno in harmonično celoto.
Stik za naravo vam veliko pomeni že od otroštva dalje. Kje ste ga
preživljali?
Narava je ključni element mojega življenja že od otroštva, ki sem ga v
veliki meri preživljal v Lokovici, kjer z družino živim tudi sedaj. Natanko
sem vedno vedel, kje bodo zacveteli prvi zvončki, kje so gozdni robovi z
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Kakšno je bilo Velenje v času vašega šolanja. Danes tako radi govorimo o naši povezanosti z naravo. Je bilo obdobje konca dvajsetega stoletja tudi naklonjeno takemu razmišljanju.?
Že v času mojega šolanja je bilo Velenje lepo in urejeno mesto, saj je
imelo tudi dobro zeleno zasnovo.
Kultura cvetja je v Velenju rasla postopoma, sam pa sem poskušal v
času, ko sem v okviru zaposlitve v podjetju PUP že lahko, kar se da
močno vplivati na pomen rastlin v vsakodnevnem življenju.
Velenje je že leta 1999 doseglo enega od viškov na tem področju, ko je
pod mojo taktirko in z veliko mero posluha takratnega župana v okviru
tekmovanja ENTENTE FLORALE dobilo priznanje ter zlato plaketo za
najlepše urejeno mesto v Evropi.
Je bila vaša odločitev za vrtnarsko šolo, ki ste jo obiskovali v Celju,
nenavadna za vaše okolje?
Ne vem, če bi lahko rekel, da je bila nenavadna, saj se je zdela kot
logična posledica moje ljubezni do rastlin in vsega, kar je bilo povezanega z hortikulturo.
Koliko fantov je bilo v vašem razredu?
Pet fantov in 23 deklet. Fantje smo bili na vrtnarski šoli bolj manjšina.
List april 2013

Pravite, da ste že v srednji šoli veliko delali. Kje, kaj, kako?
Na eni od predstavitev v hotelu Slavija v Mariboru, kjer sem bil prisoten
v okviru skupine ambicioznih dijakov prvega letnika sta me moji sedanji
sodelavki povabili na takratno podjetje VEKOS . Sprejel sem vabilo in od
takrat delam v hiši, ki se je kasneje preimenovala v PUP.
V drugem letniku srednje šole sem zaradi stiske z zaposlenimi že samostojno nadomeščal in vodil cvetličarno, v šoli pa sem zaradi tega dobil
prvi tritedenski opravičen izostanek.
Res pa je, da sem bil vzoren dijak .
So vas v delovnem okolju prepoznali kot dober potencial?
Zgleda, da res, saj sem v hiši skozi obdobje dijaških in študentskih let,
do danes, ko imam že skoraj 18 let delovne dobe skupaj skoraj četrt
stoletja.
Vaš nadaljnji korak je bil narejen proti Ljubljani. Katera fakulteta?
Biotehniška fakulteta, oddelek za agronomijo, to so bila moja študentska
leta. Zanimivo obdobje.

tlinami, ni pa mi bila tuja tudi zelenjava in sadje, tudi to je bilo in je moje
področje, torej moje izbirno področje.
Ste tudi takrat delali v praksi. Kje?
Tam kjer delam že vse življenje, na PUP - u.
Menite, da je na razvoj vaših idej vplivala vaša služba ali smatrate,
da bi lahko svoje ideje in poti razvijali vsepovsod.
Kot sem dejal že prej sem imel v mestu prave sogovornike in zagovornike lepega. Velenje je bilo moj “poligon” za uvajanje novih prijemov,
novih tehnik in praks.
Vsekakor pa brez izobraževanja in dopolnjevanja , iskanja novitet in
prinašanja vsega novega iz drugih delov Evrope, takega napredka zagotovo ne bi bilo.

Izobraževanje je teklo v skladu s pričakovanim?
Vsekakor so mi bili bližje strokovni predmeti, ki so bili tesno povezani z
rastlinami,
Matematika, statistika, kemija, biologija, fizika z meteorologijo ipd. mi
niso bili tako strašno pri srcu.

Že zgodaj ste se uveljavili v tujini. Kje in zakaj?
Kot član upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri obrtno
podjetniški zbornici Slovenije sem že kmalu pričel delati na cvetličarskih
projektih. Iz tega naslova mi je bilo omogočeno oditi na izobraževanja
in opravljati izpit za mednarodnega sodnika iz področja cvetličarstva z
licenco mednarodne cvetličarske asociacije FLORINT.
Danes nas ima takšno licenco kakšnih 130 ljudi na svetu.
Kasneje pa sem bil izbran za člana tehničnega komiteja za izvedbo evropskih prvenstev v cvetličarstvu, kar opravljam še danes.

Bilo je nekaj presežkov in nadgradenj kar se izobraževanja tiče.
Tudi desetka je »padla« na strokovnem izpitu. V kateri smeri in kaj
to pomeni?
Desetke so bile tam, kjer so mi bili predmeti pisani na kožo in sicer strokovni predmeti, ki so bili vezani na poznavanje in delo z okrasnimi ras-

Čestitke. Pravzaprav vas je težko slediti, saj vlagate znanje in energijo na več koncev. Kaj je za vas največji izziv ?
Vse poti vodijo k rastlinam in oblikovanje z njimi je res nekaj posebnega.
Ponosen sem, da imam ta dar in občutek, ki pa ga je bilo seveda veliko
nadgrajevati, poti pa še zdaleč ni konec.

Foto: Dejan Tonkli
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Omenila sva tujino. Tja ne hodite samo na kratke izlete?
V tujino hodim zelo veliko, predvsem, da lahko sledim vsemu, kar je
novega na področju hortikulture ter novitete in nove prijeme prinašam v
podjetje kot nadgradnjo in osvežitev .
Velikokrat pa tudi dobim potrditev , da delamo dobro in kvalitetno, kdaj
pa opazim, da so naši prijemi celo boljši in bolj napredni od tistih, ki jih
uporabljajo drugi Evropejci.

truda, v tujini pa je biti uspešen lahko prvo, drugo in tudi tretje, ker je
tudi kupna moč večja in uglednega načrtovalca dogodkov ali oblikovalca
prostora si lahko privošči sicer enak odstotek ljudi, a je populacija toliko
večja.
Samo primer Nemčije in Slovenije. 1 % - Odstotek prebivalstva v
Nemčiji je 845 000 ljudi, v Sloveniji pa 20.000 ljudi, torej, kje so večje
možnosti ?

Sedite tudi v petčlanskem upravnem odboru. Katerem?
Evropska cvetličarska asociacija FLORINT je bila ustanovljena leta
1956 in pokriva več kot 100.000 cvetličarn in cvetličarskih podjetij in s
tem več kot 350.000 zaposlenih v cvetličarstvu.
Petčlanski upravni odbor s kolegi iz Nemčije, Velike Britanije, Nizozemske in Belgije deluje predvsem na področjih strateškega razvoja, strateškega pospeševanja prodaje in izobraževanja s področja
cvetličarstva za vse pridružene člane.

Verjetno so vam ponujali delo ali vsaj sodelovanje? Kje in kdo?
Ja , v teh nekaj letih so bile tudi ponudbe. Omenil bi samo, da so bile iz
treh različnih kontinentov in seveda izjemno vabljive, ter sila prestižne.

Kot član mednarodne organizacije hortikulturnega društva ste dejavni na katerih področjih?
Osebno pokrivam področje izobraževanje, sicer pa odgovarjam za južno
Evropo.

Pa se vrniva nazaj v vaše delovno okolje. Kakšno je bilo zatečeno
stanje , ko ste se zaposlili na takratnem Vekosu?
Če je bilo vprašanje namenjeno času izpred 18 let, danes gledano,
zelo,.......nenavadno.
Za tisto je bilo potrebno biti star 23 let, sila ambiciozen in z neustavljivo
energijo.

Kaj prinaša članstvo?
Članstvo prinaša predvsem prve in pomembne informacije, ki so danes
vitalnega pomena.
Imeti pravo informacijo prvi, pomeni biti med prvimi.
Je bil že kdaj kakšen Slovenec na takšnem položaju?
Ne nikoli, čeprav so bile želje, vendar ni bilo povabila.
Kaj menite, kaj je pripomogli k vaši tako veliki prepoznavnosti v
svetu?
Vsekakor izjemna dejavnost in pridnost pri preteklih ter seveda tudi sedanjih cvetličarskih projektih, med katerimi je bilo tudi Evropsko prvenstvo v Velenju leta 2007.
Niste pa prepoznavni samo v svetu, tudi doma ste iskan strokovnjak: opišite nekaj tega?
Moj profil kadra je redek, saj je v mojem poklicu običajno obvladovati
samo eno področje, to je bodisi cvetličarstvo, ali pa samo urejanje krajine
ali pa tudi samo procese proizvodnje iz področja vrtnarstva.
Ker sem se zaposlil v podjetju, kjer so nekako delovala vsa tri področja,
sem jih vsa postopno nadgrajeval, se učil in jih izpopolnjeval ter povezoval
v uporabno celoto, danes vsa tri razmeroma uspešno delujejo, kar ni uspelo nobenemu od številnih podobnih podjetij v Sloveniji, ki so bila v prvi
vrsti mestna vrtnarska podjetja .
Vrtnarstvo Celje, Florina Maribor, Vrtnarstvo Murska Sobota, Agraria
Brežice..so bili prepoznavni giganti, ki so za vedno zaspali.
Uspeh je bilo najprej napredovati iz zaspanega podjetja, nato močno rasti, sedaj pa bo uspeh ostati in vse to zmoreš lahko samo z poznavanjem
hortikulture v celoti in vse to daje prepoznavnost in ugled med kolegi in
tistimi, ki znajo ceniti branžo.
Kje je teže uspeti, v tujini ali doma?
Ne vem, kaj bi pomenilo uspeti ? Biti prepoznaven ? Biti cenjen ? Biti
premožen ?
Doma je lahko uspeh samo prvo in drugo in še to zahteva veliko vloženega
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Vam je žal za zamujene priložnosti? Oziroma veste, da to niso?
Pravijo, da priložnost zamujena ne vrne se nobena , jaz pa dodam, da je
tudi Slovenija posebna, moja in samo ena.

Vrtnarstvo ni samo vrtnarstvo, kajne?
Vrtnarstvo ? Vrtnarstvo je biti branžni strokovnjak, ekonomist, psiholog,
finančnik, ......danes moraš v vrtnarstvu za uspešno delo skoraj biti “v
rožicah “.
Imate v bližnji prihodnosti v načrtu kakšne večje projekte?
Vsekakor - in rezultate bodo lahko uživali vsi prebivalci ter obiskovalci
Šaleške doline. Podrobnosti naj zaenkrat ostanejo skrivnost.
Dobro delovno okolje vpliva tudi na uspešnost dela , se strinjate?
Vsekakor, občutek “toplega gnezda “ je ključnega pomena za ustvarjalnost.
Kako je sestavljena vaša ekipa?
Mojo ekipo sestavljajo strokovnjaki iz vseh področij hortikulture, ki so
zelo ustvarjalna in fleksibilna ekipa, s katero si upam prestavljati gore.
Zaupate svojim podrejenim, jim daste možnosti, da v okviru dela
razvijajo svoje zamisli?
Brez zaupanja ni možnosti za ustvarjalnost, lastno nadgradnjo in napredek. Imajo vso mojo podporo in neskončno me veseli, ko pokažejo nov
pristop, novo tehniko,.....
Kaj ta trenutek počnete na vrtnarstvu?
V tem trenutku se pripravljamo na sezono pomlad 2013 in sicer na vseh
področjih hortikulture.
Katere rože so po vašem najbolj primerne za domače gredice?
Odvisno od gredice in okolja v katerega je gredica postavljena. Izbor je
tako širok, da si ne morem drzniti ugibati na slepo. To je neprofesionalen
pristop.
List april 2013

Če bi vas povabila domov, na svojo zelenico, ki je od dveh strani
omejena s cesto iz tretje z reko in četrte z hišo. Kaj bi mi svetovali?
Sliši se zanimivo, predvsem tisti del z reko, a vendar, prostor moram
videti, začutiti in tudi Vas bi želel imeti zraven v prostoru. Dobiti moram
celotno sliko, da lahko ustvarim vizijo.

športu, kadar pa nam čas dopušča , pa se radi potepamo po evropskih
destinacijah ter raziskujemo druge kulture, arhitekturo,.....

Kaj bi sporočili vsem, ki si urejajo zelenice, gredice?
Nikdar naj se ne lotevajo ureditve brez premišljenega izbora rastlin in
okolju primernega pristopa.

Prisegate tudi na fizično kondicijo, ukvarjate se z treningi, ki niso
zgolj krepitev mišic. Je napor ob vadb i na nek način tudi čiščenje
misli?
Brez dobre fizične kondicije ni mogoče zdržati današnjega tempa, pa pri
tem ne mislim samo fizično temveč tudi psihično. Naporni treningi me
sprostijo in me napolnijo z novo energijo.

Malo za šalo in malo za res. Še nekaj vprašanj o vas. Živite v Lokovici. Sami urejate okolico?
Trenutki v mojem vrtu v Lokovici so trenutki sproščanja, pa čeprav
moram včasih kar trdo garati, da spravim vrt v red.

Si jih očistite še kje?
Neskončno uživam v teku po pomladnem in poletnem dežju. Dež te
očisti, zopet lahko zadihaš s polnimi pljuči. Duša je po takšnem teku
kristalno čista.

Prevladujejo rože ali zelenje oz grmički?
Vrt je razdeljen na dva dela, v prvem so vse rastline bele in modre, vrtu
pravimo polnočni vrt, saj v soju lune bela barva fluoroscentno zažari,
drugi del ima rumeno in rožnato cvetne rastline ter rastline s škrlatnimi
listi.

Vaš življenjski moto?
Vse kar narediš dobrega, se dobro vrne in kar narediš slabega, sprejmeš
slabo nazaj, torej, če je dlan odprta lahko daje in sprejema, če je stisnjena skupaj ne more ne dajati in ne sprejemati.

Tudi družino imate s katero najbrž preživite ves čas, ki ga preostane. Kaj najraje počnete?
Naša družina je izjemno športna, tako da so prosti trenutki namenjeni

Misel za konec.
KJER JE CVETJE, SO DOBRI LJUDJE
Hvala.		

Milojka B. Komprej

Foto: Dejan Tonkli
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PRIREDITEV

maj 2013

planinstvo sreda, 1.5.

Graška gora
(izlet, lahka pot)

Odhod iz AP Šoštanj

Planinsko društvo
Šoštanj

planinstvo nedelja, 5.5.

Po poteh Janeza Jalna: Žirovnica – Begunje
(lahka pot)

Odhod iz AP Šoštanj

Planinsko društvo
Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 6.5.
ob 8:00

Sprehod za zdravje

Zbirno mesto pred
Občino Šoštanj

Središče za samostojno učenje Šoštanj

delavnice torek, 7.5.
ob 17:00

Torkova peta
(ustvarjalnica za otroke in starše)

Majerjeva vila

MZPM Velenje – Klub
Mladi za mlade

Računalniška delavnica:
Ustvarimo si elektronski naslov - Gmail

Središče za samoSredišče za samostostojno učenje Šoštanj jno učenje Šoštanj

Lokostrelstvo

Igrišče stare OŠ Bibe Središče za samostoRöcka
jno učenje Šoštanj

pravljice četrtek, 9.5.
ob 17:00

Pravljične ure
(Tatjana Ban: Ovčka Belka plete oblačila)

Mestna knjižnica
Šoštanj

Mestna knjižnica
Šoštanj

srečanje petek, 10.5.
ob 18:00

Srečanje prijateljev filma
(za ustvarjalce in druge zainteresirane)

Muzej usnjarstva na
Slovenskem

Muzej usnjarstva na
Slovenskem

planinstvo sobota, 11.5.

Obnova planinskih poti
(delovna akcija)

Okolica Šoštanja

Planinsko društvo
Šoštanj

rekreacija sobota, 11.5.
ob 9:00

Šport špas – druženje vseh generacij na
štadionu

Zbirno mesto pred
Majerjevo vilo

Vrtec Šoštanja

NK Šoštanj : NK Lenart
(16. krog Štajerske nogometne lige)

Stadion Šoštanj

Nogometni klub
Šoštanj

Sprehod za zdravje

Zbirno mesto pred
Občino Šoštanj

Središče za samostojno učenje Šoštanj

predstavitev torek, 14.5.
ob 14:00

Voda je vir življenja

Središče za samoSredišče za samostostojno učenje Šoštanj jno učenje Šoštanj

predstavitev sreda, 15.5.
ob 15:00

Robin Hood in jaz

Igrišče stare OŠ Bibe Središče za samostoRöcka
jno učenje Šoštanj

pravljice četrtek, 16.5.
ob 17:00

Pravljične ure
(Julia Hubery: Krtek Gregor in košček neba)

Mestna knjižnica
Šoštanj

razstava četrtek, 16.5.
ob 18:00

Likovni svet otrok
(odprtje državne likovne razstave)

OŠ Karla Destovnika- OŠ Karla DestovnikaKajuha Šoštanj
Kajuha Šoštanj

Šoštanj, ali te še poznam?

Središče za samoSredišče za samostostojno učenje Šoštanj jno učenje Šoštanj

Odprtje razstave Božidar Srdić

Mestna galerija
Šoštanj

predstavitev sreda, 8.5.
ob 15:30
rekreacija četrtek, 9.5.
ob 14:00

nogomet sobota, 11.5.
ob 17:00
rekreacija ponedeljek, 13.5.
ob 8:00

predstavitev četrtek, 16.5.
ob 18:00
razstava četrtek, 16.5.
ob 19:00
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Mestna knjižnica
Šoštanj

Zavod za kulturo
Šoštanj
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Napovednik prireditev objavljajo: mesečnik LIST,
Kabelska televizija Šoštanj (C34) in spletni portal Šoštanj.info
(http://www.sostanj.info). Podatke o prireditvah pošljite
na elektronski naslov: prireditve@sostanj.info

Premiera Iz življenja žuželk AgledaŠ

Kulturni dom Šoštanj

Zavod za kulturo
Šoštanj

Dan muzejev
(dan odprtih vrat)

Muzej usnjarstva na
Slovenskem

Muzej usnjarstva na
Slovenskem

NK Šoštanj : NK Tehnotim Pesnica
(17. krog Štajerske nogometne lige)

Stadion Šoštanj

Nogometni klub
Šoštanj

planinstvo nedelja, 19.5.

Soriška planina - Vrh Bače – Kobla – Planina za
Črno goro (lahka pot)

Odhod iz AP Šoštanj

Planinsko društvo
Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 20.5.
ob 8:00

Sprehod za zdravje

Zbirno mesto pred
Občino Šoštanj

Središče za samostojno učenje Šoštanj

Letni koncert učencev Glasbene šole Velenje,
oddelka Šoštanj

Kulturni dom Šoštanj

Glasbena šola Velenje

Računalniška delavnica:
Ustvarimo si Facebook profil

Središče za samoSredišče za samostostojno učenje Šoštanj jno učenje Šoštanj

Lokostrelstvo

Igrišče stare OŠ Bibe Središče za samostoRöcka
jno učenje Šoštanj

Pravljične ure
(Julia Doria: Kužica Zaspanka)

Mestna knjižnica
Šoštanj

Mestna knjižnica
Šoštanj

Koncert Tanje Zupan Zajc

Kulturni dom Šoštanj

TZZ d.o.o.

predstava petek, 17.5.
ob 19:00
predstavitev sobota, 18.5.
od 10:00 do 18:00
nogomet sobota, 18.5.
ob 17:00

koncert ponedeljek, 20.5.
ob 19:00
predstavitev sreda, 22.5.
od 12:00 do 17:00
rekreacija četrtek, 23.5.
ob 14:00
pravljice četrtek, 23.5.
ob 17:00
koncert četrtek, 23.5.
ob 20:00

Predstavitev knjige in še nekaj več! Dr. Latinović Mestna galerija
Draženka
Šoštanj

Zavod za kulturo
Šoštanj

NK Šoštanj : NK Paloma
(19. krog Štajerske nogometne lige)

Stadion Šoštanj

Nogometni klub
Šoštanj

planinstvo sobota, 25.5.
do 26.5.

Snežnik
(izlet, lahka pot)

Odhod iz AP Šoštanj

Planinsko društvo
Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 27.5.
ob 8:00

Sprehod za zdravje

Zbirno mesto pred
Občino Šoštanj

Središče za samostojno učenje Šoštanj

Računalniška delavnica:
Nakupovanje preko interneta

Središče za samoSredišče za samostostojno učenje Šoštanj jno učenje Šoštanj

Lokostrelstvo

Igrišče stare OŠ Bibe Središče za samostoRöcka
jno učenje Šoštanj

pravljice četrtek, 30.5.
ob 17:00

Pravljične ure
(Michael Broad: Spominčica)

Mestna knjižnica
Šoštanj

Mestna knjižnica
Šoštanj

pogovor četrtek, 30.5.
ob 18:00

Klepet pod Pustim gradom

Muzej usnjarstva na
Slovenskem

Muzej usnjarstva na
Slovenskem

predstavitev sreda, 24.5.
ob 19:00
nogomet sobota, 25.5.
ob 17:30

predstavitev sreda, 29.5.
od 12:00 do 17:00
rekreacija četrtek, 30.5.
ob 14:00
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Cerkev
Bogoslužna oznanila

združene župnije Šoštanj, Bele Vode,
Zavodnje
1. maj: sveta maša na Svetem Križu
ob 10. uri.
4. maj: sveta maša pri svetem Florjanu
ob 18. uri.
Svete maše na 6. velikonočno nedeljo,
5. maja 2013
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 18.30 uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Topolšica ob 10. uri.
Sveti Florjan ob 11.15 uri.
Svete maše na praznik Gospodovega
vnebohoda, 9. maja 2013:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 18.30. uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
11. maj: Srečanje zakoncev jubilantov ob 10.
uri v Šoštanjski župnijski cerkvi.

Svete maše na 7. velikonočno nedeljo,
12. maja 2013
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 18.30 uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri (slovesnost prvega svetega
obhajila).
Gaberke ob 10. uri.
Svete maše na Binkošti, 19. maja 2013
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30 (skupni
krst) in 15. uri (Vera in Luč).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 18.30 uri.
Sveti Križ ob 10.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Topolšica ob 8.30. uri.
Svete maše nedeljo Svete Trojice,
26. maja 2013
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30, in
10.30 (slovesnost prvega svetega obhajila) uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 18.30 uri.
Bele Vode ob 8. uri.
Zavodnje ob 9. uri.
Svete maše na praznik Svetega rešnjega
Telesa in Krvi, 30. maja 2013
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.

Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 18.30 uri.
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Svete maše na 9. nedeljo med letom, 2.
junija 2013
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Lepa nedelja s telovsko procesijo ob 8. uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri.
Bele Vode, lepa nedelja s telovsko procesijo
ob 11.15 uri in slovesnost prvega svetega
obhajila
Zavodnje ob 10. uri.
Topolšica ob 10. uri.
Šmarnična pobožnost
V mesecu maju bomo obhajali šmarnično
pobožnost. Večerne maše bodo v mesecu maju
zaradi šmarnic pol ure prej, torej ob 18.30 uri.
V Gaberkah bodo šmarnice ob sredah in petkih
ob 17. uri, v Topolšici pa ob torkih in četrtkih
ob 17. uri.
Župnijsko romanje
Naše letošnje štiridnevno romanje bo od 6. do
9. junija. Poromali bomo v Lurd. Vabljeni! Še je
nekaj prostih mest.

Foto: splet
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Vrtec
Ko posijejo topli sončni žarki

P

rišla je pomlad, pisana, igriva in v enoti vrtca Šoštanj- Urška
Topolšica so sončni žarki posijali skozi okno in nas navdihnili z
mnogimi ustvarjalnimi idejami.
Otroci plešejo ljudske in druge plese, katere so uspešno predstavili
na odru ob materinskem dnevu v Topolšici, igrajo na instrumente, prepevajo pesmi o pomladi. Obiskal nas je tudi »Zmajček Jurček« v okviru
projekta »Zeleni nahrbtnik«. Z njim smo delali poskuse z vodo, se pogovarjali o njej, izdelali piktograme o varčni uporabi, z go. Ireno Videmšek
iz Zavodenj pa smo izdelali svoj sir in jogurt.
Ob dnevu zemlje smo poskrbeli , da je okolica vrtca urejena. Pobrali
smo smeti, pograbili veje presadili rožice in se ob delu neizmerno zabavali.
Poigravamo pa se tudi z barvami, ki jih uspešno nanašamo na
papir in ravno zaradi njih je vrtec bogatejši za nekaj priznanj iz likovnih
natečajev. Otroci iz skupine 4 – 6 let so sodelovali na natečajih »Naravne
in druge nesreče« in »Ciciumetnije«. Na prvem, ki ga je razpisalo Minis-

Foto: arhiv vrtca

trstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, OE Celje, je bilo
nagrajeno likovno delo Valerije Stropnik na temo Potres. Prav tako pa je
dobila zahvalo in praktične nagrade enota Urška kot najbolj aktiven vrtec
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2012/13.
Na Ciciumetnijah, ki jih razpiše Otroški vrtec Ajdovščina in reviji Cicido in Ciciban, pa sta bili izbrani likovni umetniji Ožbeja Čremožnika in
Eme Ločan. Ustvarjali smo na temo Moj planet in Moja najljubša igrača.
Otrokom in staršem otrok iskreno čestitamo.
Mateja Grabner

Moja družina

M

esec marec je mesec družine. Za 8. marec smo mamice presenetili s pisanimi rožami. Materinski dan pa je bil v znamenju
lutk. Izdelali smo lutke – mamice in se pri tem seznanjali z različnimi
materiali, ki smo jih uporabili (les, blago, volna, žica).
V igralnici smo si uredili družinski kotiček, kjer smo zbirali družinske
fotografije. Otroci si jih še vedno z veseljem ogledujejo in tudi komentirajo. Spoznavali smo sorodstvene odnose v družini, svoj dom (hiša, blok)
in kraj kjer živimo (Topolšica, Ravne, Zavodnje). Pri spoznavanju družin
smo se navezali tudi na poklice, ki jih opravljajo naši starši.
Foto: arhiv vrtca

Špela Božič, Hermina Bezovnak Komprej

Narava kliče

“Če bi moral izbrati prizore, zvoke in vonjave, ki bi jih - od vseh
radosti na svetu - najraje doživel na svoj zadnji dan na zemlji, bi izbral
tele: vedro žvrgolenje ščinkavca ob zori, vonj bora v opoldanski vročini,
samoten klic gosi, pogled na kačjega pastirja, ki se lesketa na soncu,
glas drozga globoko v temačnem večernem gozdu in belo katedralo iz
oblakov, ki mirno pluje po modrem nebu.”
Edwin Way Teale

K

naravi, naši najboljši učiteljici, smo se z navdušenjem zatekli v
prvih toplih pomladnih dneh. Videli in srečali ste nas lahko na
daljših sprehodih mimo jezera ali čez Gorice. Videli ste nas lahko igrati
se z vejami, kamni, peskom. Slišali ste nas prepevati pesmi, začutili pa
ste lahko našo energijo, prežeto z veseljem in radovednostjo.

Ravenski godci na obisku v vrtcu

V

vrtcu se trudimo, da z različnimi dejavnostmi popestrimo
otroški vsakdan.

Foto: arhiv vrtca

Simona Koren

Obisk lovca v vrtcu Gaberke

M

Z otroki smo spoznavali različna glasbila, njihov zvok, v vrtec smo
prinašali instrumente – igrače, igrali nanje in se naučili ljudsko pesem
»Jaz sem muzikant.«
V goste smo povabili ravenske godce z imenom »Trio IFI«, ki so nam
s svojimi živahnimi vižami pričarali pravo vaško veselico.
Plesali smo, se zabavali in se imeli lepo. Obljubili so, da še pridejo.
Komaj čakamo.

inil je tudi mesec marec, pomladi pa še ni in ni. »Le kaj v tej dolgi
zimi počnejo in s čim se prehranjujejo živali v gozdu,« smo pomislili.
Odgovore na vsa ta vprašanja smo dobili ob obisku gospoda lovca Toneta Plazla v vrtcu. Z veseljem nam je razkazal svojo opremo in pripomočke
pri delu (puško, pohodno palico, prav poseben klobuk in obleko ter daljnogled) in nas povabil na sprehod po gozdu. Spoznali smo njegovo pomočnico
– psičko Brito. Skupaj smo obesili ptičjo hišico, ki smo jo izdelali sami in vanjo nasuli semena za ptice. V snegu smo poiskali sledi in ugotavljali, čigave
so. Izvedeli smo veliko zanimivosti o živalih, ki živijo v naših gozdovih in
kako preživijo zimo. Dan je bil čudovit in upamo, da je pomlad že zelo blizu.

V. Mevc, L. Potočnik

Brigita Šuperger
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Podoba kulture
Dolina sem, Milojka B. Komprej

P

esnici Milojki B. Komprej je lastna in blizu vsakovrstna simbolika, ki jo skuša tkati ne le v svoje pesmi, ampak v vse svoje
projekte, (in teh ni malo...).
Pesnici Milojki B. Komprej je lastna in blizu vsakovrstna simbolika,
ki jo skuša tkati ne le v svoje pesmi, ampak v vse svoje projekte, (in teh
ni malo...).

Pesniški jezik in rojstni kraj sta se prepletla v temeljih pesniške zbirke
Dolina sem Milojke B. Komprej. Vse kar nam je v devetinštiridesetih pesmih ponujeno v branje, raste iz tega temelja.
Soteski Penka bi težko rekli dolina. Voda reke Pake, ki s svojim
šumenjem meri neskončnost in v njej ves pesničin čas, je tista, ki neumorno sporoča, da je poleg neba, ki se pne nad sotesko, nekje še drugi
svet, ki jo ves čas vabi. Na vhodni strani soteske je ta »drugi svet« v
resnici še bolj zaprt kot soteska sama, a na spodnji strani je naravni
izhod iz tesni ter zaprtosti. Misel, spuščena po vodi, gre na pot, ki se
konča na obalah odprtega morja. Tam pa jo hrepenenje ne vleče naprej,
kot pri kakšni novodobni Lepi Vidi, ampak se kot bleda slutnja že ozira
nazaj.
Spoznanje, da se zaznamovanosti ob rojstvu ni mogoče odreči s
pobegom telesa v druge kraje pod pretvezo, da želimo spoznati nekaj,
česar ni moč spoznati tam kjer smo, je pač modrost, ki je ni mogoče
izluščiti brez izkušenj, skušenj in skušnjav življenja.
Kaže tako in tudi v pesniški zbirki Dolina sem se kaže tako, da
pravo svoboda diha in njegovo prosto dihanje, v resnici izraža samo svobodno izražanje samega sebe. Pesniški jezik, ko ga spoznamo in se ga

Foto: arhiv

Tako je tudi z njenim pesniškim prvencem, pesniško zbirko z naslovom Dolina sem. Sedem krat sedem, torej devetinštirideset pesmi, ob
istem štetju lastnih let, je javnosti predstavila ob dnevu žena. Ženske
pesmi, za žensko dušo.
Bilo je to v velenjskem knjižnem hramu, morda tam ravno zaradi tega,
ker v Velenju najprej niso verjeli v umetniško moč njene pesmi, pa jo je
zato v vsej poetični moči razkrila mariborska založba Pivec, ki je med
drugimi velikimi pesniškimi imeni od Neže Maurer, do Josipa Ostija, pod
svojo streho nedavno povabila tudi velenjskega umetnika Iva Stropnika.
Založniško vrzel Šaleške doline pa je v primeru zbirke Dolina sem,
vsaj malo zakrpal s so-založništvom tudi Zavod za umetnost in kulturo
Peter Rezman. Osrednji del literarnega dogodka je bil prebiranje Milojkinih pesmi, ki so jih ob specifičnih zvokih gonga prebirali njeni sorodniki
in prijatelji. Nekaj pesniških in življenjskih skrivnosti pa je iz nje izbrskal
Nino Flisar, glavni urednik pri Založbi Pivec, ki je vodil razgovor z njo.
Izbor pesmi za zbirko Dolina sem in njihovo razvrstitev tri cikluse je
opravil Peter Rezman, ki je na koncu zbirko pospremil s krajšim zapisom
o njenih pesmih in zbirki, kot celoti.
Takole pravi:
Jezik in prostor v katerega smo rojeni nas vedno zaznamujeta do
določene mere. S to zaznamovanostjo se potem prebijamo skozi jezikovno babilonstvo ter domače šentflorjanstvo. Včasih sta nam jezik in rojstni kraj celo v breme, a največkrat je oboje bolj kot vse drugo, čudežno
zatočišče, kamor se zatekamo po tolažbo v stiskah in tiho uživanje ob
iskrenih občutkih smisla bivanja, še posebej kadar se soočamo s sodobnimi vplivi babilonskih zmešnjav in maloumnostjo doline Šentflorjanske.

Ta čudoviti les

V

avli termoelektrarne Šoštanj so na ogled skulpture domačega
slikarja Franca Ravnjaka. Odprtje razstave je pospremil kratek
kulturni program, ki so ga izvedli harmonikarji Roberta Goličnika,
razstavo je odprl direktor Teš, (takrat še v.d.) Dermol Peter, zbrane
je nagovoril tudi avtor sam. Zahvalil se je prijateljem in vsem, ki ga
podpirajo na njegovi ustvarjalni poti ter organizatorjem.
O njegovem delu in o tej razstavi je svoj zapis podala likovna
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.
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naučimo, je veliko širši in višji kot golo sporazumevanje ter komuniciranje med posamezniki. Tako šele njegova uporaba v resnici omogoči
izražanje samega sebe, svojega bistva in svojega odnosa do smisla
bivanja. V univerzalnem smislu. Brez babilonskih zmešnjav. Zato se je
vredno tega vsak dan znova in na novo učiti.
Na neki točki se potem v resnici vse skupaj prevesi in obrne nazaj.
Zgodi se navidezno protislovje, ko nas kraji, ki nas sprva utesnjujejo in se
zdijo edina ovira pred popolno svobodo, ravno z zrelostnimi izkušnjami,
opravljenimi skušnjami in odrgninami skušnjav, povabijo nazaj k izviru.
Kot v azil, skoraj kot v maternico, da se pesnica odzove, se vrne in
olajšano dahne, prišla sem...
Pesniški krogotok Milojke B. Komprej se v zbirki Dolina sem, tako
zavrti kot na začetku omenjena kaplja, ki sta ji bili zaupana misel in beseda, da ju odnese na obalo odrtega morja, a se kot vse v naravni, vrne
tja, od koder prihaja.
Narava sama posrbi za to in v pesmih, ki se jih je pesnica naučila
pisati, je bilo potrebno le še ugotoviti: // Saj veš, / da nikoli zares / ne
odideš, / čeprav se izmikaš / v svoje. //
p

Franc Ravnjak se je ob številnih aktivnostih podal tudi v svet
upodabljajoče umetnosti. Njegov kiparski opus vedno znova bogatijo
sveži artefakti, ki razkrivajo avtorjevo neomajno kreativno energijo in
pričajo o vse večji ustvarjalni senzibiliteti. Prav ta njegove stvaritve zaznamuje s (po)osebnim karakterjem.
Med klasičnimi kiparskimi materiali je izbral les, ki je postal njegova
uročna vaba. V tem tradicionalnem materialu odkriva naravno likovnost,
mu tankočutno sledi, ter vse njegove prednosti in »napake« izkoristi za
pot k osebnemu idejnemu cilju. Je subtilni ustvarjalec, ki zna naravno
List april 2013

govorico lepega odkriti in celo vpeti v svoj motivni cilj. Tako v neločljivo
celoto povezuje umetnost narave in svoja osebna ustvarjalna stremljenja
ter snuje homogene likovne celote. Samo deblo oz. kos lesa ga namreč
nagovarja in usmerja tok njegovih kreativnih misli. Te se navezujejo na
figuro, zelo pogosto na lik ženske. S sledenjem zakonitostim klasičnega
figuralnega podobotvorja jo zna narediti plastično-kiparsko, prepoznavno, konkretno, realistično dosledno upodobljeno.

avtorsko moč in njegovo identiteto. Figuralni liki so še vedno figuralni, a
neizpodbitno nosijo podpis svojega stvaritelja.
Franc Ravnjak nenehno komunicira med telesnostjo lesa in telesnostjo figure. Kar nekaj njegovih figuralnih likov s svojimi rokami prehaja
vse do skrajnega roba debla, ki postane okvir njegove telesnosti. Figuro
namreč izlušči oz. vgradi v dano obliko.
Njegovo nagibanje k stiliziranju ga vodi v sfere abstraktnih stvaritev, v katerih sta jasnost in čistost oblik še toliko bolj izpostavljena.
Potreben je le še ustvarjalni korak in že njegova dela premorejo prvine
geometrijske abstrakcije. (Pol)krogla ne postane le tista oblika, v kateri
je uresničen simbol popolnosti in dovršenosti, temveč postane tudi vir
iskanja odnosov med masivnostjo in skeletno strukturo oz. med polnostjo
forme in preluknjanimi deli. Njegove tovrstne skulpture so estetske, zanimive v variacijah, s katerimi ustvarja tudi dvodelne kompozicije, kljub
geometrijskim segmentom pa premorejo izjemno čutno napetost.

Foto: Matej Blagus

Njegova avtorska moč pa je tista, ki je sposobna presegati realistični
koncept. Z njo uresničuje subjektivna modificiranja, preoblikovanja, ki
temeljijo predvsem na poenostavljanju in opuščanju nadrobnosti ter ob
natančnem pogledu na njegove stvaritve razkrivajo stremljenje po skupnem slogovnem imenovalcu. Tako Ravnjakov likovni jezik zaznamujejo
različne stopnje stilizacije, s katerimi stvaritve pridobivajo oblikovno
čistost, izrazno moč in sporočilnost ter se v fragmentih nagibajo k pomenljivim, simbolnim rešitvam.

Franc Ravnjak spoštuje človeško podobo. Zato je z njo prehodil zanimivo ustvarjalno pot, na kateri jo je interpretiral na različne načine, ki
jih lahko definiramo v razponu od posnemanja do izražanja. Občutek za
telesnost je iz figur prenesel in svobodno izživel v abstraktnih stvaritvah.
V vse svoje skulpture, ki so predvsem malega in srednjega formata, pa
je vnesel bogastvo osebnih čutenj, tako do materiala kot do motiva samega. Prav potreba po udejanjanju intimnih likovnih misli povezuje in
avtorsko opredeljuje njegov opus in mu daje tisto, kar ni le mojstrstvo v
obvladovanju materiala, ampak umetnost v tistem več.
MILOJKA B. KOMPREJ

Čeprav mu je med motivnimi izhodišči najbližje figuralni lik, z
veseljem raziskuje tudi abstraktne forme. Tudi takrat, ko se posveča
antropomorfnim vsebinam, se vse redkeje spušča v podrobnosti. Bliže
so mu čiste, enostavnejše oblike, estetsko izkristalizirane, a še vedno
dovolj sugestivne, da v sebi nosijo realistično prepoznavna sporočila. Ilustrativnost namreč nadomešča z avtorsko svežimi, metaforičnimi in simbolno naglašenimi oblikami, v katerih utripajo likovno močnejše formalne
rešitve. Te se v abstraktno formuliranih delih povsem osamosvojijo.
S klasičnimi kiparskimi orodji vešče rokuje, odvzema skulpturalno
maso in tako (pre)oblikuje oreh, nagnoj, hruško, češnjo, češpljo – lesove, ki so na nek način posebni, slikoviti, polni čarov matere Zemlje
in njenega atmosferskega kaljenja. Še posebej priljubljen mu je redko
rastoči les nagnoj, ki je bil »materia prima« tudi za akademskega kiparja
Ivana Napotnika, katerega opus Ravnjak dobro pozna in izjemno ceni.
Obrisne linije so jasne in tekoče, površine skulptur pa zglajene. S
perfekcionistično površinsko obdelavo razkriva naravno zgradbo materiala in vso očarljivost materialne snovnosti ter jo naredi taktilno nežno.
Kontrapunkt lepoti zglajenosti in (po)polnosti predstavljajo prvinske danosti, ki skupaj tvorijo celovitost pojavnosti in dodatno prispevajo k njeni
slikovitosti. Posredno pa razkrivajo večne analogije in s tem vzpostavljajo naravno stanje dvojnosti. Nekatere rešitve pa ob bok površinski zglajenosti postavljajo tudi razgibano površinsko obdelane segmente, ujete
v dinamičen ritem in igrivost svetlobe in sence (Mati z otrokom).
Ustvarjalno bogata in vse bolj v raziskovanje, v stremljenje po
presežnem, po izpovednem in izrazno pomenljivem usmerjena kiparska
pot Franca Ravnjaka kaže, da lahko vsako znano in prepoznavno obliko
nadgradi oz. transformira v nekaj, kar je povsem drugačno, kar premore
Mali traven 2013
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Obračun

G

ost galerijskega večera v mesecu februarju, ki si ga lahko v
Šoštanju samo želimo, je bil dr. Henrik Neubauer iz Ljubljane.
Baletni solist in zborist, asistent na Medicinski fakulteti, šef baleta
in koreograf ljubljanskega baleta, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana, umetniški vodja Opere in Baleta Maribor, režiser, je
samo nekaj nazivov in funkcij , ki jih je dr. Neubauer opravljal v svoji
bogati umetniški karieri.
Večji del tega je opisal v svoji knjigi Obračun, kjer nikakor ne gre za
obračun z njegovim življenjem, ampak izredno bogat in precizen zapis
dogajanja in dogodkov na kulturni sceni Slovenije, preteklih skoraj sto let.
Knjigo Obračun je v pogovoru z Milojko B. Komprej tudi predstavil in se
z obiljem informacij za vedno zapisal v spomin tistih, ki so ga poslušali.
Kopica dogodkov in imen iz slovenske baletne in operne scene je v izredno zanimivi predstavitvi oživela pred poslušalci, dr. Henrik Neubauer
pa ni pozabil tudi na tiste, ki so mu na nek način grenili življenje, oziroma
mu skušali postavljati polena pod noge. Seveda je, gospod kot je, to
zapisal bolj kot spomin, ne pa kot grajo ali z jezo. Kot predavatelj je bil
izredno cenjen vsepovsod v tujini, kot pisec številnih strokovnih del pa
natančen zapisovalec znanj in dogodkov. Knjige kot so Gib skozi stoletja,
80 let slovenskega baleta, Vodnik po operah slovenskih skladateljev, in
še skoraj trideset podobnih del se ne izpišejo z pred nedavno izdano
knjigo Ljubljanska opera med drugo svetovno vojno, ampak se pišejo
še naprej.

Foto: Dejan Tonkli

Seveda je dr. Henrik Neubauer za svoja dela prejel obilico mednarodnih priznanj, zelo ponosen je tudi na priznanje zlati red za zasluge,
ki ga je dobil iz rok bivšega predsednika Slovenije dr. Danila Tuerka.
Še vedno deluje v Slovenskem komornem glasbenem gledališču in
že dvakrat je stal v predstavi tudi na šoštanjskem odru kulturnega doma.
Cenjenega gosta so bili na Zavodu za kulturo Šoštanj izjemno veseli in si
ga želijo še kdaj povabiti na pogovor.
Milojka B Komprej

Realizem in abstrakcija

V

Mestni galeriji Šoštanj so v četrtek 11. aprila odprli razstavo del
Otona Gantarja iz Velenja Od realizma do abstrakcije. Oton je
član Društva šaleških likovnikov že od upokojitve dalje, v katero je
vstopil iz kovinarske stroke.
Njegova ustvarjalna želja je zaživela najprej v risbi in grafiki z leti
ustvarjanja in izobraževanja pa čedalje bolj uporablja olje in akril. V
zadnjem ustvarjalnem obdobju mu je ljubše izražanje v realističnih podobah in vedutah ter abstrakciji. Na njegov likovni izraz so vplivali slikarji,
kot so Alojz Zavolovšek in Tone Skok, a seveda je avtor z leti zgradil
svoj ustvarjalni pogled. Kot je o njem na eni izmed preteklih predstavitev
zapisala Marlen Premšak, je Oton Gantar kmalu spoznal, da sama
želja ni dovolj. Cilj je mogoče doseči le z vztrajnim delom, študijem in
izobraževanjem, ki ga ni nikoli zadosti. Njegovo delo je ubrano na iste
strune, podobe gradi v znanih kompozicijskih okvirih, v trdih obrisih, s
koloritom, ki ustreza izbrani motiviki.
Izbor del za razstavo je napravil avtor sam, v pomoč pri postavitvi
mu je bil prijatelj in slikar Franc Klanfer. V Mestni galeriji Šoštanj je videti
Gantarjeva dela iz njegovega zadnjega ustvarjalnega obdobja, kjer se v
abstrakciji pozna vpliv akademskega slikarja Denisa Senegačnika. Na
odprtju je o avtorju spregovorila predstavnica Zveze kulturnih društev
Velenje, Tatjana Vidmar, razstavo je v imenu organizatorja Zavoda za

Peli so skupaj

K

repkih šestdeset let delovanja in malo čez je v šoštanjskem
kulturnem domu v petek, 11. aprila praznoval Mešani pevski zbor društva upokojencev Šoštanj pod vodstvom Alenke
Mlinšek.
Na domačem odru so se predstavili v dveh sklopih po šest pesmi,
v goste pa so povabili otroški pevski zbor osnovne šole KDK Šoštanj
pod vodstvom Metke Berk. V tako pripravljenem koncertu ni manjkalo
domačih in ljudskih napevov pa tudi sproščene otroške pesmi, ki je
razigrala gledalce v dvorani. Mešani pevski zbor DU Šoštanj sestavlja 33 pevk in pevcev, vaje imajo enkrat tedensko, bistvo vsega pa je
24
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kulturo Šoštanj odprla Milojka B. Komprej, v kulturnem dogodku je sodelovala Glasbena šola Fran Korun Koželjski.
Razstava bo na ogled do 6. maja.
Milojka B Komprej

prijetno druženje, ki jim polepša marsikateri dan. Pa tudi na nastope in
tekmovanja so pripravljeni, saj sodelujejo pri nekaterih projektih, ki jih
pripravljajo te vrste sestavi v Sloveniji. Otroški pevski zbor je bil sestavljeni iz otrok od drugega do petega razreda, v sestavu pa je preko
sedemdeset otrok.
Prijeten večer je povezovala Milojka B. Komprej, predsednik zbora
Rudi Vrčkovnik pa se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki jih podpirajo,
to sta predvsem Društvo upokojencev Šoštanj in Občina Šoštanj, pri zadnjem projektu pa jim je naproti prišla tudi OŠ, oziroma ravnateljica Majda
Završnik Puc.
A.K

List april 2013

Ž

Tapravi faloti z novim falotom

e nekaj časa je zaslediti, da so Tapravi Faloti v novo leto zakorakali kadrovsko spremenjeni. Pevko Alenko Sinigajda je zamenjal pevec in multiinstrumentalist Zvonko Vasle iz Studenc pri
Žalcu. Dosedanjim članom Jankotu in Urošu Stropniku ter Bojanu
in Mateji Grabner se je tako pridružil po opravljenih avdicijah in sam
pravi, da se v njihovi družbi dobro počuti.
Tapravi Faloti že pridno vadijo in snemajo nove skladbe, s katerimi
se želijo predstaviti na letošnjih festivalih. Ostale že poznane skladbe pa
bodo z novim članom dobile tudi novo preobleko.
»Vsaka stvar je za nekaj dobra in vsak nov član (ki jih do sedaj ni bili
veliko) prinese svežo energijo in tudi željo po čim boljšem ustvarjanju«,
pa so Tapravi faloti zaključili ob pogovoru.

Foto: arhiv

Smehovci nanizali kar nekaj uspehov

A

nsambel Smeh je v preteklih mesecih nanizal kar nekaj uspehov. Začelo se je konec decembra, ko so se fantje udeležili festivala v Dolenjskih toplicah in za avtorsko skladbo Ko bom odšel
prejeli srebrnega termalčka.
Že v začetku leta so posneli avtorsko polko z naslovom Zate, za
katero bodo v kratkem posneli tudi videospot, pred kratkim pa sta nastali
tudi dve povsem novi skladbi. Načrtujejo udeležbo na nekaj festivalih.
Najslajšo nagrado pa so dobili ravno ta mesec v Podčetrtku, kjer so prejeli nagrado za najboljši mladi ansambel oddaje Polka in majolka.
Miha, Žiga, Jure in Andrej, le tako naprej!
Foto: arhiv

Melita Jelen

Andrejc d.o.o.,Topolšica 199b, Šoštanj, 3325
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Intervju
Bojan Rotovnik

Gre za sobivanje ljudi in narave, gre torej za zdravje in ohranjanje
lepot narave
Bojan Rotovnik, intelektualec, ljubitelj narave, iskriv sogovornik, Šoštanjčan.
Šoštanjčan Bojan Rotovnik je bil rojen leta 1976, po izobrazbi je organizator dela – informatik. Svojo poklicno pot je začel v družinskem
podjetju, nato sedem let opravljal dejavnost samostojnega podjetnika, zdaj pa je četrto leto zaposlen v Termoelektrarni Šoštanj. Že od
otroških let se ukvarja s planinstvom, kjer je pridobil tudi strokovne
nazive vodnik PZS, vaditelj orientacije in inštruktor planinske vzgoje.
Je avtor, soavtor ali urednik več učbenikov in priročnikov s planinsko
tematiko, poleg tega pa že več kot 20 let deluje tudi kot funkcionar v
planinski organizaciji, kjer je opravljal različne funkcije tako v Planinskem društvu Šoštanj kot tudi v Planinski zvezi Slovenije. Tokrat gostimo Bojana v Listu z velikim veseljem in ponosom, saj je ob prazniku
PZS zanj to izjemno delovno, a hkrati tudi praznično leto. Z njim in
zvezo posredno praznujejo tudi vsi člani PD Šoštanj ter vsi organizirani
planinci Šaleške doline.
Kdaj ste zastavili prve korake v naše planine, kdaj vas je zares potegnilo tja gor?
Šoštanj je mesto z bogato planinsko tradicijo, kar ni nič nenavadnega,
saj se lahko na Uršljo goro, na Mozirske planine ali na Smrekovec,
odpravimo kar peš iz Šoštanja. In ravno tura na Smrekovec, ki sva jo iz
Šoštanja peš opravila z mamo, je v večji meri tista izkušnja, zaradi katere
sem še danes aktiven planinec. Motivacija za prva leta planinarjenja ni

bila ravno zaradi lepot Smrekovca, »hišne gore Šoštanjčanov«, pač pa
zelena knjižica Slovenske planinske transferzale, (Slovenski planinski
poti), ki mi jo je mama kupila na planinskem domu na Smrekovcu. Po
začetnem obdobju zbiranja žigov je sledilo dokazovanje, predvsem sebi,
da zmorem. V zadnjih 15 letih pa sem se nalezel lepot naših planin
in gora, še vedno spoznavam veliko raznolikost le teh, saj ob vsakem
obisku, pohodu, vzponu in doživetjih »tam gori na planinci«, spoznam
kaj novega.
Kaj vas privlači v naravo, kaj ob potokih in rekah v gozdovih, planinah, kaj je magičnega v gorah, ki ste jim posvetili lep del vašega
dela, življenja, poslanstva?
Planinstvo je privlačno zaradi tega, ker je to dejavnost, ki jo lahko izvajamo skozi različna življenska obodbja v vseh letnih časih, poleg tega pa
lahko zaradi velikega obsega aktivnosti del le-teh izvajamo tudi v dolini.
Če k temu dodamo še zbirko planinskih etičnih meril, ki so zadnjih 40 let
zapisana v Častnem kodeksu slovenskih planincev, potem je planinstvo
lahko tudi način življenja. Zame zagotovo je.
Kot član Planinskega društva Šoštanj ste obiskali domala vso gorsko Slovenijo, najbrž tudi številne gore in vrhove daleč po Evropi
in širše. Kaj najlepšega bi morda lahko strnili v svojih mislih o delovanju in druženju svojega matičnega planinskega društva?
Planinsko društvo Šoštanj je društvo z bogato tradicijo in široko pahljačo
dejavnosti, kjer lahko vsak ljubitelj gorske narave najde nekaj zase.
Član društva sem nepretrgoma že od leta 1986, od leta 1992 naprej pa
sem v društvu opravljlal več različnih funkcij in strokovnih nalog. Zato
sem hvaležen društvu in članom društva in prijateljem, da sem se imel
priložnost »kaliti« ob opravljanju različnih nalog ter ob tem spoznavati
prostovoljnost delovanja, ki je močno zaznamovala mojo planinsko in
tudi življensko pot.

Foto: Jože Miklavc
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Prehodili ste na stotine km planinskih steza in se vzpenjali v
mogočne skalne gmote. Gre tu za poseben izziv in dokazovanje
moči svojega telesa in duha, gre za zavestno rekreiranje, ali pa je v
vsem še kaj več. Občutek na vrhu?
V vašem vprašanju so vsi odgovori nanj. Ja, gre za vse to in ko se
sčasoma to spremeni v nekakšno pripadnost, to človeka zasvoji. Vleče
ven, gor in to daje moči za opravljanje vsakdanjega dela. Nov elan.
Če bi z zaprtimi očmi zasanjal kakšen lep, najlepši dogodek v
hribih? Je to ….?
Malo znana dolina Bavšica pri Bovcu, kjer ima planinska zveza svoje
učno središče za usposabljanje različnih strokovnih kadrov s področja
planinstva. Tam sem v zadnjih 20 letih preživel veliko dni in se ob tem
ogromno naučil ter imel priložnost svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi
planinci. Gore nad Bavšico imajo Primorski pridih in so redko obiskane.
Zato jih lahko doživljamo v precej prvinski obliki, kar je danes v Sloveniji
in Evropi že kar redkost.

skih družin. Tudi naša je del te sekcije, v okviru katere imamo vsako
prvo nedeljo v mesecu družinski planinski izlet, enkrat letno pa tudi pravi
štiridnevni planinski tabor na eni izmed slovenskih planinskih koč. Vsake
aktivnosti se vedno udeleži več družin in potem je planinarjenje tudi otrokom bolj zanimivo, saj je v družbi vsak napor lažji. Poleg izletov v okviru
te male skupine se občasno odpravimo na samostojne družinske planinske izlete. Enega daljših tovrstnih izletov smo opravili lansko poletje, ko
smo v dobrih dveh vročih dneh opravili pot od Belih Vod preko Doma na
Smrekovcu, Andrejevega doma na Slemenu in Uršlje gore do Žerjava. Ta
pot za otroke ni preveč naporna, ves čas poteka po gozdu, hkrati pa je
na njej več planinskih koč, kjer nudijo planincem vso potrebno prehrano
in tudi streho nad glavo. Večerno občudovanje razsvetljene Koroške in
Šaleške doline z Uršlje gore, je bilo prav posebno doživetje za celotno
družino (nagrada!), kar tolpo priporočamo tudi drugim.

V gorah se dogajajo tudi hude preizkušnje, nesreče, poškodbe,
tveganja in trpljenje. Le za hip nam morda zaupate kaj takšnega, kar
vas je pretreslo?
Kot mladega in zagnanega planinca, polnega energije in skoraj brez
strahu, me je leta 1997 močno pretresla smrt petih gorskih reševalcev
na Okrešlju. Eden izmed njih, Boris Mlekuž, je bil moj inštruktor na tečaju
za planinske vodnike v Bavšici. Boris je s svojo strokovnostjo, izkušnjami
in pristnim človeškim odnosom name naredil velik vtis. Ob njegovi smrti
sem prvič zares spoznal, da lahko imajo gore tudi manj prijeten obraz.
Gore se ne ravnajo po naših željah, zato se moramo mi prilagoditi nanje
in se ustrezno pripraviti na vsak obisk. A kljub temu še vedno obstaja
možnost, da lahko gre nekaj narobe in to je potrebno upoštevati. Absolutne varnosti ni nikjer!
Naj vprašanje ne bo le rutinsko ... vam je v Slovenski transverzali
zmanjkal kakšen žig? Vam gre tudi za to, da se človek potrjuje tudi
na ta način?
Žige slovenske planinske poti sem zelo aktivno zbiral v mladostnih letih,
a mi še ni uspelo zbrati vseh žigov. Predvsem zaradi tega, ker sem
opravljal več veznih poti hkrati in ker že kar nekaj let knjižic za odtise
žigov ne nosim več s sabo v gore. A ker letos mineva 60 let od odprtja
Slovenske planinske poti, ki je najstarejša tovrstna pot na svetu, sem
si zadal cilj, da do konca leta obiščem tiste točke te, najbolj znane planinske poti v Sloveniji, kjer mi še manjkajo žigi v moji skoraj 30 let stari
knjižici. Upam, da mi letos uspe zaključiti to pot.
Imate v mislih, v načrtih še kakšne skrite želje glede obiskov planin
doma in po svetu? Ste planinec zanesenjak, zagrizen gornik?
V zadnjih nekaj letih poskušam vsako leto obiskati kakšno novo gorstvo,
saj so gore od pokrajine do pokrajine različne, a vseeno vse po svoje
privlačne in zanimive. Tako sem predlansko leto uspel prvič obiskati Himalajo, natančneje Nepal in videti osemtisočake z lastnimi očmi, lani pa
doživeti divji gorski Kavkaz in osvojiti pettisočaka. Upam, da se bo trend
spoznavanja novih gorstev nadaljeval tudi v prihodnje, saj si s tem širim
gorniška obzorja, hkrati pa spoznavam, da so slovenske gore zagotovo
med najlepšimi na svetu.
Pa vaša družina, je prav tako na dolgih, krepkih nogah? Občuduje
naravo, planine in z razumevanjem podpira vaše delo in poslanstvo?
Pod okriljem Planinskega društva Šoštanj že od leta 2007 deluje
družinska sekcija Zlatorog, v katero je vključenih deset in več planinMali traven 2013
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Na »vrh« ste stopili tudi na zadnjih izborih predstavnikov obširne
slovenske planinske organizacije, Planinske zveze Slovenije. Kot
predsednik ste si naložili težjo nalogo, kot jo morda sploh zmorete?
Ali pač ….gre z dobro ekipo, z ljudmi, kakršni so planinci, alpinisti,
gorski reševalci, ljubitelji narave….?
Po skoraj 20 letih aktivnega dela na društvenem, meddruštvenem
in državnem nivoju, kjer sem opravljal različne funkcije ter bil aktiven
tudi na področju planinskega usposabljanja, sem se leta 2010 skupaj
s planinskimi prijatelji odločil za kandidaturo za predsednika Planinske
zveze Slovenije. Kljub drugačnim napovedim sem bil (na presenečenje
mnogih) med tremi kandidati izvoljen že v prvem krogu. To je bilo zagotovo priznanje za minulo delo, hkrati pa velika motivacija za zavzeto opravljanje funkcije. Glede na to, da je to poslanstvo prostovoljno in častno,
dela pa ogromno, je takšna motivacija več kot dobrodošla.
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PZS je prostovoljna zveza društev Glavna dejavnost PZS je povezovanje
društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko
delo in deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu in kot nacionalna
panožna zveza s področja planinstva. V letu 2013 je imela v 278 planinskih društvih (planinskih društev, klubov, postaj GRS) in 57.520 članov
posameznikov vseh kategorij. Planinska društva upravljajo s 176 planinskimi kočami, zavetišči in bivaki z okrog 6.000 ležišči. Slovenske gore
letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev, ki jim je na voljo mreža 1.661
planinskih poti v skupni dolžini 9.000 km po vsej Sloveniji.

Foto: Jože Miklavc

Gresta planinarjenje in vodenje tako obsežne društvene organizacije v korak? Je zaradi vaših nalog manj (ali več) priložnosti za obiske
gora?
Družinske in službene obveznosti v kombinaciji z obveznostmi predsednika planinske organizacije žal ne dopuščajo veliko časa za planinske aktivnosti, a vseeno poskušam ohraniti stik z gorami. Predvsem z
družinskimi planinskimi izleti in tudi tako, da poskušam določene obveznosti predsednika planinske zveze združiti vsaj s krajšimi obiski
gora, kadar je to le mogoče. Kljub temu še ostane nekaj časa za kakšno
tehnično zahtevnejšo turo skupaj s planinskimi prijatelji.
Letos je praznično leto za slehernega planinca, še posebej za tiste
člane, ki nosijo v nahrbtniku tudi planinsko izkaznico. Jo nosi vse
več ali vse manj ljudi? Je kriza glede članskega prispevka že vplivala na razvršanje »med naše« in druge?
Planinska organizacija je največja športna organizacija v Sloveniji in sodi
tudi med največje in najstarejše nevladne organizacije pri nas. Tudi v planinski zvezi, podobno kot pri ostalih sorodnih organizacijah, se na različne
načine odražajo trenutne zaostrene družbene razmere. A ob tem v planinski organizaciji opažamo tudi trend, da se vedno več Slovencev odloča,
da vsaj del svojih prostih dni preživijo v domačih planinah in gorah.
Kakšna je podoba, osebna izkaznica Planinske zveze Slovenije
(PZS) danes, ob 120 letnici delovanja? Število članstva, število
društev, posebni organi v sestavu, pridružene organizacije, planinski domovi, zavetišča, bivaki ….?
Planinska zveza Slovenije (PZS) je ena največjih in ena najbolj
množičnih nevladnih, prostovoljskih organizacij v Republiki Sloveniji. Je
društvena organizacija s tradicijo, v letu 2013 praznuje že 120-letnico od
organiziranega planinstva v Sloveniji – to je od ustanovitve Slovenskega
planinskega društva (27. 2. 1893), katerega naslednica je.
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Kako bo izgledala obeležitev prazničnega leta? Bodo praznovala
svoje jubileje tudi društva? Boste ob tem dali poudarek posebnim
nalogam, skrbi za usposabljanje mladih ter dodatne napore za varno hojo v gore?
120. letnica organiziranega delovanja je za slovenske razmere spoštljiv
jubilej in z velikim spoštovanjem do preteklosti smo se v lanskem letu
tudi lotili priprave programa obeležitve tega jubileja. Pripravili smo tri velike osrednje aktivnosti. Prva je bila natanko 120 let po ustanovitvi, torej
27. februarja v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer smo pred polno Linhartovo dvorano pripravili kulturno prireditev oz. slavnostno akademijo.
Druga večja prireditev je bila svečana skupščina, ki smo jo skupaj z velikim številom predstavnikov drugih organizacij izvedli 12. aprila v Celju
in se ob tem spomnili tudi na to, da je bila Savinjska podružnica Slovenskega planinskega društva ustanovoljena istega leta, kot društvo in torej
planinci tega področja tudi praznujejo 120. obletnico delovanja. Zadnja iz
sklopa velikih prireditev bo 15. junija v Kamniški Bistrici, kjer bomo izvedli
srečanje slovenskih planincev oz. Dan slovenskih planinskih doživetij.
Skozi ves dan bodo potekale različne aktivnosti, namenjene vsem starostnim skupinam planincev in različnim interesnim skupinam. Vsak
bo lahko našel nekaj zase. Ob teh večjih prireditvah bomo organizirali
vsaj po eno prireditev, posvečeno temu jubileju, v vsakem od dvanajstih
meddruštvenih odborih. Kar nekaj aktivnosti bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, poleg tega tudi nekatera društva pripravljajo
samostojne prireditve ob tem.
Bojan Rotovnik, če bi se pomenkovala za nekim planinskim šankom,
ob štamprlu borovničevca…. bi vas lahko vprašal, kaj vas pa morda
le še tare, muči ob pogledu na to množico ljudi »pod seboj«, gledano z vrha Triglava, gledano torej z vaše pozicije predsednika?
Planinci se zavedamo, da smo v naravi samo gostje, kar pomeni, da
iz narave prinesemo s sabo samo lepe fotografije in prijetne spomine,
za nami pa ostane kvečjemu odtis našega gojzarja na planinski poti.
A žal vsi obiskovalci gorske narave niso tako ozaveščeni, saj v zadnjih letih opažamo vedno več voženj z motornimi vozili izven prometnic,
kar močno vpliva tako na živali in rastline, kot na samo površje in ostale obiskovalce. Žal se nekateri posamezniki ne zavedajo, da zaradi
svojega egoističnega početja, ki služi zgolj kot sproščanje lastnega
adrenalina, močno ogrožajo naravo in tudi druge obiskovalce gora. Žal
tukaj tudi strožja zakonodaja verjetno ne bo v celoti odpravila takšnih
dejanj. Potrebno bo spremeniti zavedanje ljudi, da je neokrnjena narava
eden izmed zelo pomembnih pogojev za zdravo življanje in eno izmed
največjih bogastev vsake države.
Svoj čas je bilo kar nekaj prerivanja v nekaterih pridruženih organih
Planinske zveze Slovenije. Je zdaj temu konec, so vaši predniki na
funkcijah in sedaj vaša ekipa že vzpostavili bolj harmonično sodelovanje?
V vsaki organizaciji so prisotna različna mnenja in prav je tako. Organizacija je zrela takrat, ko uspe različnost mnenj usmeriti v konstruktiven
dialog za napredek organizacije. V organih Planinske zveze Slovenije
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stalno potekajo razprave in iskanje najboljših rešitev, na podlagi katerih
najpomembnejše odločitve sprejmemo soglasno ali skoraj s konsenzom.
Tako smo na skupščini Planinske zveze Slovenije, ki je potekala 12.
aprila, soglasno potrdili poročilo za leto 2012 ter vsebinski in finančni
program dela za leto 2014.
Čeprav so vsa naša društva, tako tudi PZS velik in občutljiv del
civilne družbe, je nekje vendarle naveza z državo in njenimi politikami. Kaj bi predlagali funkcionarjem, ki imajo (ali bi morali imeti)
vpliv na razvoj planinstva, ohranjanje narave, izobraževanje in
vzgojo mladih ljudi, da bi neizmerne možnosti sobivanja z naravo
vzeli kot vzporednico svojega zdravega življenja?
Planinstvo, kot način življenja, kar je tudi uradno poslanstvo planinske
organizacije.
Iz vaše najpriljubljenejše planinske koče, z najlepšega razgleda
nad slovensko pokrajino nazaj v Šoštanj, na Goro Oljko, na Paški
Kozjak, Uršljo goro, Smrekovec…. v domače planinsko društvo …..
Ste zadovoljni nad stanjem, nad dogajanjem, z upravniki planinskih
domov in zavetišč na našem najbližjem hribovju? Ste zadovoljni z
delom Planinskega društva Šoštanj? Bi radi kaj spremenili, dodali?
Kot rečeno, je planinstvo v Šaleški dolini med najrazvitejšimi v Sloveniji,
saj imajo društva številno članstvo in bogat program dela, ki obsega
skoraj vse dejavnosti v okviru planinstva. Ponosen sem, da sem član
Planinskega društva Šoštanj, ki je tudi najstarejše planinsko društvo v
Šaleški dolini. Vsako vodstvo društva naredi veliko za pestro izbiro planinskih aktivnosti za različne želje in okuse, ob tem pa tudi skrbi, da planinstvo stopa v korak z razvojem planinstva pri nas in v svetu. V hribovju,

ki obkroža Šaleško dolino, je obilica dobro vzdrževanih planinskih poti in
tudi kar nekaj planinskih koč, kjer se oskrbniki trudijo za čim bolj planincu
in naravi prijazno poslovanje.
Če smo z Listom v Roki prehodili vsaj del »naše planinske zgodbe«,
če smo postali in vzeli iz »rukzoka« malico in se zagledali v življenje
v dolini …. Bojan, ste optimist glede nadaljnjega življenja v naši
deželi? Bo planinstvo še deležno dovolj pomenljive pozornosti in
zanesenjaštva….naj nas na nekaj klenega, vredno Slovenca, spomnijo veliki možje, kot so bili Julius Kugy pa Jakob Aljaž in ne
nazadnje nekatere izjemne dame naših planin ?
Planinska organizacija sedaj deluje že v četrtem družbenem sistemu
(Avstro-ogrska, Kraljevina Jugoslavija, Jugoslavija in Slovenija) in je še
vedno med največjimi in najbolj prepoznavnimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji. In to predvsem po zaslugi prostovoljnega dela, ki je
temeljna prvina delovanja naše organizacije že ducat desetletij. In tako
bo tudi v prihodnje. Zato se ne bojim za prihodnost planinstva pri nas.
Ob tem pa je potrebno dodati še, da se po raziskavah športne dejavnosti preko 300 tisoč (!) Slovencev vsaj občasno ukvarja s planinstvom, kar nas uvršča med najbolj priljubljene prostočasne dejavnosti v
naši državi.
Hvala za iskreno izpoved, hvala v imenu bralcev Lista ter mnogih
planincev. Želimo vam in družini varno vzpenjanje in mnogo užitkov
na vrheh slovenskih planin. Pa čestitke ob imenitnem prazniku
slovenskega planinskega dogajanja.
Jože Miklavc

Bojan Rotovnik z družino na planinskem pohodu na Šmohor. Foto: Borut Vuković

Mali traven 2013

29

Šport in rekreacija
Na Golteh so se razveselili srebra

G

TC Golte je drugo najboljše slovensko smučišče v kategoriji
srednje velikih smučarskih centrov, so odločili smučarski obiskovalci. Ker je priznanje prišlo od strani uporabnikov, so ga v centru še bolj veseli. Na račun snežene zime so letos zabeležili dobro
zimsko sezono, ki pa je ni še povsem konec. Ob ugodnem vremenu
bo smučanje možno tudi za prvomajske praznike.
Konec februarja je priznana svetovna turistična organizacija In Your
Pocket razglasila rezultate ankete, ki je Goltem prinesla naslov drugega najboljšega slovenskega smučarskega središča. Anketa je trajala
skoraj vso smučarsko sezono 2012/2013 in je zajela najboljša slovenska
smučarska središča. Na Golteh so najnovejšega priznanja zelo veseli.
»Tako visok rezultat nam pomeni res veliko,« je dejal ob razglasitvi
rezultata direktor Ernest Kovač. Vidimo, da naša prizadevanja niso bila
zaman in da smo naravnani v pravo smer, za kar se trudimo vsi zaposleni
in se bomo tudi v prihodnje. Še posebej cenimo priznanje zato, ker so
ga izglasovali tisti, katerim je naš trud namenjen, to so naši obiskovalci.
Osvojeno drugo mesto je tudi svojevrsten izziv za nadaljnje prizadevanje
v smislu kakovostne ponudbe in gostoljubja, hkrati pa seveda tudi dobra
promocija našega smučarskega centra.«
To pa je le eno od priznanj, ki so jih Golte osvojile v zadnjem času.
Tako so bili prepoznani kot družinam prijazno smučišče, v posebnem
glasovanju je bil visoko uvrščen njihov hotel, direktor Ernest Kovač pa je
pred časom prejel priznanje za naj upravljavca.
To zimo so smučišče odprli 7. decembra, zaradi obilice snega in
ugodnih temperatur so s sezono zelo zadovoljni. Čeprav je slabo vreme
v prvih dneh aprila obisk nekoliko znižalo, bodo letos beležili vsaj 120
smučarskih dni, kar je za 20 odstotkov več v primerjavi z lanskim letom.
Obiskovalcev so našteli kar za 10.000 več kot leto poprej. Skupaj je to
zimo Golte obiskalo okoli 66.000 gostov. Prav tako so glede na prejšnjo
zimo uspeli zvišati prihodke, a hkrati so zrasli tudi stroški. Kakšen bo
končni poslovni rezultat, bo znano v kratkem.

Kolesarsko društvo Lignit
Topolšica 21, 3326 Topolšica
Telefon: 051 393 067
E: info@kd-lignit.si | W: www.kd-lignit.si
O nas
Kolesarsko društvo Lignit je novoustanovljeno društvo, ki je nastalo septembra 2012. Sedež je v Šaleški dolini, kjer smo edino društvo, ki deluje
na področju gorskega kolesarstva. Glavni cilji so povezovanje gorskih

Foto: arhiv

30

Foto: arhiv

»Snega je bilo sredi aprila na planini še dovolj. Če ga previsoke
temperature ne bodo odnesle, bo smučanje mogoče ob vikendih, ko bo
redno vozila tudi gondola in sicer od 8. do 20. ure, žičnice pa od 8. do
14. ure. Po zaključku zimske sezone se bomo posvetili vzdrževalnim delom, hotel in koča pa bosta odprta ves čas. Obiskovalce pričakujemo tudi
na različnih dogodkih, ki jih pripravljamo čez leto,« je povedal Kovač. V
prvomajskih praznikih bodo pripravili srečanje prebivalcev zgornjesavinjsko šaleške regije. Dogodek postaja tradicionalen in radi se ga udeležijo
tudi gostje s šoštanjske strani, je še dodal direktor. Letos bo za zabavo
poskrbel ansambel Golte. Lani so ob podobnem praznovanju našteli
okoli 2.000 obiskovalcev, tokrat jih pričakujejo še več.
Seveda pa so Golte lepe in zanimive tudi v letni sezoni. Poleg
različnih dogodkov je zanimiv ogled Alpskega vrta ali pa potep po urejenih poteh. Obisk in počitek v hotelu, pri pastirjih ali na kateri od koč pa
je lahko prijazna popestritev dneva.
Marija Lebar

kolesarjev, druženje ter izmenjavanje izkušenj z njimi. Pomemben cilj je
tudi pridobivanje novih članov, katerim bi pomagali do izpopolnjevanja
kolesarskega znanja ter sodelovanje z domačimi in tujimi športniki. S
tem športom želimo seznaniti širšo javnost, predstaviti dosežke kolesarjev ter dogajanja na področju gorskega kolesarstva. Društvo Lignit organizira tečaje gorskega kolesarjenja, vadbe , treninge, ukvarja pa se tudi
s promocijo varnega gorskega kolesarjenja. Vsako leto pa organiziramo
več tekmovanj na območju Šaleške doline, kjer lahko mladi kolesarji
pokažejo svoja znanja.
V društvo vabimo vse kolesarje, ki bi se želeli družiti z nami, spoznavati lepote gorskega kolesarstva, ter se o njem naučiti kaj novega.
V sezoni 2013, bo društvo prenovilo manjšo kolesarsko progo v
Ravnah pri Šoštanju (pri centru REKS). Organiziralo tekmovanja (29.6.
2013 in 8.9.2013) na tej progi, tekmovanje bo štelo v pokal pod imenom
B4X Liga, ki ga organiziramo skupaj z društvi/klubi iz cele Slovenije, ki
upravljajo z manjšimi progami. Na teh tekmah se pričakuje okoli 50 tekmovalcev. V sami sezoni je načrtovanih 11 takih tekem. Več o tem pokalu
izveste na www.b4x.si. V času šolskih počitnic pa bo organiziran kolesarski kamp za otroke od 10-15 leta.
Prva tekma B4X uspešno za nami!
V soboto 23. 3. 2013, smo se Lignitovci udeležili prve B4X tekme v
Ajdovščini. Dopoldan je potekalo Državno prvenstvo v Eliminatorju, katerega so se udeležili trije naši člani, Monika Hrastnik, Luka Bolha ter
Urban Rotnik. Popoldan pa je potekala dvoboj tekma , na katero je bilo
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je dosegla 2. mesto. V kategoriji pod 19. let je zlato medaljo prejel Luka
Bolha, bronasto pa Tomaž Pirnat Virbnik, oba tekmovalca za KK Črn
trn. V velikih finalih nas je zastopal Urban Rotnik (KK Črn trn), ki se je
pomerim z Matejem Stapićem, v tej vožnji pa ga je majhna napaka stala
zmage in tako je zasedel drugo mesto.
To je bila prva tekma v sklopu tekem B4X, naslednja tekma bo na
sporedu že 4. maja v Plavah.
Anja Molnar

Foto: arhiv

prijavljenih vsega skupaj 34 tekmovalcev, od tega kar 7 članov Kolesarskega društva Lignit.
Tekmovalci so se na prvi tekmi pojavili v unikatnih dresih kolesarskega društva Lignit in odlično zastopali naše barve.
Zelo ponosni smo na tekmovalca Žana Martinca, ki je zasedel 2.
mesto v kategoriji pod 16 let in Matjaža Hočevarja, ki je zasedel 5.
mesto v kategoriji nad 16 let. V isti kategoriji je tekmoval tudi Miha Lebar,
ki je zasedel 4. mesto.
Med elitami smo imeli tudi predstavnico ženskega spola Moniko
Hrastnik, ki je tekmo odpeljala v dresu Črnega trna, v svoji kategoriji pa

Plezalec
Velik uspeh osnovnošolca Kiliana Čopa
ilian Čop iz Velenja, učenec OŠ Karel Destovnik Kajuh Šoštanj,
je v lanski sezoni plezanja že pokazal, da je treba nanj resno
računati. Z lepimi rezultati na državnem prvenstvu, drugim mestom v balvanskem plezanju in tretjim v težavnosti je dobro zastavil
letošnjo sezono.
V letošnjem letu tekmuje v kategoriji mlajši dečki (letniki 2000/2001)
in dosega izjemne rezultate. Na prvih štirih tekmah Vzhodne lige v Trbovljah, Brežicah, na Ptuju in v Radljah je bil prvi, ravno tako si je priplezal
zmago na nedavnem državnem tekmovanju osnovnošolcev v Kranju.
S svojim uspehom je pripomogel k prepoznavnosti šoštanjske šole in
njenemu ugledu.

K
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Spomin na tekmovanje osnovnih šol v Kranju, ki je bilo v soboto, 13.
aprila je še svež, a pred njim so novi izzivi. V juniju se bo začelo tekmovanje ekip in Kilian, ki je član ŠAO Velenje, kjer trenira pod vodstvom
Gorazda Hrena se nanj dobro pripravlja. Zagotovo bo dal vse od sebe in
želimo mu, da bi bili rezultati temu primerni. Za letos ima tudi poseben
izziv. V naravi preplezati steno, težavnostne stopnje osem. Znano je, da
jih je po francoski lestvici devet. Pri njegovem športnem udejstvovanju
mu je v veliko pomoč njegov oče Kajetan Čop, spodbuja ga cela družina.
Zato ni čudno, da ima Kilian Čop konkreten dolgoročni cilj. Olimpijada
2020. Seveda, če bo plezanje do takrat uvrščeno med olimpijske športe.
Prav je, da ga ni strah tako dolgoročnih ciljev, sicer pa ve, da ga na
tej poti čaka še veliko preizkušenj, ki ga bodo samo utrjevale.
Kilian, ki je sicer čisto navaden učenec sedmega razreda osnovne
šole, se v prostem času posveča zanimivemu konjičku. Rad zlaga materiale v nove oblike. Od lego kock je prešel na les, kovino, plastiko…
očitno mu to pomaga tudi pri oblikovanju lutk, kjer že tvorno sodeluje s
svojima staršema.
Milojka B Komprej

Foto: Kajetan Čop
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Planinska zveza Slovenije obeležila
120-letnico SPD s svečano skupščino in
visokimi gosti

P

laninska zveza Slovenije v letošnjem letu praznuje 120-letnico
ustanovitve Slovenskega planinskega društva (SPD), katerega
naslednica je Planinska zveza Slovenije (PZS). Planinstvo, jubilej,
še bolj pa gore in prijateljstvo so združile planince in organizacije na svečanem dogodku PZS v petek, 12. aprila 2013, v knežjem
mestu, v Celju. PZS je svečano Skupščino PZS v Celju pripravila
z namenom počastitve 120-letnice SPD in 120-letnice Savinjske
podružnica SPD, ustanovljene avgusta istega leta (1893) s sedežem
med drugim tudi v Celju. Na svečano skupščino je PZS povabila
slovenske in mednarodne organizacije, katerih članica je in z njimi
sodeluje. Skupščine se je udeležilo 127 od 278 planinskih društev z
glasovalno pravico (46 %).
Svečana Skupščina PZS v Celju je bila razdeljena na tri dele, kjer
je v uvodnem delu potekal kulturni program s slavnostnimi govorniki –
predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom, županom Mestne občine
Celje Bojanom Šrotom in ministrom za obrambo Romanom Jakičem – ter
prisrčnim nastopom mladih planincev planinske skupine OŠ Braslovče
pod mentorstvom mentorice planinskih skupin Irene Kumer in glasbenim
nastop vokalne skupine Oktet 9, ki so s petjem polepšali skupščino tudi
v nadaljevanju. Skupščina PZS je v uradnem delu soglasno potrdila vsebinsko in finančno poročilo organov Planinske zveze Slovenije za 2012,
poročili Nadzornega odbora in Častnega sodišča PZS za leto 2012, okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2014 ter pooblastila
Upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za 2014 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih in spremlja finančni načrt.
Skupščina je razpravljala tudi o Častnem kodeksu slovenskih planincev,
ki letos praznuje točno 40 let, po sklepu skupščine pa bo delovna skupina pripravila predloge sprememb in dopolnitev. V športi sferi ni pogost
pojav, da bi se posamezne športne panoge sistematično ukvarjale
z etičnim vidikom svoje dejavnosti, zato smo v planinski organizaciji
ponosni na njegovo štiridesetletno prisotnost. Svečano Skupščino PZS
je vodil predsednik Rotovnik, mesta članov predsedstva pa so zasedli
podpredsedniki PZS.

Foto: arhiv zveze
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Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je delegatom planinskih
društev, vodstvu PZS in gostom v čudoviti dvorani Narodnega doma
Mestne občine Celje najprej čestital in kot nekdanji alpinist in velik ljubitelj planin namenil vsem zbranim pozdravne besede – tudi iz lastnih
doživetij. Pohvalil je razvejanost planinstva v Sloveniji, njegovo tradicijo,
ohranjanje gorske narave, spoštovanje z ljubeznijo do nje in domovine
ter velika prizadevanja za varno gibanje v gorah, ter ob zaključku še
dejal: »Rezultat vašega odličnega dela in prizadevanj je tudi dejstvo, da
slovenske planine letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev, zanje pa
ste uredili kar 9000 km planinskih poti po vsej Sloveniji, za katere tudi
vestno in prostovoljno skrbite. Zares impresivne številke. Spoštovani, naj
bo 120-letnica razlog za ponos in spodbuda za uspešno delo tudi v prihodnje. Iskreno vam čestitam in želim še veliko nepozabnih dni tam, kjer
je najlepše – v planinah.«
Najvišji predstavnik države na svečani skupščini, minister za obrambo Roman Jakič, je v uvodu vsem čestital za tako visoko obletnico
organizacije, ki »se je v dolgem obdobju delovanja borila za slovensko
podobo naših gora, bila uresničevalka vizij in nam toliko priljubila planinstvo, da je postalo ena najbolj priljubljenih športnih aktivnosti ter
del slovenstva.« Ob pohvalah je poudaril tudi tradicijo slovenskega
vojaškega gorništva, ki sega vse do avstro-ogrske vojske, obvladovanje gorskega sveta pa je bilo za Slovenijo strateškega pomena.
»Ministrstvo za obrambo s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito
in reševanje je danes v mnogočem povezano s Planinsko zvezo Slovenije. Povezujejo nas tako skupne vrednote, kot sta domoljubje in
spoštovanje gorskega sveta, kot tudi povsem konkretne oblike sodelovanja. Da so slovenske gore prepredene z markiranimi in zavarovanimi potmi ter lepo urejenimi planinskimi kočami, je velika zasluga generacij slovenskih planincev. Na Ministrstvu za obrambo se zavedamo,
da je te pomembne pridobitve treba ohranjati za prihodnje rodove,
zato bomo še naprej zagotavljali helikopterske prevoze opreme pri
obnovi in markiranju planinskih poti ter ekološki sanaciji planinskih
koč,« je o konkretnih sodelovanjih dejal minister Jakič, poudaril pa
tudi pomembno sodelovanje na področju reševanja v gorah, kjer ministrstvo za obrambo zagotavlja visoko profesionalno dežurno posadko
helikopterja Slovenske vojske (SV) in s tem prispeva k reševanju
življenj ob nesrečah v gorskem svetu, ter sodelovanje pripadnikov SV
meteoroloških opazovalcev na Kredarici.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril dolgo tradicijo planinstva na Slovenskem, 120-letno
vztrajno širjenje planinstva in organizacije, ki se danes uvršča med
najštevilčnejše, najprepoznavnejše in vsebinsko najbogatejše organizacije civilne družbe v Sloveniji. »Skrivnost našega uspeha je zagotovo prostovoljnost delovanja, ki je temeljna usmeritev tudi danes, ko
takšnemu načinu delovanja čas zaostrenih družbenih razmer ni najbolj
naklonjen. Ponosni smo na dosedanjo prehojeno pot slovenskega planinstva, ki so jo skozi desetletja nadelovali in vzdrževali naši predhodniki, danes pa z veliko motivacije in z značilno planinsko trmo njihovo
delo nadaljujemo številni posamezniki, ki smo tako ali drugače vpeti v
delo planinske organizacije.« Poudaril je tudi rezultate številnih navez v
120 letih: 1661 planinskih poti v skupni dolžini čez 9000 km, 176 planinskih koč, bivakov in zavetišč s prek 6000 ležišči, prek 5000 planinskih
izletov, pohodov in tur letno, 25 programov strokovnega usposabljanja s
področja planinstva, s čimer pomembno prispevamo k varnosti v gorah;
slovenski alpinizem v vrhu svetovnega alpinizma, odlični uspehi športnih
plezalcev, ustanovitev Slovenskega planinskega muzeja … Ob koncu je
še dodal: »Čeprav je Slovenija v svetovnem merilu majhna država, pa
to ne velja za slovensko planinstvo. Veliki uspehi na različnih področjih
planinstva so tudi posledica množičnosti planinske organizacije, saj se
s skoraj 60.000 člani, kar mimogrede predstavlja 2,8 % prebivalcev
Slovenije, uvrščamo med 10 največjih planinskih organizacij na svetu.
Žal pa obsežno delo, ki ga prostovoljno opravljamo v korist slovenske
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družbe, ni ustrezno prepoznano s strani državnih organov, saj se moramo kljub bogati tradiciji in uspešnemu delovanju vedno znova in znova
dokazovati skozi različne javne razpise, kljub temu, da je projektno delo
le manjši del našega programa. A planinci smo vztrajni ljudje in bomo
ne glede na razmere v družbi in državno podporo še naprej razvijali
planinstvo, si prizadevali za še večjo varnost obiskovalcev gora in aktivno prispevali k varovanju gorske narave. Zavedamo se, da so gore
le ene, zato je nujno, da vsi deležniki, ki smo tako ali drugače vpeti v
gorski svet, sodelujemo in se usklajujemo ter se ob tem prilagajamo
šibkejšemu, torej naravi.«
S svojim prihodom in nagovorom so slavnostni jubilej Planinske
zveze Slovenije počastili predstavniki slovenskih in mednarodnih organizacij, kjer je PZS članica in s katerimi tesno sodelujemo: predsednik
Mednarodnega združenja planinskih organizacij UIAA (združuje 82
planinskih organizacij, tudi PZS, iz 57 držav sveta) Frits Vrijlandt, ki je
poudaril pomen dela z mladimi in dela mladih ter lednega plezanja v
PZS in predvsem v svetu; predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
Združenja športnih zvez Janez Kocijančič, izpostavil je predvsem celovit
pristop organizacije do ohranjanja narave, skrbi za planinske postojanke
in poti, ter do vrhunskih športnih dosežkov in smelih ciljev v prihodnje.
Zbranim je spregovoril tudi podpredsednik Club Arc Alpin – Združenja
planinskih organizacij alpskega loka Danilo Škerbinek, ki je spomnil na
leto 1995, ko je bila PZS povabljena na iniciativni sestanek planinskih
zvez na območju Alp, PZS pa ima danes predstavnike v vseh organih
in komisijah CAA. Predsednik Združenja planinskih organizacij Balkana
(Balkan Mountaineering Union, BMU, PZS je pridružena članica BMU)

Jovica Ugrinovski je spregovoril o pomenu organiziranosti PZS za planinske zveze Balkana in odličen zgled ter planinstvo kot način življenja;
zbrane pa je nagovoril tudi kot predsednik Planinske zveze Makedonije.
O vpetosti PZS v posamezne organizacije in o skupnem sodelovanju so
spregovorili tudi mag. Martin Šolar, direktor Triglavskega narodnega parka, predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala Gregor Gomišček,
v imenu OeaV (Oesterreichischer Alpenverein) predsednik deželne planinske zveze Koroške Joachim Gfreiner; glavni tajnik Planinske zveze
Hrvaške Darko Berljak, ki je povezan s PZS tudi s številnimi skupnimi
odpravami; član Upravnega odbora Planinske zveze Srbije Vladislav
Matković, predsednik Ribiške zveze Slovenije Miroslav Žaberl, predsednik Lovske zveze Slovenije Srečko Felix Krope in starešina Zveze
tabornikov Slovenije Jernej Stritih.
Slednje slovenske organizacije druži tudi skupno delovanje v Nevladni skupini za okoljsko in društveno zakonodajo, z Ribiško in Lovsko zvezo Slovenije pa ima PZS med drugim (skupaj še s Turistično,
Čebelarsko in Kinološko zvezo Slovenije) podpisan dogovor o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih
varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Predstavniki slovenskih
in mednarodnih organizacij so Planinski zvezi podarili ob tej priložnosti
tudi številna priznanja so dobrem sodelovanju in delovanju.
Po koncu svečane skupščine so se delegati in visoki gostje z
veseljem še zadržali v prijetnem klepetu, druženju, obujanju spominov
in sklepanju novih vezi.
Zdenka Mihelič

Foto: arhiv zveze
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Fotoreportaža
Aktivni za čisto okolje

Na 10. očiščevalni akciji v občini Šoštanj zbrali okrog 15 ton odpadkov
Sobotna očiščevalna akcija občine Šoštanj je uspela. Udeležba je
bila sicer nekoliko nižja kot v preteklih letih, razlogov za to pa je več;
istočasno so potekale še številne druge društvene aktivnosti, kmetje pa
so komaj čakali lepo vreme in ga izkoristili za delo doma, na kmetiji.
Kljub temu se je akcije udeležilo 400 ljudi v osmih krajevnih skupnostih
(v Šentvidu bodo čistili, ko bo sneg skopnel), nabrali pa so kar za 15 ton
odpadkov. Lepa številka, ki je marsikoga presenetila, izjemno pohvalna za
vse, ki so se akcije udeležili, a obenem zaskrbljujoča, saj so to odpadki, ki
so jih ljudje vrgli v naravo. Za primerjavo, lani je 600 ljudi pobralo 14.580
kg smeti. Res žalostno je, da so še preden se je akcija dobro končala ob
cesti ležale že nove odvržene smeti. Niti to pa tistim, ki se vsako leto z
veseljem udeležujejo teh akcij, ni pobralo moči in volje za naprej.
Letošnja akcija je bila že deseta po vrsti in zagotovo jo bomo na
Občini Šoštanj pripravili tudi prihodnje leto. Hvaležni smo vsem, ki so
se akcije udeležili in so pri njeni izvedbi kakorkoli pomagali. Akciji so se
pridružili tudi najmlajši člani taborniškega Rodu Pusti grad Šoštanj.
Nekaj več pozornosti smo namenili čiščenju vodotokov, prav na tem
področju pa nas tudi v prihodnje čaka še ogromno dela. Zaradi gnezdenja ptic je prepovedano sekati in žagati veje in drevje, zato smo tokrat
čistili samo smeti. Teh pa je toliko, da je bilo eno sobotno dopoldne premalo, da bi vse pobrali. Akcije se je kot vsako leto tudi letos aktivno
udeležil župan Občine Šoštanj Darko Menih, ki se je podal po Paki od
Puharskega mosta, delovno dopoldne pa se je zaključilo z golažem po
krajevnih skupnostih, ki ga je tako kot vsa leta do sedaj prispevala Termoelektrarna Šoštanj.
Tjaša Rehar | foto: arhiv
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Fotoreportaža
V soboto, 20. aprila 2013,je na
rokometnem igrišču u Šoštanju od
10. ure dalje potekal Šaleški garažni
sejem. Gre za edinstven in v takšni
obliki prvi dogodek v Šaleški dolini,
zasnovan kot garažna razprodaja, ki
hkrati združuje recikliranje rabljenih
predmetov in solidarnost do okolja,
druženje z zanimivimi ljudmi ter dobrodelnost.
Na sejmu, ki ga prirejajo posameznice iz okolice, je bilo mogoče
prodati, kupiti ali celo zamenjati
številne izdelke, ki drugače domujejo v kleteh, garažah, na podstrešjih
in v omarah, zagotovo pa bi komu
drugemu bolje koristile. Vsak je
našel kaj zanimivega zase, od oblek
in obutve, knjig, igrač in otroške opreme, gospodinjskih pripomočkov,
športnih rekvizitov, opreme za
prosti čas in potovanje, do pohištva,
električnih in tehničnih naprav ter še
marsičesa drugega. Veselimo se še
kakšnega sejma!
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Najpogostejši zapleti diabetesa

Naj bo tudi
praznovanje
1. maja v zdravem
življenjskem slogu!

Človeška sreča je v
življenju.
Življenje je v delu.
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1,
3320 Velenje

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE

Ob prazniku dela
vam iskreno
čestitamo!
Delo vliva olje
v svetilko življenja,
mišljenje
vžiga njen plamen.

Čestitamo vam ob
1. maju,
mednarodnem
prazniku dela.

Vila Široko
Bolnišnica

Topolšica

Čestitamo vam ob
1. maju,
prazniku dela.

Metleče 6
3325 Šoštanj

VESEL 1. MAJ!
Odlična gastronomska ponudba.
Idealna lokacija za osebna srečanja, praznovanja, poroke,
poslovna srečanja in seminarje.
Vljudno vabljeni:
vsak dan od 11. ure dalje 03/5881-030,
www.gost.si (ob ponedeljkih in praznikih zaprto!)

