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Naša občina

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),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj št.
5/2013) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2015 (Uradni list Občine Šoštanj št. 1/2015) in sklepa župana z dne 30. 3. 2015,
Občina Šoštanj objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v občini Šoštanj za leto 2015

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 društva na območju občine Šoštanj,
• da so registrirani skladno 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 za ta razpis so predvidena v občinskem proračunu na p. postavki 18033002 Programi in delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v okvirni
višini 43.000,00 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 2015 – NE ODPIRAJ, najpozneje do petka, 22. maja 2015. 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 spletnem
naslovu (alenka.verbic@sostanj.si) ali na tel.št.: 8984 314.
VII. DATUM ODPIRANJA VLOG:
ponedeljek, 25. maj 2015.
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 predvidoma 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.
			
		
		
Datum: 30.3.2015					
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Uvodnik

Piše: Miran Aplinc

Za samozavest!

S

pomladjo, ki prihaja, zimsko svetlobo
počasi že nadomeščajo sveži sončni
dnevi, narava spreminja barve in nerazumljene zimske skrbi gredo počasi v pozabo.
Gledamo naprej, pred nami so priložnosti in
vprašanja, po kateri poti naj gremo, po tej
gladki asfaltirani ali oni drugi, ki še nekaj
časa to ne bo. Živimo v svetu relativnosti,
v katerem je po mnenju nekaterih toliko
resnic kot je ljudi. Morda zgolj zato, da nam
lahko prodajajo svoje povprečne izdelke.
Tudi zato se dobre misli izgubljajo in je za
njihovo uveljavitev potrebno toliko energije.
Novembra 2014 je preteklo pet let od
odprtja prve faze Muzeja usnjarstva na Slovenskem. S tem je bila uresničena ideja, ki je med
Šoštanjčani in širšo slovensko javnostjo požela

Mali traven 2015

velik odziv in odobravanje. Takrat izpostavljena
vprašanja gospodarske in socialne krize, prostora in okolja, vprašanja industrijske dediščine,
predvsem pa vprašanje vizije, so s tem dobila
povsem novo dimenzijo. Na »grobišču« tovarne
usnja v Šoštanju je nastalo nekaj novega –
muzej. Šoštanj je dobil muzej! Kaj naj to pomeni, oziroma, kaj nam to pomeni danes v
času gospodarske krize in reševanja sociale
in splošnega jadikovanja nad vsem, ko nam v
tujino odhajajo mladi in obupujejo še tisti preostali? Občina Šoštanj je z muzejem ustvarila
blagovno znamko v smislu prepoznavnosti in
priložnosti ob prednostih, kot so: nadaljevanje
tradicije, vseslovenski muzej, priložnosti v turizmu, zaposlovanje, kvalitetna poraba prostora
v kulturne namene, pospeševanje razvoja dru-

gih kulturnih dejavnosti v Šoštanju in širše za
izobraževanje, znanost, medijsko podobo itn.
Vzpostavljen je bil vseslovenski muzej, ki deluje
pod okriljem institucij, ki zagotavljajo strokovno
matičnost varovanja tehniške kulturne dediščine
(Muzej Velenje, Tehniški muzej Slovenije) in
obenem dajejo možnost razvoja muzeja. Tudi
zato je ustanovitev muzeja v Šoštanju po mnenju poznavalcev izven Šaleške doline izjemen
dosežek in zgodba o uspehu. Skratka, dobili
smo priložnost. Upravljavcu in zaposlenim v
muzeju usnjarstva je bila s tem naložena skrb in
odgovornost za razvoj muzeja. To je, da uresniči
naloge muzeja, zbira, hrani, dokumentira,
znanstveno-raziskovalno proučuje premično
kulturno dediščino na področju Slovenije za
področje usnjarstva, ter jo predstavlja javnosti,
tako da omogoča dostopnost
in ogled zbirk, predstavlja in
posreduje tematske razstave
in s tem razvija zavest o pomenu dediščine.
V preteklih petih letih je
v širšo slovensko javnost že
začelo pronicati vedenje o
obstoju muzeja v Šoštanju.
Muzej torej živi, a bo za
nadaljnji razvoj v drugo fazo
nujno potreboval podporo
Muzeja Velenje in tudi občine
Šoštanj. Pri tem morda ne bo
dovolj razmišljanje, »muzej
je postavljen, zdaj pa bo že
sam živel naprej«, ampak
tako, kot sta lahko starša
ponosna na otroka, ki gre
po še ne asfaltirani poti, da
bi zrasel. Ob stoti obletnici
mestnih pravic Šoštanja je
bilo na nekem mestu izpostavljeno vprašanje, kaj
je Šoštanj danes in kakšna
bo njegova pot v prihodnost? Morda je z muzejem
na nek način nakazana neka
samozavest, ki jo je vredno
nadgrajevati, samozavest
Šoštanjčanov in njihovega
mesta, ki je resnici na ljubo
tudi središče celotne občine.
Neskončno jadikovanje nad
neuhojenostjo te poti je morda vredno pospremiti z mislijo, da če že imamo možnost
in moč za spremembe, potem jih preprosto uresničimo,
ker jih namesto nas ne bo
Foto: arhiv MUS
nihče drug.
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Uvodnik
Gospodarstvo
Društva
Dogodki in ljudje
Šoštanjski festival Zborovskega petja
Taborniki
Vrtec
Šport in rekreacija
Očiščevalna akcija
Ljubenske potice

Revija za kulturna
in druga vprašanja
občine Šoštanj in širše.
Izdaja
Zavod za Kulturo Šoštanj
Trg Svobode 12, 3325 Šoštanj
zanj Kajetan Čop, direktor
Izdajanje Lista finančno omogoča
Občina Šoštanj, zanjo Darko Menih,
župan.
Odgovorni urednik
Peter Rezman
Kritične pripombe na vsebino ali
obliko Lista bodo dosegle svoj
namen le, če jih boste posredovali
s kratkim sporočilom na
e-naslov list.urednik@gmail.com
Vodenje redakcije
mag. Milojka Bačovnik Komprej
Jezikovni pregled
ZUK Rezman
Oblikovanje, prelom strani
Media Center, Marko Gorjup s.p.
Tisk
Eurograf d.o.o.
Naklada
700 izvodov.
Vse sodelavce prosimo, da prispevke
za LIST št. 7, pošljete najkasneje do
22. aprila 2015 na elektronski naslov:
list.revija@gmail.com

Foto naslovnice:
Arhiv Rod Pusti grad Šoštanj
Fotografije na zadnji strani:
Jože Miklavc
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Gospodarstvo

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (I.)

P

ravni promet s kmetijskimi zemljišči,
gozdovi in kmetijami ureja Zakon o
kmetijskih zemljiščih. Pri vseh vrstah pogodb, kjer gre za prenos lastništva na
kmetijskih zemljiščih, gozdovih in kmetijah (prodajne, darilne, izročilne, menjalne
pogodbe…) poteka postopek po prej navedenem zakonu. Informacijo o tem ali je
nepremičnina po namenski rabi kmetijsko
zemljišče oz. gozd, si stranka pridobi na
občini, kjer leži nepremičnina.
Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali
kmetije
Objava ponudbe in sprejem ponudbe
Vsakdo, ki namerava prodati kmetijsko
zemljišče, gozd ali kmetijo mora pri upravni
enoti vložiti ponudbo za prodajo. Upravna
enota objavi ponudbo na oglasni deski in na
enotnem državnem portalu e-uprave ter na
krajevno pristojni občini. Ponudba je objavljena 30 dni. Vsak, ki je zainteresiran za nakup
zemljišča, mora podati na upravni enoti izjavo o
sprejemu ponudbe, ki jo priporočeno pošlje tudi
prodajalcu. Če je bila ponudba o nameravani
prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije
sprejeta, ta prodajalca zavezuje, da s predkupnim upravičencem oziroma drugo osebo, ki
je pravilno sprejela ponudbo, sklene prodajno
pogodbo pod pogoji iz ponudbe. Po poteku
30-dnevnega roka upravna enota prodajalca in
vse sprejemnike ponudbe obvesti, kdo vse je
sprejel ponudbo.

Predkupni upravičenci pri nakupu kmetijskega
zemljišča, gozda ali kmetije
Pri nakupu kmetijskega zemljišča lahko uveljavljajo predkupno pravico po naslednjem vrstnem redu:
• solastnik,
• kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti,
meji na zemljišče, ki je naprodaj,
• zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
• drug kmet,
• kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali
kmetija potrebna za opravljanje kmetijske
oziroma gozdarske dejavnosti;
• Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Pri nakupu gozda lahko uveljavi predkupno
pravico lastnik, katerega zemljišče meji na
gozd, ki se prodaja in nato drug lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.
Pri nakupu varovalnega gozda ima predkupno pravico država, pri nakupu gozda s
posebnim namenom pa država ali lokalna
skupnost. Če pri nakupu gozda s posebnim pomenom lokalna skupnost prednostne
pravice ne uveljavi, ima prednostno pravico
lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki
se prodaja.
Odobritev pravnega posla
Kupec in prodajalec za ponujena kmetijska
zemljišča, gozd ali kmetijo skleneta pogod-

bo. Po sklenitvi pogodbe mora kupec v roku
60 dni od preteka roka za sprejem ponudbe
pri upravni enoti vložiti vlogo za odobritev
pravnega posla. Upravni organ po obravnavi
vloge izda odločbo o odobritvi pravnega posla. V postopku preverja ali je promet potekal
skladno z zakonom, ali se s prometom ne
deli zemljišče, ki je urejeno s komasacijo, v
primeru več sprejemnikov ponudbe, ali je bil
upoštevan prednostni vrstni red kupcev in v
primeru zaščitene kmetije, ali so upoštevane
omejitve pri delitvi zaščitenih kmetij. Če je
nepremičnina del zaščitene kmetije in s tem
omejen pravni promet, je to zaznamovano v
zemljiški knjigi.
Po pridobitvi odločbe o odobritvi pravnega
posla, se morajo stranke zglasiti pri pristojni
davčni upravi za odmero davka na promet z
nepremičninami, nato pa pri notarju overiti
podpise ter osebno ali po pooblaščencu vložiti
elektronski zemljiškoknjižni predlog v zemljiško
knjigo.
Obrazce vlog, za postopke, ki se vodijo pri
upravni enoti in dodatna pojasnila, si lahko
pridobite na državnem portalu e –uprava oz.
neposredno na upravni enoti oz. krajevnem
uradu Šoštanj.
(nadaljevanje v prihodnji številki Lista)
Pripravila:
Andreja Dermol,
višja svetovalka za kmetijstvo

Vir: splet
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Prihodnost v lesu

V

okviru projekta Mladi veter, so soorganizatorji: Center Rinka, Občina Solčava,
Zavod zlata leta ter Zgornjesavinjski
študentski klub,organizirali na Ljubnem ob
Savinji delavnico z naslovom Ne bodi čez
les, ukvarjaj se z lesom.
Namenjena je bila mladim ter nezaposlenim na področju sedmih občin Zgornje
Savinjske doline in širše ter ustvarjanju čim

boljših pogojev za nova, zelena delovna mesta.
Na predavanjih so svoje izkušnje predstavili
uspešni podjetniki ter umetnik Jože Strmčnik
Šlanger iz Luč ob Savinji. Jure Poličnik z
dopolnilno dejavnostjo (LESek) na kmetiji, je
predstavil pot od ideje, do uspešnega utiranja
podjetniške poti na področju izdelave lesenih
igrač in družabnih iger z lesnimi pripomočki
ter izjemno avtohtono kombinacijo lesenega

Strokovnjaki s področja lesarstva in gozdarstva motivirajo mlade in nezaposlene za sobivanje z gozdom in
ukvarjanje z lesom
Foto: Jože Miklavc

nakita z domačo Solčavsko volno. Stanko Rihter, solastnik družbe Rihter, ki projektira in
izdeluje lesene objekte ter opremo in pasivne,
nizko energetske montažne objekte, je predstavil idejo in razloge za ustanovitev podjetja,
organiziranost in tehnološki projekt proizvodnje
na Ljubnem ob Savinji ter večinsko prodajo in
montažo v tujini. Projekt želi mladim in nekaterim že vključenim v lesarsko podjetniško verigo
pokazati možnosti za zaposlitve, ustanovitev
samo-zaposlitvenih modelov, obstoj potencialne možnosti vrnitve lesa v življenje - kot
priložnost za izkoriščanje surovine, ki obdaja
področje Zgornje Savinjske, Šaleške doline in
Slovenije. Jože Strmčnik iz Luč ob Savinji je
dodal še svoje izkušnje z lesom in umetnostjo,
ki je postala koristna praksa za izkoriščanje
štorov, detajlov lesa, napak v strukturi (rasti
lesa, grče, izrastki, korenine). S svojo obrtnoumetniško ustvarjalnostjo kose lesa, naplavine,
izkopane panje idr. spreminja v izjemne uporabno umetniške predmete visoke dodane
vrednost. Udeleženci predstavitvene delavnice
so dobili dobre napotke za svoje načrte glede
zaposlovanja, podjetniške ideje ter nov pogled
na svet lesa, sredi katerega mnogi dobesedno
»spimo«. »Ne bodi čez les, ukvarjaj se z njim«
je slogan, ki vabi pogumne, mlade in nezaposlene, da storijo kaj zase in za okolje, ki ponuja
vsaj surovinsko bazo. Mladi veter pa s tem še ni
zaključil svoje različne in številne motivacijske
dejavnosti, zato so nevsiljiva vabila še vedno
klic v lepše življenje!
Jože Miklavc

Projekt Mladi veter
Ključne aktivnosti projekta:
• pomoč mladim na poti do prve zaposlitve
• povezovanje in izobraževanje nevladnih organizacij, namenjenih mladim
• ozaveščanje o zelenem, trajnostnem pristopu k zaposlovanju
• izdelava platforme, ki se lahko uporabi tudi na drugih območjih Slovenije
»Mladi veter – ®evolucija za vas« je naslov projekta, katerega glavni namen je ustvarjanje
novih priložnosti za zaposlovanje mladih v Zgornji Savinjski dolini, z začetkom na Solčavskem.
Enajstnik in gornik sta lokalno specifična vetra, ki na simbolni ravni naznanjata spremembe.
Enako smo poimenovali ciljni skupini: e-najstnik predstavlja starejše osnovnošolce in dijake,
gornik pa študente in mlade brezposelne.
V seriji delavnic bomo skupaj ugotovili, kakšna znanja potrebujejo in jih z njimi tudi opremili,
da bodo lahko v domačem kraju opravljali delo, ki jih veseli in bodo za to tudi pošteno plačani.
Vzpostavili bomo mrežo nevladnih organizacij, namenjeno trajnostnemu spodbujanju zaposlovanja mladih in ustvarjanje zelenih delovnih mest. Platforma se bo kasneje širila po drugih
območjih Slovenije.
Iz lesa oblikovani praktično dekorativni lesni izdelki so lahko
zanimivi za trg in kot umetniški elementi
Foto: Jože Miklavc
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Projekt vodi Klub Zgornjesavinjskih študentov v sodelovanju z občino Solčava ter zavodoma
Center Rinka in Zlata leta.
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Društva

DOBRO DELO IN SODELOVANJE

P

rostovoljno gasilsko društvo Šoštanj
mesto, ki deluje že 136 let, je na svojem rednem občnem zboru, 28. februarja
sprejelo vse točke dnevnega reda, člani pa
so tudi pomladili svoje vrste. Nagradili so
zaslužne in ugotovili prisotnost 84 gasilk in
gasilcev od 124, kolikor jih šteje društvo. V
začetku so, kakor je že navada, pogledali
film o dejavnosti v letu 2014.
Delovni predsednik Danilo Čebul je po
otvoritvenem pozdravu povabil k poročilu
predsednika društva Klemna Mežnarja, ki
je vodenje društva prevzel lani. V tem letu
je izkušnje podpredsednika iz prejšnjega
mandata koristno uporabil, tako je društvo v
lanskem letu med drugim posodobilo vozni
park, uredilo komandno sobo, vzpostavilo
spletno stran, organiziralo Veselje v Šoštanju
in realiziralo še mnoge aktivnosti, za kar gre
seveda zasluga vsem aktivnim članom. Nekaj več besed je namenil delu z mladimi in
starejšim gasilcem, katerim se je zahvalil za
aktivno odzivnost. Omenil je tudi dobro sodelovanje z ostalimi društvi, Občino Šoštanj in
Termoelektrarno Šoštanj. Poročilo poveljnika
društva, Milana Roškarja je bilo naravnano
na operativni del, od intervencij, požarnih
straž, prevozov pitne vode, dežurstva na
bloku 6, usposabljanja in pridobljeni opremi. Podal je tudi rezultate tekmovanj, kjer
so starejše gasilke in gasilci dosegali lepe
uvrstitve, člani B desetine pa so dosegli 1.
mesto. Tudi poveljnik se je zahvalil vsem, ki
jim pomagajo, predvsem članom za predanost društvu.
V imenu mladine je poročal Simon Hudales in podal spodbudne rezultate dela, nad-

Foto: arhiv PGD Šoštanj

zorni odbor, ki ga je zastopal Simon Kočevar
ni ugotovil nobenih nepravilnosti, tako pri delu
društva, kakor tudi pri financah, za katere je
poročilo podala Renata Pučko.
O dobrem sodelovanju in delu je spregovoril župan Občine Šoštanj Darko Menih in
šoštanjskim gasilcem zaželel čim manj intervencij, hkrati pa čestital dobitnikom priznanj. V
imenu GZ Šaleške doline je zbrane pozdravil
Niko Krajnc, v imenu občinskega poveljstva pa
Boris Goličnik. Povedal je, da je Občina veliko
pomagala, med drugim bo tudi poravnala račun
za prenovo operativne sobe. Tudi pomočnik direktorja TEŠ Miha Pečovnik se je zahvalil gasil-

cem za dobro delo, ki ga opravljajo. Občni zbor
so pozdravili še drugi predstavniki organizacij
in društev ter nato prisluhnili programu dela za
leto 2015, ki je osredotočen na izobraževanje,
vzdrževanje in nabavo tehnike, tekmovanja in
družabnost.
Veliko nagrajencev se je zvrstilo pri podelitvi priznanj in odlikovanj. Za dolgoletno delo
v gasilstvu, kakor tudi za napredovanja. Naj
omenimo samo, da je Republiško odlikovanje
I. stopnje, prejel Anton Finkšt.
V svoje vrste so sprejeli enajst članov.
Milojka B. Komprej

Zbor članov OZ Rdečega križa B

B

rez humanitarnih organizacij in dobrodelnosti naša družba žel ne funkcionira več
Več sto članov in aktivistov Rdečega križa
iz vseh treh občin Šaleške doline, deluje v
formalnem smislu v krajevnih organizacijah
ter aktivih RKS, povezujejo pa se v območno
združenje, ki ga vodijo delegati skupščine,
oz. Zbora članov ter male Delovne skupnosti.
Že vrsto let je uspešen predsednik OZ RK
Velenje Jože Kožar, enako podjetna pa sekretarka in vodja DS Darja Lipnikar. V več letih
delovanja in vodenja RK v Šaleški dolini je ta
organizacija skupaj z vodstvi lokalne skupnosti ter predstavnikov in županov vseh treh
občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in MO Velenje,
prejela številna priznanja za humanitarno
poslanstvo, strokovno delo ter pomembne
Mali traven 2015

uspehe. Tako je bilo tudi na letošnjem Zboru
članov OZ RKV, na katerem so bili prisotni tudi
župana ter podžupan vseh treh občin. Šmarški
župan Janko Kopušar je po podanih poročilih
ter razpravi o delu izrazil zahvalo in nadaljnjo
podporo delovanju Rdečega križa v takšni obliki . Župan občine Šoštanj Darko Menih pa je
v daljši analizi delovanja tega združenja izrazil
zahvalo in priznanje vsem krajevnim odborom
RK, ki delujejo na območju te občine ter vodstvu in številnim prostovoljcem, krvodajalcem
in drugim, ki so se izkazali v vrsti let njegovega županovanja v občini Šoštanj in širše.
Dejal je še: »Težko si predstavljam življenje
občanov ob številnih naravnih nesrečah, ki
so pestile področje naše občine ter korektne,
velike hitre pomoči ljudem na podeželju in v

mestu. Ne smemo pozabiti, da prav ti sokrajani
najbolje poznajo prizadete in starejše ljudi, ki
so potrebni socialne, sosedske in zdravstvene
oskrbe ter nesebično, s svojim prostovoljskim
delom pomagajo zmanjševati stiske in travme
obubožanim. Zato in zaradi dobrega odnosa
vodstva ter naših aktivistov bomo tudi s strani
vodstva naše Občine še naprej podpirali takšno
dejavnost in vlogo OZ RK Velenje. V prihodnje
bomo še posebej poskrbeli, da bomo lahko v
ožjem okolju naše občine izrazili zahvalo tistim posameznikom, ki si javnega priznanja
zaslužijo ter drugim, npr. krvodajalcem, ki
nesebično darujejo kri za zdravje in življenja
ljudi. Ob tem lahko v imenu naših občanov tudi
na tem mestu izrazim zahvalo za tako dobo
vodenje te organizacije (kot tudi Karitasu) ter
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vsem, ki opravljajo to, nenadomestljivo vlogo
v naši družbi!« Priznanje in navdušenje nad
opravljenim delom je izrazil tudi podžupan
MOV Srečko Korošec ter dodal, da bo njihova občina tudi v prihodnje aktivno spremljala
delovanje združenja ter preko številnih prostovoljcev in vodstva RK v dolini pomagala k
izvajanju strokovne dejavnosti in humanitar-

nega poslanstva. V obsežnem poročilu, ki so
ga sprejeli na zboru, so razpravljali o področjih
dejavnosti; krvodajalstvu, o sistemu darovanja
človeških organov, organizaciji in izvajanju
usposabljanja za prvo pomoč ( skupaj s preverjanjem znanja ekip prve pomoči, ki delujejo
na tem območju), o posledicah in intervencijah ob naravnih nesrečah, poizvedovalni de-

Zbranim aktivistom in poverjenikom OZ RKS Velenje se je ob daljšem nagovoru zahvalil tudi župan občine Šoštanj Darko Menih.
Foto: Jože Miklavc

javnosti za pogrešanimi osebami ter pomoči
potrebnim občanom, socialni skrbi ter skrbi
za izboljševanje kakovosti življenja starejših
oseb, o preventivni zdravstveni dejavnosti, o
delu z mladimi in mentorstvu mladim s tega
področja, še posebej pa tudi o delu v krajevnih
organizacijah. Na področju občine Šoštanj delujejo krajevne organizacije Bele Vode, Gaberke, Lokovica, Ravne pri Šoštanju, Plešivec,
Topolšica, Zavodnje in Šoštanj. Delno na
področju občine Šoštanj pa deluje tudi Aktiv
RK Premogovnika Velenje, v celoti pa tudi Aktiv RK Termoelektrarne Šoštanj. Na celotnem
območju delovanja OZ RK Velenje je evidentiranih 3682 članov RK, 240 aktivnih prostovoljcev, ki so v lanskem letu opravili kar 10.400
evidentiranih ur prostovoljnega dela. Vsa dejavnost temelji na strategiji in usmeritvah, ki jih
vsakoletno sprejema generalna skupščina RK
Slovenije. Na zboru so prisotne seznanili, da
dejavnost OZ RK Velenje finančno podpirajo
vse tri občine, odvisno od posameznih akcij
na njihovem področju, števila občanov (oz.
članstva) ter proračunskih možnosti. Tako pa
bo ostalo po zagotovilih predstavnikov občin
tudi v prihodnje, podoben pa bo tudi obseg
nalog in del ter finančni okvir za uresničevanje
sprejetega programa dela.
Jože Miklavc

Šoštanjski veterani imajo novo vodstvo

V

prostorih veteranov vojne za Slovenijo
v Belih Vodah se je odvil 5. redni občni
zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj. Tokrat je bil občni
zbor tudi volilni, kajti dosedanjemu vodstvu je potekel prvi mandat od ustanovitve
območnega združenja.
Člani združenja so pregledali delovanje v
preteklem letu ter v obdobju prvega mandata od
ustanovitve. Organi društva ter predsednik Leon

Stropnik so izčrpno poročali o uresničevanju
zadanih ciljev ter posledično tudi o finančnem
stanju. Predsednik OZVVS Šoštanj je izpostavil
največje uspehe preteklega mandata. Od ustanovitve leta 2010, si je združenje prizadevalo,
da postane polnopravni član Zveze veteranov
vojne za Slovenijo. To jim je uspelo z njihovim
sprejetjem na glavnem zboru ZVVS leta 2013.
Pred tem so skupaj z občino Šoštanj postavili
spomenik v spomin na dogodke iz leta 1991 v

Foto: arhiv OZVVS Šoštanj
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Kajuhovem parku v Šoštanju. Na simbolni ravni
je OZVVS Šoštanj pridobila tudi z razvitjem svojega prapora v letu 2014.
V celem mandatu pa se je OZVVS Šoštanj
zelo aktivno vključevala na razna športna srečanja
veteranov po vsej Sloveniji. Najbolj uspešni so v
strelstvu, ribolovu in šahu. Njihove vitrine krasi
že kar nekaj pokalov s teh tekem. Veterani iz
Šoštanja tudi redno sodelujejo na vseh prireditvah v spomin vojne za Slovenijo ter prireditvah
ob dnevu državnosti. S spominskimi obeležji in
počastitvijo družin so se spomnili vseh krajev in
ljudi kjer so hranili orožje v vojni za Slovenijo.
Občni zbor je izvedel volitve novih organov
za naslednje obdobje. V pripravi na volitve so
sodelovali vsi člani združenja, saj so predloge in
kandidature lahko podali vsi. Zaradi uspešnega
dela v preteklem mandatu so se člani OZVVS
Šoštanj soglasno odločili, da bo združenje še naprej vodil Leon Stropnik. Za prejeto zaupanje se
je zahvalil vsem prisotnim in poudaril, da je pot
njihovega uspešnega delovanja že zastavljena,
tako, da bodo to delo samo nadaljevali. V tem
letu že imajo cilj postaviti spominsko obeležje pri
nekdanji podružnični šoli v Belih Vodah.Uspešno
delo šoštanjskega združenja so na koncu pozdravili tudi župan občine Šoštanj g. Darko Menih,
v imenu ZVVS predsednik PO ZVVS Zahodne
Štajerske major Zdenko Terpin, ter predstavniki
OZVVS Celje, Laško in Žalec.
OZVVS Šoštanj
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Društvo podeželskih žena Šaleške doline

K

ot so konec januarja sklenile članice
in vodstvo Društva podeželskih žena
Šaleške doline (DPŽ ŠD) koncem januarja, v
dvanajsto leto delovanja vstopajo z večjim
optimizmom in smelimi načrti kljub dejstvu, da je na področju kmetijstva še vedno
nezavidljivo stanje, povezano s splošno
krizo gospodarstva in družbe. 140 člansko
družino, pretežno kmetic, bo po sklepu
zbora še drugi mandat vodila Topolščanka
Marinka Menih, ki se je izkazala že v minulih
štirih letih.
Delovno leto, v katerem je postala mlada
kmetica leta 2014, bo še pestrejše tudi zaradi
odločitve, da bo izbor mladega gospodarja in
kmetice leta 2015 potekal na področju Šaleške
doline. V poročilo o uspešnem delu v lanskem
letu pa so poleg omenjenega veselega dogodka, nanizale številne uspešne izobraževalne

oblike za članice, kmetice in gospodinje, v
posebni delavnici tudi kar na polju. Dvanajst
članic je bilo uspešnih na razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, s svojimi kulinaričnimi
stojnicami ter razstavami domačih dobrot pa ne
manjkajo skoraj na nobeni pomembnejši javni
prireditvi, sejmih ter srečanjih na podeželju. Ob
vsem pa so našle ideje in čas za organizacijo
strokovnih ekskurzij ter kulturnih prireditev izven doline. Smelo zastavljeni plan dela pa kaže
tudi na nove ideje, obisk slovenskega parlamenta, sodelovanje na srečanju kmetic celjske
in koroške regije, sodelovanje na tekmovanjih
in razstavah na področju kulinarike idr. Na zboru v Ravnah pri Šoštanju pa so za nov štiriletni
mandat izvolile organe in vodstvo DPŽ ŠD,
kateremu bo tudi v naslednjih štirih letih dajala
ritem Marinka Menih iz Topolšice.
Jože Miklavc

Marinka Menih predsednica DPŽ ŠD še drugi mandat.
Foto: Jože Miklavc

Šaleška pokrajinska zveza DU

V

Velenju so se 25. marca sešli na
skupščini Šaleške pokrajinske zveze
društev upokojencev Velenje (ŠPZ DUV)
predstavniki vseh društev upokojencev, ki
so vključeni v to zvezo, člani Upravnega odbora ter številni gostje.
Med njimi tudi predstavniki občin in obeh
društev iz Šmartnega ob Paki ter Šoštanja
(predsednik DU Šoštanj Janko Zelcer je skupščino
vodil kot delovni predsednik) in podžupan MO
Velenje Srečko Korošec. Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je zastopal podpredsednik
Anton Donko, ki je kasneje v daljšem nagovoru
izrazil vodstvu ŠPZ DUV priznanje ter nakazal
usmeritve in možnosti sodelovanja z ZDUS v prihodnje. S svojo prisotnostjo so dobro sodelovanje
pritrdili tudi nekateri direktorji zavodov in javnih
institucij, ki so udeleženi pri aktivnem izvajanju
programa zveze. Zelo delovno srečanje pa se je
vendarle pričelo s kulturno-zabavnim programom z
nastopom Veselih babic z Zdravkom iz Šmartnega
ob Paki, ki je pripravil prijetno vzdušje. V poročilu
o delu ŠPZ DUV, ki ga je predstavil donedavni,
dolgoletni predsednik zveze Drago Karel Seme,
je bilo nanizanih izjemno veliko aktivnosti, opravljenega dela, izobraževanj, srečanj različnih skupin, povezovanja med društvi v pokrajinski zvezi
ter ZDUS. Kot je bilo razvidno tudi v 33 številki
Biltena ŠPZ DUV Upokojenec, so aktivnosti zelo
uspešno izvajali poleg organov zveze ter vodstva
tudi komisije za šport, kulturo in tehnično kulturo,
projekta aktivno državljanstvo, družbeni standard,
Starejši za starejše idr. Tesno povezanost je bilo
zaznati tudi med zvezo in posameznimi društvi, ki
povezano tvorijo celoto. Iz ŠPZ DUV se je izločilo le
DU Premogovnika Velenje, kar pri zvezi obžalujejo
in upajo, da je šlo le za začasni »manever«. Drago
Mali traven 2015

Vesele babice in Zdravko.

Seme je med drugim, tudi v poslovilnem nagovoru
s predsedniške funkcije poudaril, da je ponosen
na vse delovne skupine in njihova vodstva ter
posameznike, na društva, sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje, Ljudsko
univerzo Velenje, SPV MO Velenje ter vodstvom
ZDUS. Doseženo je bilo osnovno poslanstvo,
uresničevanje programa Šaleške Pokrajinske
Zveze Društev upokojencev kot temeljna naloga
za uresničitev želja in zahtev upokojencev, da
se aktivno in enakopravno vključujejo na vseh
področjih družbenega in političnega življenja v
lokalni skupnosti in državi Sloveniji, kjer obstaja

Foto: Jože Miklavc

njihov in interes družbe. Predvsem pa, da se pomaga zagotoviti človeku vredno višjo kakovost
življenja oziroma vsaj spodobno življenje vsem
upokojencem in starejšim ljudem, še posebej tistim, ki jim njihovi prihodki ne zagotavljajo obstoja
na robu preživetja. Volilna komisija je na predlog
vodstva zveze ter ob Semetovi utemeljitvi umika s
funkcije predsednika ŠPZ DUV, opravila izvolitev
predsednika in nadomestnega člana NO. Za novega predsednika ŠPZ DUV je bil izvoljen dr. Konrad Steblovnik, ki je svojo kandidaturo utemeljil s
poznavanjem tega področja življenja i možnosti
uresničevanja programa dejavnosti v letu 2015
9

Med predstavniki društev so sodelovali tudi delegati skupščine ŠPZ DUV iz DU Šmartno ob Paki ter Šoštanj

Foto: Jože Miklavc

ter na daljši rok. V programu, ki so ga potrdili na
skupščini, so poudarili zlasti najpomembnejše,
»železne« aktivnosti, ki so se z leti uveljavile in
pritegnile številne upokojene občane vseh občin,
kjer se izvaja program skozi lokalna društva upokojencev. »Vztrajali bomo, da se dosledno uveljavljajo pravice naših članov ter drugih upokojencev,
da se bodo te pravice dopolnjevale in izboljševale
ter da se bodo njihove pokojnine usklajevale z
gibanjem življenjskega standarda. Aktivno bomo
sodelovali pri izpopolnjevanju in izboljševanju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. Skrbeli bomo za izboljšanje kakovosti
življenja starejših ter delovali za preprečevanje
družbene izključenosti članov, upokojencev in
vseh starejših državljanov«, so še povedali ob
daljšem naboru povsem konkretnih aktivnosti v
okviru društev, pokrajinske zveze Šaleške doline
ter širše.
Jože Miklavc

Volilni zbor članov PD Šoštanj

V

petek, 6. marca 2015 smo se zbrali
planinci na volilnem rednem letnem
zboru članov Planinskega društva Šoštanj.
Šoštanjskim gasilcem gre zahvala, da je
tudi tokrat zbor potekal v gasilskem domu.

Pričetek so popestrili s kratkim kulturnim
programom osnovnošolci Osnovne šole Karla
Destovnika Kajuha. Z vsakoletno projekcijo pohodov in izletov iz preteklega leta naših članov pa
smo se spomnili, kje vse smo hodili in kako smo

Foto: arhiv PD Šoštanj

proslavili 110-letnico ustanovitve našega društva.
Ob zbranih gostih iz sosednjih društev in
članstvu smo pregledali naše delo v preteklem
letu. Častni gost je bil tudi predsednik PZS in
član našega društva, Bojan Rotovnik.
Kljub vremensko neugodnemu letu je bil
program izletništva razen dveh izletov, realiziran. Mnogo prostovoljnih ur smo posvetili urejanju planinskih poti v domeni PD Šoštanj, ki jih
je razdejal februarski žled. Uspešno je bila izvedena tudi obnova sprehajalne poti na Pusti grad.
Pričeli smo z urejanjem bodočih društvenih
prostorov v bivši zgradbi vrtca Lučka. Meseca
februarja je bil v okviru društva ustanovljen
odsek za varstvo gorske narave.
Skrbno smo ravnali z denarjem, kot vedno smo skrbeli za izobraževanje kadrov in
aktivno delovali na področju planinstva ter
vključevanja najmlajših v vrtcih, osnovnošolske
in srednješolske mladine. S svojimi aktivnostmi
smo se vključevali v družbeno dogajanje kraja.
V programu za tekoče leto smo zapisali bogat
seznam izletov in pohodov ter sodelovanje s
sosednjimi društvi na tem področju.
Naslednji dve leti bo vodil društvo dosedanji
predsednik Matej KORTNIK z delno pomlajenim
članstvom upravnega odbora.
Zinka Moškon

SKUPŠČINA DELEGATOV DU ŠOŠTANJ

V

prostorih
Društva
upokojencev
Šoštanj so delegati vseh 8 pododborov izvedli v četrtek, 19.03.2015. redno
letno skupščino.
Od 47 evidentiranih delegatov se je
skupščine udeležilo 32 to je 68 % in 13 od 15
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članov Upravnega odbora (UO) ali 84 %, kar
je popolnoma zadostovalo poslovniku, v katerem je zapisano, da je za sklepčnost potrebna
prisotnost več kot 50 % delegatov.
Sejo je vodil podpredsednik DU Šoštanj,
g.Mihael Brglez. Na dve uri trajajoči seji

so delegati potrdili številna poročila za leto
2014: Poročilo o delu društva (Janko Zelcer),
poročilo blagajnika (Betka Berložnik), poročilo
o zaključnem računu (Štefka Čas), poročilo
Nadzornega odbora (Marjana Vrčkovnik),
poročilo športnega referenta (namesto
List št. 6 / 2015

manjkajočega Jožeta Jančiča, predsednik
DU) o športu in rekreaciji ter poročilo o projektu »Starejši za starejše«(Jelka Kušar). Prav
tako so delegati sprejeli program dela (Janko
Zelcer) in finančni načrt (Betka Berložnik) za
leto 2015.
Predsednik ŠPZDU Velenje, g.Karl Drago
Seme je v pozdravnem nagovoru čestital
društvu za uspešno delo v preteklem obdobju
in dobro medsebojno sodelovanje. Ponosen je
na nastope številnih športnih sekcij na dobro
organiziranih regijskih tekmovanjih. Čestital je
mešanem pevskem zboru (MePZ) DU Šoštanj
ob njihovi 65 letnici aktivnega delovanja ter
pozdravil prizadevanja predsednice MePZ,
gospe Ane Rotovnik za organizacijo številnih
nastopov posebej pa izpostavil samostojni koncert, ki bo 8. maja v KD Šoštanj in festival petja

pod imenom ŠOŠTANJ – MESTO SVETLOBE
IN PETJA, ki se bo odbil v maju. Prav tako je
pohvalil sekcijo ročnih del, ki je pod vodstvom
mentorice Marije Kuzman sodelovala v razstavi
na srečanju članov ŠPZ na velenjskem jezeru
in v Ravnah na 1. srečanju vseh upokojencev
občine Šoštanj.
Predsednik DU Šoštanj, g. Janko Zelcer
je izpostavil številne aktivnosti iz programa za
leto 2015, predvsem je nagovoril člane, da se
v čim večjem številu udeležijo številnih izletov
in dogodkov, ki jih bo organiziralo DU Šoštanj:
Maja izlet na Gorenjsko, junija izlet v osrčje
Prlekije, julija kopalni izlet v Banovce, avgusta
kopalni izlet v Izolo, septembra 2. srečanje
vseh upokojencev občine Šoštanj v Ravnah,
oktobra izbirno tekmovanje v športnih panogah v Ravnah ter teden dni trajajoče dopus-

tovanje v Izoli v hotelu Delfin, novembra Martinovanje v okolici Virštanja, decembra obiski
bolnih članov na dom in v domovih za ostarele
ter zaključki v pododborih. Predsednik DU
Šoštanj, g.Janko Zelcer se je na koncu zahvalil občini in KS Šoštanj za pomoč pri izpeljavi
številnih dogodkov v različnih oblikah, vsem
delegatom, predsednikom pododborov in ostalim članom UO ter NO pa za dobro sodelovanje. Poudaril je, da nas v prihodnje čaka
veliko dela in prizadevanja na vseh področjih
delovanja DU Šoštanj, še več bo potrebno narediti na socialni problematiki in krepiti sožitje
med generacijami.
Srečanje se je zaključilo s prijetnim
druženjem v prostorih društva.
Zdenka Uršnik

Velikonočne delavnice

K

ulturno športno turistično društvo Vulkan je v soboto, 28. marca organiziralo
velikonočne delavnice. Namenjene so bile
krajanom vseh starosti.
Poslikava jajc je že po starem izročilu
značilna za pomlad, pomladni čas pa je čas
prebujanja narave, življenja, upanja in radosti.
Otroci so se s svojo izvirnostjo in spretnimi
rokami odlično izkazali v krašenju jajčk, ki na
veliko noč ne manjkajo v nobenem domu.
Fantje in možje so izdelali butare, ki so jih na
cvetno nedeljo odnesli k blagoslovu. Dekleta
in ženske pa so poskrbele, da je v domovih
vladalo pravo velikonočno vzdušje. Nastali
so čudoviti, živahni in domiselni aranžmaji, ki
jih poleg pomladnega zelenja krasijo jajčka,
piščančki, pa tudi zajčki ne manjkajo. V našem
kraju krasimo butare z rožicami iz krep papirja.
Ženske so naredile tudi te, cvetlice so bile videti
kot prave.
Velika vnema prisotnih, prijetno druženje in
čudovit predpraznični utrip so pripomogli k dobremu vzdušju, da je sobotno popoldne minilo
kar prehitro.

Foto: arhiv

Društvo Vulkan

Številčna organizacija civilne družbe

Š

aleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje
je ena od trinajstih zvez v Sloveniji, od letos vključuje 9
društev in en klub upokojencev, ki živijo na območju od Gore
Oljke do Lubele, Graške Gore do Paškega Kozjaka in vse do
Črnove.
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V teh društvih je včlanjenih okrog 5700 upokojencev (do lanskega
leta skoraj 7000, a je iz zveze izstopil Klub upokojencev Premogovnika
Velenje, ki šteje cca 1300 upokojen članic in članov). Ob ustanovitvi samostojnega DU Paka, se je število članstva v DU Velenje zmanjšalo, a
se zveza številčno zaradi tega ni zmanjšala.
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Dogodki in ljudje

Župan sprejel izvrstne lokoviške gasilce

Č

lani vseh štirih šoštanjskih gasilskih
društev odlično delajo z mladimi. Veliko
uspehov na gasilskih tekmovanjih mladine
v zadnjih letih dosegajo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Lokovica.
Konec marca je na Osnovni šoli Franceta
Prešerna v Kranju potekal državni kviz za gas-

ilsko mladino, na katerem so mladinci PGD
Lokovica osvojili izvrstno tretje mesto. Letošnje
tekmovanje sta zaznamovali dve novosti: kviz
se je iz pozne jeseni na predlog večine regij
prestavil na spomladanski čas, na praktičnem
delu pa so bile osnovane nove vaje, ki so mladim ponudile pridobivanja gasilskih spretnosti.

Na tekmovanju je sodelovalo 39 pionirskih,
38 mladinskih in 31 pripravniških ekip.
Ekipa mladincev PGD Lokovica v sestavi
Viktorija Hriberšek, Timotej Dobrila in Žiga
Kugonič pod mentorstvom Blaža Dreva je prikazala veliko znanja in dosegla tretje mesto.
Mlade lokoviške gasilce je sprejel in jim
čestital župan Občine Šoštanj Darko Menih ter
jim izročil priložnostna darila, med drugim tudi
Vodnik po stalnih zbirkah Vile Mayer in zemljevid Občine Šoštanj.
Župan je čestital mladim gasilcem za izvrsten rezultat na državnem tekmovanju v
kvizu in pohvalil člane društva (mlade sta poleg
mentorja spremljala predsednik PGD Lokovica
Marko Jurič in predsednica mladine Karmen
Ledinek ter Karin Lambizer) za odlično delo
z mladimi. Dejstvo je, da bodo vsaj nekateri
izmed teh mladincev čez nekaj let operativni
člani, pripravljeni pomagati sočloveku, ko bo
to potreboval. Tudi sicer je udejstvovanje v
kateremkoli društvu za mlade izjemno koristno,
saj ga usmeri v kvalitetno, pestro in zanimivo
preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov s
podobnimi interesi, je še dodal župan.

Foto: arhiv

Tjaša Rehar

Z malo municije, a upanjem po svobodi

M

elodija partizanskih pesmi je predzadnjo soboto v februarju napolnila sotesko
pri Osreških pečeh v Ravnah pri Šoštanju.
Ob spomeniku 14 padlim partizanom se je
zbralo mnogo ljudi.

Obiskovalci od blizu in daleč so se na to
mrzlo, z nekaj sončnimi žarki obsijano dopoldne prišli poklonit padlim, izmučenim, prezeblim fantom in možem, ki so se z nadčloveškimi
napori borili za svobodo domovine. In zanjo

Foto: Nastja S. Naveršnik

12

dali svoje življenje. Ganljiva proslava z danes
nepredstavljivimi pripovedovanji izpred 71. let
je segla v srce marsikaterega obiskovalca.
Pisalo se je leta 1944. Bil je pustni torek, 22.
februar. O svobodi ni govoril še nihče. Čez noč je
naletaval sneg. Snežni metež je oteževal teren,
svoje pa je dodal še ledeni severnik, ki je rezal
po licih mladih fantov in očetov, slabo oblečenih,
prezeblih, nenaspanih. Iz hiš je dišalo po pustnih krofih, ponekod celo po kuhani svinjini. V
tej grapi v Ravnah pri Šoštanju pa so Nemci iz
obeh strani obkolili partizane. Ni jim preostalo
drugega, kot da se poženejo navkreber strmega
hriba in naprej proti Zavodnjam. Vsem ni uspelo.
Dolina je vzela 14 življenj ljudi, ki so vsak zase
zaman upali, da se jim bo uspelo prebiti, a je
njihova kri napojila tla te doline.
Kot vsako leto se je tudi tokrat spominska
proslava začela s ponazoritvijo pohoda XIV.
divizije z zbranimi domačini in obiskovalci za
harmonikarjem Jernejem Hudournikom. Ob
zvokih plehmuzike Ravne so predsednik Krajevne skupnosti Ravne, Jože Sovič, predstavnik Zveze borcev Ravne, Ivan Kumer, in
predstavnik Šaleške konjenice, Stane Tepej,
položili venec padlim partizanom v spomin.
List št. 6 / 2015

Kulturni program proslave so pripravile sekcije Kulturno-umetniškega društva Ravne, in
sicer Moški pevski zbor Ravne pod vodstvom
Tee Plazl, ženski pevski zbor Planike pod vodstvom Špele Obšteter, recitatorja Špela Sovič
in Marko Potočnik, Ravenska plehmuzika in
otroci s podružnične šole Ravne pod mentorstvom učiteljice Brigite Robida. Proslavo je vodila
Marijana Kotnik, ki je z ganljivimi zapisi opomnila na krvave zgodbe iz leta 1944. Z besedami
»Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši,
cenjeni gostje, v izjemno čast mi je, da vas lahko pozdravim ob tem pomembnem dogodku,
ob jubileju!« je zbrane pozdravil osrednji govorec Srečko Meh, podpredsednik ZDRUŽENJA

BORCEV ZA vrednote NOB VELENJE.
Darko Menih, župan občine Šoštanj,
je zbrane na proslavi nagovoril z mislijo:
»Sedemdeset let pomeni za človeštvo le
utrinek, za posameznega človeka pa celo
njegovo življenje!« Opozoril je na družbene
prevrate zadnjih sedemdesetih let, ki smo jim
bili priča, med drugim tudi na pozabljenje. Da
občina Šoštanj ni pozabila niti prezrla zgodovine, pravi, dokazuje preko dvajset mejnikov
v občini. Menih jim pripisuje pomembno moč,
saj kot pravi »nas obvezujejo, da se zavedamo,
od kod naše korenine.«
Ob koncu proslave se je Viktor Potočnik,
predsednik Zveze združenja borcev za

vrednote NOB Ravne, soorganizatorjem in
nastopajočim najlepše zahvalil za izpeljano
proslavo, udeležencem proslave pa se je zahvalil za izkazano spoštovanje in obisk. Ob
melodijah partizanskih pesmi, ki so napolnile
grapo, se proslava ni končala. Druženje se
je nadaljevalo pri »Toplišeku«, kjer so člani
in članice Zveze združenja borcev za vrednote NOB Ravne pripravili malico za vse
nastopajoče in obiskovalce. Ljudje so pokramljali in oživeli že skoraj pozabljene spomine.
Z upanjem po ponovnem snidenju, ko bo leto
naokrog, so si segli v dlani in v srce.
Nastja S. Naveršnik

VELIKONOČNI ZAJEC NA OBISKU

Č

eprav v Sloveniji velikonočni zajček
nima posebne vloge, ga otroci
obožujejo. Petra Lipičnik, predsednica Krajevne skupnosti Topolšica in predsednica
Turističnega društva Topolšica Podeželje je
na velikonočni petek dan preživela oblečena
v velikonočnega zajčka in po Topolšici razveseljevala tako najmlajše kot tudi starejše.
Najprej je razveselil otroke Vrtca Urška v
Topolšici, v vsaki skupini je neutrudno plesal in
zabaval najmlajše, le pri malčkih je samo pokukal v igralnico. V podružnični šoli v Topolšici
se je pridružil kar pri pouku, kjer so mu otroci
veselo zapeli pesmice, največjim pa je vsem
napisal svoj avtogram v njihove zvezke. Iz vrtca se je zajček odpravil v Bolnišnico Topolšica,
kjer je prav v vseh sobah razveselil bolnike in
osebje s sladko pisanko. Tudi stanovalci doma
za starejše Zimzelen so bili zajčka zelo veseli,
zmotil jih je ravno po kosilu in med njimi razdelil čokoladne jajčke. Iz Zimzelena pa se je
odpravil proti Hotelu Vesna obiskati turiste,
potrkal je tudi na vrata direktorice ga. Lidije

Fijavž Špeh in jo prijetno presenetil. Dopoldne je bilo za zajčka zelo naporno, vendar je
popoldne pričakal pred Hotelom Vesna otroke,
ki so se udeležili tradicionalnega Otroškega
velikonočnega pohoda. Tokrat jih je zajček

spremljal celo pot in s sabo vlekel celo voz z
glasbo. Otroci so med potjo iskali skrita jajčka,
katera so na koncu poti zamenjali za darilca.
TD Topolšica Podeželje

Foto: arhiv društva

OTROŠKE VELIKONOČNE DELAVNICE

T

uristično društvo Topolšica Podeželje
skupaj v sodelovanji s taborniki rodu
Topli vrelec iz Topolšice so v sredo, 1. aprila
organizirali otroške delavnice pod vodstvom ga. Andreje Zelenik.
Otroci so lahko pobarvali jajčka z naravno
barvo – čebulnimi olupki, katere so okrasili s
spomladanskimi listi in cvetovi. Izdelali so si
lahko tudi pirhe na palčki, katere so okrasili s
servietno tehniko in na koncu še pomakali pirhe
v sladkor. Starši so pridno sodelovali z otroci
in jim pomagali ustvarjati. Medtem ko so otroci
pridno ustvarjali v delavnicah, so lahko starši v
miru spili kavo in se posladkali s pecivom.
TD Topolšica Podeželje

Mali traven 2015

Foto: arhiv društva
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Lokalna hrana je (bolj) varna hrana

O

Sodelavke Zimzelena so stanovalcem ponudile jedila iz zdravih sestavin.		

Foto: arhiv Zimzelen

b svetovnem dnevu zdravja, ki je bil letos posvečen varni hrani, so v Centru
starejših Zimzelen stanovalcem predstavili
nekatera zdrava živila in pripravili degustacijo jedi iz njih.
V Zimzelenu imajo več lokalnih dobaviteljev
iz Šaleške regije, predvsem za sveža živila, kot
so mleko in mlečni izdelki, sadje, zelenjava, kruh
in mesnine. Hrano pripravljajo v skladu s standardom HACCP, predvsem pa ustrezno starejšim in
bolnim ljudem. Varna hrana pomeni tudi pravilno
ravnanje z živili in jedmi pri uporabniku, zato so na
predstavitvi poudarili skrb za higieno rok, delovnih
površin in ustrezno shranjevanje pripravljenih jedi.
Sodelavke z različnih področij so nato predstavile nekatera živila, njihov zdravilni učinek na
človeka ter možnost uporabe v prehrani. Predstavile so regrat, čemaž, čičeriko, ajdo, sirotko,
jabolka, laneno seme ter ječmen in ječmenovo
travo, jedi iz njih pa so bile na voljo za pokušino.
Stanovalci so bili nad predstavitvijo navdušeni
in so z veseljem poskusili pripravljene jedi. Ob
tem so povedali tudi nekaj svojih receptov in
izkušenj z uporabo posameznih živil.

90 let Jožefe Glasenčnik iz Zavodenj

2

0. marca 2015 je svoj 90. rojstni dan
praznovala Jožefa Glasenčnik – Jankova
mama iz Zavodenj 44.
Ob tej priliki smo jo tudi obiskali predstavniki Krajevne skupnosti Zavodnje in KO Rdečega
križa in ji čestitali ob visokem jubileju. Gospa
Pepca dobro skriva svoja častitljiva leta, še
vedno je vitalna, pogovor pa je ob domačih dobrotah hitro stekel. Ob odhodu smo ji zaželeli
še veliko zdravja in vse dobro v prihodnjih letih.
Odbor KS Zavodnje in KO Rdečega križa Zavodnje
Revija za
kulturna in
druga
vprašanja
Občine
Šoštanj
in širše.

20 let 1995 - 2015

OD FEBRUARJA VSAKIH

14 DNI
- Nove rubirke,
- aktualne vsebine,
- sodelovanje z okoljem,
- posamezna številka za isto ceno,
letna naročnina še POSEBEJ ugodna.

Foto: arhiv

14

List št. 6 / 2015

Šoštanjski festival Zborovskega petja

Piše: Marinka Pirečnik

FESTIVAL ZBOROVSKEGA PETJA 3

B

liža se mesec maj in z njim tudi
šoštanjski festival zborovskega petja.
Organizatorji MePZ DU Šoštanj so veseli
odobravanja, veseli so tudi velike pripravljenosti za sodelovanje vseh ostalih pevskih zborov, za kar se jim zahvaljujejo in
obljubljajo pomoč pri organizaciji, v slučaju,
da bo drugo leto eden od njih organizator
Festivala.
Morda se bo kdo obregnil ob naše pobude in
želje, da se domača pesem ohranja med ljudmi.
Da smo pač stari s svojimi pogledi na življenje,
da je naša doba minila in podobno. Časov,
ko se je v vseh številnih gostilnah v Šoštanju
slišala lepa domača pesem, res ne moremo
vrniti. Lahko pa s takšnimi prireditvami kot bo
Festival zborovskega petja, dodamo kamenček
v mozaiku prizadevanj glede zmanjšanja odtujenosti med ljudmi. Sodobna tehnologija je
mlade popolnoma izolirala od resničnih medsebojnih odnosov in »lajkajo« samo še po
tehnologiji. To dolgoročno ne more imeti dobrih
posledic. Zato se trudimo mi starejši, da bi ljudje
ostali družabna bitja, kar po naravi smo, tako
bomo lažje pomagali drug drugemu in življenje
bo lepše! Veseli smo, da se bo Festivalu zborovskega petja pridružil tudi otroški MPZ OŠ
KDK Šoštanj. Zborovodkinja g. Metka Berk
je prepričana, da ni bojazni, da bi slovenska
domača pesem zamrla, saj se jo mladi pevci z
velikim navdušenjem učijo in pojejo.
Tako razmišljajo člani in članice MePZ
DUŠ. Tudi najstarejše, kot je g. Apat Fani, ki v
zboru, z svojim lepim sopranom, poje že od leta
1977. Je tudi ena od redkih,ki se še spominjajo
nastopa v Cankarjevem domu v Ljubljani leta
1985. Z velikim veseljem pripoveduje o svojem navdušenju, ko je prvič videla Cankarjev
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dom in vso njegovo veličino. Velike dvorane,
veličastno avlo in vse kar spada zraven. Tudi
Trg republike, s svojo zaključeno celoto, parlament, dve ogromni stolpnici, Cankarjev dom,
Maxi market, je na vse naredil neverjetno lep
vtis. Ves ta center je kar klical po samostojnosti
Slovenije, kar se je v nekaj letih tudi uresničilo.
Tudi naše mesto ima lepo staro mestno jedro, ki ga pa žal ne znamo ceniti in je
prepuščeno žalostnemu propadanju in zobu
časa. Samo nekajkrat na leto ga poživi kakšna
prireditev, kot bo tudi Festival zborovskega petja. Kar pa ne more prekriti žalostnega stanja,
kot pravi mlada, obetavna arhitektka g. Mateja
Kumer, potomka znane šoštanjske družine.
Smisel za oblikovanje krajine ji je bil položen že
v zibko, saj so Kumrovi bili prejšnje stoletje glavni gradbinci in projektanti v Šoštanju in okolici.
Zato smo lahko, veseli njenih idej za rešitev
mestnega jedra in celotne podobe mesta. Verjamemo lahko tudi,da njena prizadevanja niso
le za lepšo podobo mesta, ampak v glavnem za
izboljšanje gospodarske dejavnosti.
V prejšnjem in današnjem članku smo vam
predstavili MePZ društva upokojencev Šoštanj
in mladinski pevski zbor Kajuhove osnovne
šole. Posebej smo predstavili v prejšnji številki
Toneta Rezmana in danes Fani Apat. V naslednji številki Lista pa boste spoznali še vse ostale
pevske zbore, ki bodo sodelovali na festivalu
16. maja. Ob 10 uri bo zborovska pesem najprej zadonela na trgu pri Marijinem kipu, nato
pa še v parku pri Kajuhovem spomeniku.
Ob lepi šoštanjski himni »bodimo veseli,
veselga srca…« se bo verjetno nova parola
Šoštanj mesto svetlobe in petja, kar samoumevno zasidrala v srca meščanov.
Se nadaljuje.

Fani Apat

Foto: arhiv

Tone Rezman

Foto: arhiv

Foto: arhiv
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Taborniki
Tokrat po rahli pavzi objavljamo daljši sklop člankov, ki so nam jih prijazno pripravili RPG Šoštanj in RTV Topolšica.

JETIJEVO ZIMOVANJE

Z

velikimi, težkimi nahrbtniki smo se v jetijevih skupinah podali proti planinskemu
domu na Smrekovcu. Za nekatere lahka in
enostavna, druge težka in naporna pot, a
smo jo, kot pravi taborniki, skupaj premagali.
Z velikimi, težkimi nahrbtniki smo se v jetijevih skupinah podali proti planinskemu domu
na Smrekovcu. Za nekatere lahka in enostavna, druge težka in naporna pot, a smo jo, kot

pravi taborniki, skupaj premagali. Ko je na planini padel mrak, je bilo v koči razigrano, mešali
so se sokovi, rezali koščki sadja, risali plakati
… obiskala nas je namreč havajska družina
Hono-lulu-tiki. Naši gostje so svoje brbončice
razvajali s slastnimi koktajli, katere so ocenili po
okusu, okrasu in reklamnem plakatu. Preden
pa smo šli spat, smo med svoje gozdovniške
vrste sprejeli novince, ki so po prestanem krstu

Foto: arhiv RPG Šoštanj

z dvanajstimi taborniškimi zakoni in prisego,
okoli vratu dobili čisto nove zelene rutice.
Jutranje budilke nismo potrebovali, saj so
zato poskrbeli nekateri naši člani, pa čeprav bi
lahko še nekaj ur spali. Jutro smo začeli z lažjo
telovadbo in se tako pripravili na urjenje za boj.
Sledila je jetijeva orientacija do vrha Smrekovca, po poti pa smo odgovarjali na vprašanja
s področja prve pomoči, orientacije, strukture
ZTS … in sestavljali geslo, ki se je skrivalo za
moorsejevo abecedo. Odlično sončno vreme
nam je bilo naklonjeno, da spodimo jetije s planine. Zgradili smo trdno snežno trdnjavo, nato
pa napadli. Dobre in taktične poteze so nas
pripeljale do zmage. Aktivnosti smo nadaljevali
v domu, kjer smo spoznavali osnove risanja
skice in jo tudi narisali ter se pomerili v gradnji
jetijeve dežele. Ko se je stemnilo, smo prižgali
bakle, vzeli lopatke in si privoščili nočno lopatkanje po svetlobno označeni stezi. Zaslužili
smo si ga, ker smo uspešno pregnali snežne
jetije. Utrujeni in nasmejani smo v nedeljo prejeli priznanja in se odpravili v dolino, kjer so nas
že čakali starši.
Tako je dvajset gozdovnikov in gozdovnic
pregnalo jetije, uživalo in se zabavalo na
letošnjem zimovanju in že komaj čakamo
naslednje leto in nove izzive!

MČji pri Celjskih grofjih

M

edvedkom in čebelicam našega rodu
se je spet dogajalo. Lepo sobotno
dopoldne smo si privoščili izlet v Celje. Vsi
smo že nič kolikokrat bili v Celju, a v tako
imenitni družbi se nam je to zgodilo prvič.

Zgodnje jutranje sonce nas je pospremilo na
avtobus. Nekateri še z zaspančki v očeh, vsi pa
polni pričakovanj, smo pomahali staršem v pozdrav. Le nekajkrat smo vodnike povprašali, če je
še daleč, če bomo kmalu … in že smo stali pred

Foto: arhiv RPG Šoštanj
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mogočnim celjskim gradom. Kljub temu, da smo
sonce pozabili v Šoštanju in nam je dobrodošlico
v Celju zaželelo oblačno vreme, smo polni dobre volje in navdušenja stekli na razgledni stolp.
Ooooo, kakšen razgled. Do Šoštanja se vidi.
No, pravzaprav se vidijo šoštanjski dimniki (tudi
ob oblačnem vremenu). Za spomin smo naredili
nekaj fotografij in že smo bili na poti proti mestu.
Gozdna pot je bila polna pomladnega cvetja in
tudi sonce je že napovedovalo prihod v Celje.
Preden pa smo pot nadaljevali ob Savinji, smo
iz nahrbtnikov spraznili zaloge, da je bila pot po
Celju lahkotnejša.
Naša naslednja postojanka je bil Pokrajinski
muzej. Kaj vse zanimivega smo izvedeli. Barbara celjska, gradovi, stari grad, celjski grb, vitezi,
meči, čelade … vsega si sploh nismo mogli zapomniti. Smo si pa zapomnili, da so naš Pusti
grad upravljali grofje Celjski. Po ogledu muzeja
in potem, ko smo potežkali, kakšno opremo so
nosili 8 - letni fantje, ki so se urili za viteze, smo
v delavnici pobarvali še grb Celjskih grofov.
Potem pa. Končno! McDonalds. Kar dolg
dopoldan je že bil za nami, zato so HapList št. 6 / 2015

pyMeal –i šli v slast. Hamburgerji, krompirček
in pijača so nahranili lačne želodčke, izbrali
smo si še igračke, potem pa, hop, hitro proti
železniški postaji. Vlak! To pa je dogodivščina.

Cel vagon smo imeli zase. Pri vlaku je najbolje
to, da ni potrebno sedeti pri miru. Lahko se
pelješ tudi nazaj. Lahko pozdraviš prijatelja,
ki sedi štiri sedeže pred tabo, oz. za tabo in

v tunelu v Penku glasno kričiš. Dogodivščina
in pol.
Celju smo pomahali v pozdrav in v Šoštanju
stekli staršem v objem.

TABORNIKI REŠILI SNEGULJČICO

S

aj vsi poznate Sneguljčico in palčke kajne? Letos so nas prišli obiskat na MČ
pomladovanje na Šmohor.
Skupaj s Sneguljčico smo v petek polni
pričakovanj pomahali staršem in se odpravili na
nepozaben vikend. Kot pravi palčki smo si izdelali palčkove kape in brade ter se zvečer odpravili
na posebno orientacijo po odsevnikih. Zjutraj
smo telovadili s Sneguljčico, dopoldne pa izkoristili za postavljanje in kurjenje ognjev, na katerih
smo si spekli twist ter si izdelali meče, frače in
loke. Po odličnem kosilu in nabrani novi energiji,
nas je čakalo palčkasto urjenje. Premagovanje
poligona, lovljenje, nošenje krampa, prevažanje
samokolnice in še druge igre, pri katerih smo si
prislužili zlatnike. Po urjenju smo izvedeli, da je
poredni škrat Zlatko ujel in neznano kam odpeljal
našo Sneguljčico. Skupaj s palčki smo poiskali
koščke zemljevida, ki jih je Zlatko skril po gozdu
in odkrili, kje se nahaja Sneguljčica. Rešili smo
jo z zlatniki, pesmijo in velikim objemom. Zvečer
smo si privoščili taborniški kino in se utrujeni
odpravili spat. Tako je 40 medvedkov in čebelic
preživelo tri dni na pomladovanju in že komaj
čakamo naslednje leto!

Foto: arhiv RPG Šoštanj

PRIDOBIVAMO NOVA ZNANJA

Z

vezde, drsalke, plavalna očala, žoga, kuhalnica, kopalke, zvezdna karta, recepti,
svinčnik, poligoni, skice...
Se vam svita, kaj je vsemu temu skupno?
Veščine, ki so jih opravili naši taborniki. MČ-ji
in GG-ji smo bili pridni in si na taborniških sestankih nabrali raznovrstna znanja in izkušnje.
Prvi razredi so opravljali veščino Gibalček,
kjer so se učili o pravilnem gibanju, preizkusili
pa so se tudi v igrah na snegu, kjer so pokazali
svojo hitrost in spretnost. Drugi razredi so se
učili, kako biti vešči in redoljubni. Tretješolci, ki
jih zanimajo zvezde in ozvezdje, so se odločili
za veščino Opazovalec neba. Nebo so opazovali s pomočjo zvezdne karte, čaka pa jih še
nočno opazovanje zvezdnatega neba. Pri njihovi veščini so se jim pridružili tudi sedmi razredi,
ki opravljajo veščino Astronoma. Druga skupina
tretješolcev je opravljala veščino Drsalec. Odšli
so na drsališče, kjer so pokazali svoje znanje
in spretnosti na ledu. Četrtošolci, ki radi kuhajo in pečejo, so se odločili za veščino Kuhar
začetnik. Druga skupina najstarejših MČ-jev pa
se je odločila za veščino Vodič po kraju preko
katere so spoznali potne in prometne znake
Mali traven 2015

ter pomembne stavbe v občini, udeležili pa so
se tudi fotoorietnacije po našem mestu. Mlajši
GGji, ki čas radi preživijo v vodi, so se odločili
za veščino Plavalec v sklopu katere so odšli na
bazen. Tam so tekmovali v plavanju na sto metrov, potapljanju pod vodo in prikazovali »mrt-

vaka«. Drugi del petošolcev je opravil veščino
Čuvaj ognja, kjer so dopolnili svoje znanje o
ognjih. Veščino Poročevalca in Novinarja so
opravljali šestošolci in devetošolci. Osmi razredi
so znanje orientacije dopolnili z veščino Risalec
skic in se preizkusili v risanju skice.

Foto: arhiv RPG Šoštanj
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POGLEJ IN POVEJ, KJE V ŠOŠTANJU NAJDEŠ TO …

Š

oštanj. Mesto, ki je iz majhnega trga
zraslo v kraj poln drobnih detajlov, ki jih

vsakodnevno srečujemo, a nam takrat, ko bi
se jih morali spomniti, uidejo iz glave.

Foto: arhiv RPG Šoštanj

Da bi poznavanje mesta Šoštanj malo
osvežili, smo taborniku Rodu Pusti grad za
vse občane pripravili fotoorientacijo. To je orientacija posebne vrste, pri kateri se namesto
klasičnega zemljevida uporablja list z detajli
zgradb in posebnosti mesta. Le te je potrebno
v mestu poiskati in jih na kontrolnem listu tudi
označiti.
Druga marčevska sobota je po ulicah
Šoštanja beležila ekipe razmišljujočih, a nasmejanih obrazov, ki so se skušali spomniti, kje
že so videli posamezne fotografije, označene
na fotozemljevidu. Najboljši poznavalci mesta
so našli kar 18 delčkov mesta, vsi pa so se
strinjali, da je bil to tudi prijeten sprehod po
Šoštanju.
Ker naše mesto skriva še mnogo detajlov
znamenitosti, šoštanjski taborniki že kujemo
ideje, kaj vse bomo poslikali za fotoorientacijo 2016. Vi, dragi občani, pa le dobro opazujte svoje mesto. Zagotovo boste opazili kaj
takšnega, kar vam bo pričaralo nasmeh na
obraz.
Hvala vsem, ki ste že letos skupaj z nami
raziskovali naš Šoštanj.

KORAKI MEDVEDKA IN ČEBELICE
»A moramo to tudi znat?«
»A spet se bomo učili?«
Takšne in podobne stavke je mogoče
zaslediti na vodovih sestankih, odgovor pa
je: ja, vendar ne bomo sedeli v klopeh kot v
šoli, ampak se bomo igrali. Otroci se največ
naučijo preko dela oziroma igre, kar doka-

zujejo tudi naši medvedki in čebelice.Vod
Nagajive opice in vod Žverce so se do sedaj
že veliko naučili preko spomina, raznih orientacij, izdelave plakatov ...
Na enem od sestankov pa so se preizkusili v igri Koraki medvedka in čebelice. V
parih so premagovali polje za poljem, na kat-

erih so morali odgovoriti na vprašanje, ugotoviti, kaj je na sliki, in svojemu sotekmovalcu pokazati in narisati različne taborniške
aktivnosti ter predmete. Tako smo ob igri
ponovili osvojeno znanje, seveda pa smeha,
dobre volje in nekaj tekmovalnosti ni manjkalo.

SREDNJEVEŠKA ZIMSKA PUSTOLOVŠČINA

V

Foto: arhiv RPG Šoštanj
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Rodu Topli vrelec Topolšica smo se od
13. do 15. marca odpravili na Mozirsko
kočo, kjer nas je čakala še prava zimska
pravljica.
Kočo smo spremenili v srednjeveško
graščino, kjer sta nas kralj in kraljica urila za
viteze.
Kurjenje ognja v snegu, zabaven GG
“selfie” izziv, strateška igra, srednjeveška
tržnica s sestavinami za najboljšo sladico,
peka pic v krušni peči, GG orientiring s
precejšnjimi izzivi (ugankami, utripajočim
moorse telefonom, lopato sredi gozda itd.) je
le del zanimivih preizkušenj, kako smo opravljali svoje urjenje. Zabave in izzivov je bilo
toliko, da se ne da vsega zliti na papir. Zagotovo pa vemo, da se naslednje leto ponovno
v celoti odpravimo na skupno dogodivščino
in preživimo nor vikend!
List št. 6 / 2015

Vrtec

Z RAKETO V VESOLJE

V

naši skupini smo se odločili, da bomo raziskovali vesolje. V
knjižnici smo si sposodili veliko knjig v katerih smo prebrali,
da najprej ni bilo nič, potem je nastal velik pok in iz njega je nastalo
naše osončje.
Kaj pa je to osončje? To so sonce, ki je zvezda, planeti, ki krožijo
okoli sonca ter luna, ki je naravni satelit.
S pomočjo astronavtskih čelad in raketnega pogona smo se spremenili v astronavte, si naredili veliko raketo in se popeljali v vesolje.
Ugotovili smo, da lahko živimo samo na Zemlji, da še nihče ni srečal
vesoljčka, ter da je v vesolju veliko galaksij. Sedaj vemo tudi to, da je na
luni veliko kraterjev, da je Mars rdeč, Saturn ima obroč, Jupiter je pravi
orjak, astronavti pa živijo in raziskujejo v vesoljskih postajah.
Romana Cverle Krajnc in Tina Grebenšek

Foto: arhiv vrtca

Obiskali so nas Konovski štrajharji

V

sklopu našega projekta Kulturna dediščina, ki že nekaj časa poteka v vrtcu Šoštanj, smo ustvarjali na vsebino ljudskih plesov
in pesmi.
Ples in glasba nas bogatita in nam dajeta priložnosti za druženja z
otroki in odraslimi.
Tako smo v vrtec povabili Konovske štrajharje, ki so nam z doma
narejenimi instrumenti obudili nekaj ljudskega izročila.
Predstavili so se nam s posebnimi instrumenti kot so žaga, buča,
lončeni bas, perilnik, sod in kladivo.
Prav ta drugačnost instrumentov je pritegnila pozornost nas vseh.
Ob spremljavi harmonike so kmalu zazveneli ubrani zvoki in pesem. Ker
pa v vrtcu radi pojemo, smo skupaj zapeli Mi se imamo radi in druženje
zaključili s plesom in mislijo, da se še kdaj srečamo.
Damjana Sečki

Foto: arhiv vrtca

»MOZAIK POMLADI«
»Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rožce za mojo mamco,…..«
Poznate to pesmico, ki jo že leta in leta prepevamo vsakič ko se
prebudi pomlad in se pričnejo različni prazniki povezani z njo.
Tako smo s pesmijo ob dnevu žena, starejši otroci vrtca Šoštanjenota Urška Topolšica pričeli vsakoletni nastop in ob tem razveselili
naše starše, občanke in občane. Hodnike v vrtcu so popestrile pomladne
barve, ki se skozi otroško interpretacijo izražajo skozi različne risbe, iz
igralnic se sliši veselo otroško petje o družini, pticah, pomladi,…itd.
V okviru vsakoletnega projekta »Zeleni nahrbtnik« nas je obiskal
lušten »Zmajček«, ki nam je dodelil nalogo o raziskovanju pomladi. Zato
smo se nekateri podali na travnike, uredili okolico vrtca, prekopali vrt,
posadili nova zelišča in zelenjavo, v igralnicah presadili rože in si ustvarili
svoje okrasne lončke,…
Dobili pa smo tudi prav poseben obisk. Obiskala nas je ekipa RTV
SLO1-Slovenski pozdrav, ki je z nami preživela nekaj zanimivih uric.
Z njimi smo plesali stare ljudske plese, prepevali in z voditeljico Darjo
Gajšek naučili prati »cote« kot so jih prale naše perice. Vse do prihodnjič
pa naj vas razvajajo topli sončni žarki in barve pomladi.
Mateja Grabner
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Foto: arhiv vrtca
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Šport in rekreacija

Uspešen začetek pomladanskega dela

V

soboto, 21.3.2015 so s pomladanskim
delom prvenstva pričeli nogometaši v
Medobčinski nogometni ligi Golgeter.
V šoštanjskem nogometnem klubu so v
zimskem času dobro delali, kar so dokazali tudi
na igrišču. Pod vodstvom novega trenerja Ervina Polovšaka, ki je zamenjal Josipa Vugrinca,
so za uvod v derbiju sredine lestvice premagali
nogometaše Rogaške z rezultatom 2 : 0.
Premoč, ki so jo večji del srečanja imeli
Šoštanjčani, je z zadetki potrdil Semir Agić.
Prvega v 59. in drugega v 76. minuti. Pri obeh

zadetkih je kot podajalec sodeloval odlični Tilen
Celcer.
Prvenstvo se je nadaljevalo v soboto, 28.3
2015 ko je članska šoštanjska ekipa gostovala
pri sosedih v Žalcu.
Prav Žalčani so bili nasprotniki mladincev.
Šoštanjčani so se na svojem štadionu sicer
dobro borili, vendar morali ob koncu priznati
premoč gostom z 2 : 1.
Medobčinska članska liga Golgeter, 10. krog
NK Šoštanj – Rogaška 2 : 0 (0 : 0)

Šoštanj: Smajlovič, Ramić (od 69. Bulajić),
Muratović, Šmon (od 13. Stropnik), Mahmutović,
Glavina, Gegić, Šabanovič, Čirić (od 70. Vasić),
Celcer (od 87. Džinić), Agić (od 89. U. Šlutej)
Strelci: 1 : 0 Agić (59’), 2 : 0 Agić (76’)
Vrstni red: 1. Zreče 25, 2. Brežičce 1919 24,
3. Žalec 20, 4. Kovinar Štore 18, 5. Mozirje 17,
6. Šoštanj 15, 7. Rogaška, 8. Vojnik, 9. KNK
Odred Kozje vsi 9, 10. Vransko 0
TR

Tekma v streljanju z vojaško puško

S

lovenska vojska si ob osnovnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo tudi
pomoč drugim državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov, stalno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi, ki
jih izvaja na območju RS podpira ohranjanje
in krepitev obrambne kulture in domovinske
zavesti državljank in državljanov ter podpira
in ohranja javno mnenje o obrambnem sistemu in Slovenski vojski.

Tako je pričela izvajati strelska tekmovanja
z vojaškim orožjem za člane društev Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Zveze Slovenskih
častnikov (ZSČ), Društev upokojencev MORS,
Zveze društev in klubov MORiS oz. z društvi s katerimi ima SV sklenjene pogodbe o sodelovanju, kakor tudi z vsemi zainteresiranimi državljani Republike Slovenije.
Slovenska vojska trenutno izvaja strelska
tekmovanja na I. ravni domicilnih enot na širših
območjih po Sloveniji. Poleg strelišča Pečovnik

Foto: arhiv OZVVS Šoštanj
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– Celje, tekmovanja potekajo še na streliščih Slovenske vojske Crngrob - Ljubljana, Apače – Maribor,
Bloke – Novo Mesto, Crngrob – Kranj, Bač/Bloke –
Postojna in Mlake – Nova Gorica.
Tako je 20 in 27. 3. 2015 na strelišču Pečovnik
v Celju potekalo na I. ravni tekmovanje v ekipni
konkurenci v streljanju z vojaško puško M-48,
kal. 7,9 mm za društva in organizacije v domicilu 20. PEHP (pehotni polk) iz Celja, ki deluje v
okviru 72. Brigade. Ekipa je lahko štela 3 člane,
ne glede na spol. Strelskega tekmovanja na
strelišču Pečovnik – Celje, se je udeležilo 34 ekip
iz Območnih združenj ZVVS, ekip Združenj slovenskih častnikov, PVD SEVER Celje, SD bratov
Dobrotinškov Vojnik.
Izmed 34 ekip je prvo mesto osvojila ekipa OZVVS Celje II. ekipa z 244 osvojenimi krogi, druga je
bila ekipa OZVVS Celje I. ekipa z 242 osvojenimi
krogi, tretja ekipa OZVVS Šoštanj z 220 krogi, četrta
ekipa PGD Slivnica operativci 3 in peta ekipa SK Sv.
Jurij Šentjur.
Tako se je teh 5. najboljših ekip iz I. ravni
uvrstilo v nadaljnje tekmovanje, ki bo potekalo na
II. ravni.
Skupaj je tekmovalo 105 tekmovalcev. Med
posamezniki je prvo mesto osvojil Ivan Pesjak iz
OZVVS Celje (92 krogov), drugi je bil Jože Mansutti
PGD Slivnica operativci 3 (89 krogov) in tretji Zlatko
Travner iz OZSČ Laško (89 krogov).
Najboljši trije iz OZVVS Šoštanj so bili Jože
Čanč (7. mesto), Franc Oštir (9. mesto) in Robert
Borovnik (53. mesto)
Na DRUGO RAVEN se uvrsti po pet najboljših
ekip iz vsakega območja iz I. ravni tekmovanja. Tekmovanja na II. ravni se bodo izvedla v Apačah pri
Kidričevem, 18. aprila 2015.
TRETJA RAVEN pa se bo izvedla na območju
celotne države. Na tretjo raven se bo uvrstilo po
pet najboljših ekip iz vzhodnega in zahodnega dela
države iz druge ravni tekmovanja.
Leon Stropnik
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Twirling

V

mesecu januarju in marcu so potekale
kvalifikacije za 19. Državno prvenstvo
v twirlingu. Udeležilo se je kar 12 klubov iz
različnih koncev Slovenije in prav tako naš
klub Twirling klub Šoštanj.
Prvo tekmovanje v disciplini solo in solo pari
je potekalo v Ljutomeru 24.januarja v športni
dvorani ŠIC Ljutomer. Tekme se je udeležilo 11
tekmovalcev našega kluba, ki so se uvrstili v
finale s kar osmimi nastopi. Prav tako so se z
osmimi nastopi uvrstili 21.marca v Kanalu ob
Soči z disciplinami freestyle in freestyle pari.
Skupno torej kar 16 nastopov na finalnem
državnem tekmovanju, kar je zelo velik uspeh
za tako majhen klub iz Šoštanja. Vsem tekmovalcem čestitamo za uspele nastope, kakor tudi
trenerju, spremljevalcu, fotografu in snemalcu za
odlično opravljeno delo. Zahvala gre tudi vsem
staršem za podporo pri uspešnem tekmovanju.
Naš klub so zastopali:
1. AJDA STAJAN
2. ANEJA ŠTRIGL
3. HANA TURK
4. NIKA ANDREJC
5. ALJAŽ JUVAN
6. TIA KADIVNIK
7. ANA BENDA
8. EVA LEDINEK
9. NELI KOMAR
10. PIA MEŽNAR
11. LEA ARAM
12. ŠPELA ŠKRBOT

Foto: arhiv

Prav tako se bosta na finalnem tekmovanju prvič predstavile najmlajše tekmovalke iz
našega kluba. To sta Liona Štrigl(6let) in Taja
Kotnik(8let). Želimo jima veliko uspeha.
V letošnjem letu je klub pridobil 12 novih

članic starosti 4-7let. Najmlajše že pridno vadijo
in spoznavajo prve elemente našega športa.
Male princeske bomo kmalu lahko videli na
različnih nastopih in tekmovanjih.
Nina Napotnik

Smučanje po starem na Golteh

S

ekcija starodobnikov Veseli Savinjčani, ki
deluje v Zgornje-savinjskem smučarskem
klubu Mozirje, je 21. 3. 2015 organizirala že 9.
tradicionalno srečanje smučarjev po starem
na Golteh.
Gre za zanimivo prireditev, katere se je letos udeležilo okoli 50 mladih in starih smučarjev
in smučark iz cele Slovenije. Tekmovalci se
pomerijo v veleslalomu in smučarskih skokih.
Pogoj za nastop je starodobna smučarska oprema, ki spada v obdobje lesenih smuči. Tekmovalci so bili razdeljeni v 12 kategorij, ki so jih delili
po starosti, spolu in glede na vrsto smuči, kjer
so se upoštevali robniki. Letošnje leto so se tekmovanja prvič udeležili tudi štirje člani Kulturnice
Gaberke in sicer Franc Šteharnik, Mirko Verhovnik, Branko Špital in Andrej Jevšenak. Vsi
so tekmovali v veleslalomu, za skoke pa sta se
ojunačila samo Mirko in Andrej. Nihče se sicer ni
uvrstil med prve tri, ki so prejeli medalje, zato pa
je vse navdušilo celotno dogajanje in prijateljsko
vzdušje. Zato so se dogovorili, da se drugo leto
zopet udeležijo te prireditve.
A. Grudnik
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Smučanje po starem Golte 2015.

Foto: Zdenka Verhovnik
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Očiščevalna akcija

OBČINA ŠOŠTANJ
Občina Šoštanj v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi vabi v soboto, 18. aprila 2015, od 8. do 12. ure na očiščevalno akcijo celotne občine.
Vabljeni vsi, ki ste pripravljeni pomagati pri čiščenju svojega kraja, da se nam pridružite na enem od spodnjih zbirnih mest.

ZBIRNA MESTA ZA OČIŠČEVALNO AKCIJO,
SOBOTA, 18. APRIL 2015
Dom ribičev Šoštanj – jezero; ob 8. uri
Gasilski dom Topolšica; ob 8. uri
pri Martincu – Lajše; ob 9. uri
Hept – Bele Vode; ob 8. uri
Dom krajanov – Lokovica; ob 8. uri
Ločanov most – Ravne; ob 8. uri
Obračališče Konečnik – Ravne; ob 8. uri
Obračališče Konovšek – Ravne; ob 8. uri
Dom krajanov – Zavodnje; ob 8. uri
Gasilski dom – Gaberke; ob 8. uri
Andrejev dom na Slemenu; ob 8. uri
dom krajanov – Skorno – Florjan; ob 8. uri
igrišče – Skorno; ob 8. uri
			

		

		

ŽUPAN OBČINE ŠOŠTANJ, Darko MENIH, prof., l. r.

Vir: splet
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Revija za
kulturna in
druga
vprašanja
Občine
Šoštanj
in širše.

• Rastlinjak Jezero, Šoštanj • Kajuhova cesta 21 •

Rastimo
skupaj!
Nudimo vam sadike:
• enoletnic,
• dvoletnic,
• trajnic,
• dišavnic,
• balkonskega
cvetja,
• grmovnic in
• drevnine.
S strokovnostjo
vam bomo z
veseljem svetovali
pri izbiri rastlin,
ki vam jih po želji
tudi aranžiramo!

ZAGOTOVITE SI SVOJ IZVOD
NAŠE SEDANJOSTI DANES
IN ZGODOVINE JUTRI.

BERITE LIST!

NAROČILNICA
Nepreklicno naročam List, revijo za kulturna
in druga vprašanja občine Šoštanj in širše,
za letno naročnino v višini 20 €.
List pošiljajte na moj naslov:
______________________(ime in priimek)
____________________________(naslov)
_____________________________(pošta)

Info: 031/ 356 435
(Aleksandra)
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Prostor za
znamko
vrednosti A.

___________________(lastnoročni podpis)

Zavod za kulturo Šoštanj
Trg svobode 12
3325 Šoštanj

Z naročilom v letu 2015 sem si zagotovil
posebno knjižno nagrado, meseca
decembra 2015.
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Ko Zala zaigra na strune iz vrbja se sliši neslišna melodija praznične
cvetne nedelje na Ljubnem.
Potica butarica
v obliki torte
za bratcev prvi
rojstni dan.

Orodje je izdelal
dedi Ivan Voler
jaz bom pa delal
z njim v vrtu in
tišlerski delavnici.

Le ob praznikih igram na butarico ljubensko potico vrbovo trobento.
Najmlaši še ne pet mesecev star Tine Kopušar z največjo potico dudo
ki jo je izdelal njegov oče

