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Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, na podlagi 24. člena  Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14),  
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja  kmetijstva in podeželja v  občini Šoštanj za programsko obdobje 2015-2020 
( Uradni list OŠ št. 7/2015),  na podlagi sprejetega Proračuna Občine Šoštanj za leto 2015 (Uradni list OŠ  št. 1/2015 z dne 21.1.2015),  Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13),   in na predlog Komisije 
za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občini Šoštanj iz 3. redne seje dne 8.7.2015 objavlja naslednji : 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI  ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠOŠTANJ  V LETU   2015
IZVLEČEK IZ RAZPISA: 
Občina Šoštanj ima objavljen razpis za pomoči v kmetijstvu za leto 2015. 
Razpisane si pomoči za naslednje ukrepe :    

Vrste pomoči Ukrepi: Okvirna višina sredstev 
Skupinske izjeme v kmetijstvu UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

15.000,00 €

2.500,00 €
De minimis pomoči UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in

živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
UKREP 5: Pomoč za gozdarstvo

2.500,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €
Ostali ukrepi občine UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva  in 

razvoja podeželja
2.500,00 €

Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
• prijavni obrazec 1: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in  podeželja v  občini Šoštanj v letu 2015, za 

posamezni ukrep«,
• Podpisano izjavo o seznanitvi pogojev razpisa,
• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani  občine Šoštanj 
http://www.sostanj.si/  (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na občini Šoštanj – Sprejemna pisarna, Trg 
svobode 12, 3325 Šoštanj ( I. nadstropje). Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 15 dni od odpiranja vlog.
 
ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo  2015« od začetka razpisa do vključno PONEDELJKA, 
10. avgusta 2015. 

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine Šoštanj. 

ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno.

DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom  lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/ 89 84 300 tajništvo 
občine Šoštanj oz. 03/ 89 84 324 ( Andrej Volk ), ali v prostorih Občine Šoštanj. 

Številka:  331 – 0006 / 2015
Datum:     9.7. 2015                                                                  
                 Darko MENIH. prof., Župan Občine Šoštanj

RAZPIS
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UVODNIK Piše: Marjana Kotnik

BETONŠEKI PRELAKANI
Tako rajsko jutro je vstalo kak dan pred 

vročinskim valom. Ravno prave temper-
ature, sanjski začetek poletnega dne.

Prijateljica iz Šoštanja  me je že nekaj dni 
nagovarjala, da bi šli skupaj v božjo lekarno po 
borovnice. Tako pravi ona, ki te stvari vneto 
prebira in študira in je zakladnica znanj o tem, 
za kaj je dobra kaka rožica in kak sadež. Zato 
pravi travniku in gozdu in kakemu neugledne-
mu robu bogu za hrbtom, kjer se mogotijo divje 
maline in ostroge, božja lekarna. 

Do mene se je pripeljala, potem pa sva 
vzeli pot pod noge, vsaka s svojo kantico in 
pikčastim lončkom na rinko.

V mrakobnem grabnu, tam, kjer ni kemije, 
pesticidov, še izpušni plini mogoče ne sežejo, 
sva se ustavili. Pravzaprav sva sekar dobro 
nahodili,  uro  in pol hitrega marša navkreber 
tudi ni mačji kašelj. In borovnice so še bile tam. 
Temno plave, z megleno prevleko, z nabuh-
njenimi očesci na vrhu. Zrele, sladke.  

»Za tele vem pa samo jaz!« sem se  
mogočno nasmehnila in ponosno pokazala 
z iztegnjeno roko proti  obilno obloženemu 
borovničevju. 

Sicer sva obe zgovorni, ampak v tihoti ti-
stega raja sva polagoma onemeli. Se potopili 
vsaka v svoje misli in trgali, trgali. Imelo me 
je, da bi ji povedala, česa sem se spomnila 
, pa nisem. Ji bom, ko prideva domov, da ne  
skalim tišine, ki jo je zaljšal ščebet iz vsakega 
grma. O svoji sestri, ki je precej starejša od 
mene, pa je tu nabirala, ko sem jaz še mamo 
za kiklo držala. Ko je že hodila v šolo v Šoštanj, 
je spoznala žensko, ki je kupovala borovnice. 
Kar znašla se je tam na trgu in povprašala pri 
šolarjih. Sestra je ves dan nabirala borovnice 
naravnost v košaro, ker jih ni dobro presipa-

ti…se zmečkajo. Gospa je hotela suhe, sive, 
meglene. Proti večeru je krenila s košarico na 
pot v dobrih pet kilometrov oddaljen Šoštanj, 
da je, v časih brez telefonov, ob dogovorjeni uri  
predala dragocen tovor za bogato plačilo. Od-
krito je povedala, da dela na sodišču, da ji zato 
zmanjkuje časa, da pa z veseljem obilno plača, 
če je blago res dobro. 

A v teh zgodbah, ki so se ponavljale vsake 
počitnice, je tudi ena silno grenka. Sestra je 
nekega večera postopala po trgu s polno košaro 
in pogledovala v smer, iz katere je navadno 
pristopicljala gospa s sodišča. Kot z jasnega 
je pred njo stopila ženska v rožasti obleki in 
jo nagovorila: »Vzamem takoj, zelo lepe imaš. 
Čakaj, tukaj imaš nekaj za posladkat, samo po 
denar skočim!« Jadrno je pograbila košaro, 
deklici v roko potisnila škrnicelj malinastih bon-
bonov in naglo, kot je prišla, izginila. Dekletce 
je bilo zbegano, vse se je zgodilo tako hitro, 
da ni takoj razumela…ko je prišla gospa sod-
nikova in začudeno vprašala, kako da je brez 
košare, je sestra zajecljala, da jih je že prodala. 
A gospe v rožastem ni bilo od nikoder…polna 
luna je že razsvetlila nebo nad Šoštanjem, ko 
je deklica vzela pot pod noge in začela drobiti 
proti domu in grenke solze so se na ustnicah 
zlile s sladko malinasto slino.

Ko je prišla domov in mami ni imela poka-
zati ne denarja, ne košare, je še oče, ki je bil 
silno redkobeseden in nikoli ni vzrojil,  zaklel: 
»Porka madona, naj ji koza crkne!«

Mama ga je hitela miriti: »Tiho bodi, da 
ne crkne naša. Oni v Šoštanju je tako nimajo! 
Mogoče jo bo pa bog štrafal za žlehtnobo, tisto 
babo!«

Nostalgične misli, v katere sem  zapadla, je 
pretrgalo trdo lomastenje po bregu nad nama. 

Obe s prijateljico sva dvignili glavi in se zazrli 
v jezno srepeče oči mlajšega moškega, ki je 
razkoračen obstal vrh brega in z rokama v boku 
cinično zaregljal: »Prekleti betonšeki  prelakani, 
še praprot bi požrli, če ne bi smrdela! Prej ste 
rili v mesta, zdaj, ko je  kriza, vas je pa po celi 
gošči! Golazen!«

Srdito se je obrnil in jo ubral po bregu 
navzgor in izginil za zelenim leščevjem. 

Vsa volja do borovnic naju je minila, ko sva 
začutili, kakšen srd nosi v srcu ta možak. Vem, 
da me pozna, jaz njega seveda tudi. A nosila 
sem kapo na senčnik, pa me na daljavo in v tisti 
ihti ni spoznal. Velike gozdove ima v lasti in na 
dvorišču tri traktorje. Na ustih pa ob vsaki pri-
liki »prekleto Slovenijo«, čeprav od nje dobiva 
nepovratna sredstva in subvencije in take reči. 
Nergav, večno nezadovoljen možak  ki mu je 
edina pesem, ki jo še zazna, žvenket denarja. 

Pobrali sva se iz gozda in šele spodaj, pri 
vodi, je prijateljica vprašala: »Na koga je pa ta 
tako jezen?«

»Na ves svet,« sem zinila.  
Ko sem tiste dišeče borovnice spravljala v 

zamrzovalnik, nisem mogla kaj, da ne bi mislila 
nanj. Dragi človek, ozri se malo v svoje srce 
in se vprašaj, kdaj je iz njega izginilo sočutje, 
usmiljenje in kar je še takih lastnosti, ki kra-
sijo  dobrega človeka. Jaz pravzaprav nisem 
betonšek, kot si naju označil. Mnogo pa jih je 
in nekateri so izgubili delo ali zaslužijo tako sla-
bo, da bodo borovnice prodali in potem plačali 
položnice. Mnogo je v mestu takih, ki nimajo 
ne hiše, ne trate, ne vrta, kaj šele svoje gošče. 
Tudi ti je ne bi imel, če je ne bi bil podedoval. 
Ne bomo ti je  vzeli, mi v njej iščemo  samo 
tisto, kar je božja roka posejala. To pa lahko 
požanje vsak, tudi betonšek!

Vir: splet
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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. 14/15, pošljete najkasneje 
do 19. avgusta 2015 na elektronski 
naslov: list.revija@gmail.com

2 Razpis
3 Uvodnik
5 Naša občina
7 Šolski list  

10 Podoba kulture
12 Dogodki in ljudje
15 Cerkev
16 Šport in rekreacija
18 Napovednik

VSEBINA

Foto naslovnice: 
Bogomira K. Vrčkovnik

Foto na zadnji strani: 
Klemen Belavič

MAyERJEVA POLETNA ČITALNIcA
Mestna knjižnica Šoštanj je za poletno branje pripravila pester izbor knjig in 

revij, ki jih lahko brezplačno in brez vračila odnesete domov ali jih prelistate 
v prijetni, hladni senci altana Vile Mayer. Čitalnica je odprta v odpiralnem času Vile 
Mayer, od torka do petka od 10. do 16. ure.

Špela Poles  | Foto: Arhiv Vile Mayer.
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NAŠA OBČINA

SODELOVANJE ŠOŠTANJA IN TEŠNJA

SANAcIJA BREŽINE PRI TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ

SANACIJA PLAZU V GABERKAH

Župan Občine Šoštanj Darko Menih in 
župan Občine Tešanj iz Bosne in Herce-

govine Suad Huskić, sta podpisala spora-
zum o sodelovanju med obema občinama. 
Pobudnik sodelovanja je Darko Lihteneker, 
ki preko MIc-a že dlje časa sodeluje z bal-
kanskimi mesti.

Vodstvo in predstavniki Občine Šoštanj so 
bili junija na obisku v Tešnju, kjer so se dogovo-
rili o temeljih nadaljnjega sodelovanja. Tešanj 
je občina s 46.000 prebivalci, ki se v zadnjih 
letih hitro razvija. Zanimivo je, da občina Tešanj 
s 163 km2 sodi med manjše občine v Bosni in 
Hercegovini, medtem ko občina Šoštanj s 95,6 
km2 v Sloveniji sodi med srednje velike občine. 

V Tešnju obratuje več kot 2.400 poslovnih 
subjektov, velik poudarek dajejo izvozu, saj 
izvažajo kar v 60 držav. Prav na gospodarskem 
področju obe občini največ pričakujeta od nad-
aljnjega sodelovanja, zato se je obiska udeležil 
tudi Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške 
gospodarske zbornice.

Ob slovesnem podpisu pisma o medse-
bojnem sodelovanju je župan Darko Menih 
povedal, da je sodelovanja z Občino Tešanj 

zelo vesel, ob naslednjem obisku pa pričakuje, 
da se bodo aktivno vključila tudi podjetja.

Župan Suad Huskić pa je dejal, da je 
navdušen nad lepoto naših krajev. Prepričan je, 
da se lahko drug od drugega veliko naučimo, 
oni so v svojem kratkem obisku videli veliko 

zanimivega.
Župan in podžupan Viki Drev sta goste 

sprejela na Občini Šoštanj, ogledali pa so si 
Topolšico, Mestno galerijo Šoštanj, novi vrtec in 
Vilo Mayer, kjer je bil tudi svečan podpis med-
sebojnega sodelovanja.

Foto: arhiv Občine Šoštanj      

Foto: arhiv Občine Šoštanj      

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo se je s pogodbo 

zavezala k sofinanciranju sanacije brežine 
na ovinku pri TEŠ v višini malo manj kot 53 
% stroškov sanacije. 

Čeprav gre za državno cesto, bo Občina 
Šoštanj v želji, da se ta ovinek končno sanira, 
razliko financirala iz proračuna. Občina Šoštanj 
je izvedla javni razpis za izbiro izvajalca. Med 
šestimi ponudniki, ki so oddali ponudbo, je bil 
najugodnejši VOC Celje, d. d., v višini 127.600 
EUR z DDV za celotno sanacijo brežine, ki ob-
sega uvrtavanje AB pilotov.

V roku 45 koledarskih dni od uvedbe izvajalca 
v delo je rok za dokončanje sanacijskih del. Dela 
bodo potekala predvidoma konec julija in v mesecu 
avgustu, zato prosimo vse udeležence v prometu 
za posebno previdnost na tem odseku ceste pri 
TEŠ v Šoštanju in naj spoštujejo prometno signal-
izacijo, ki bo postavljena v času izvedbe del.

Še so očitne posledice poplav v času med 
21. in 24. oktobrom lani. Eden takšnih je 

plaz v Gaberkah.
Z Ministrstvom za okolje in prostor, Sektor za 

zmanjševanje posledic naravnih nesreč, je pod-
pisana pogodba za odpravo posledic poplav lan-

skega oktobra, po kateri krijejo stroške gradbeno 
– inženeriskih del. Gradbeni nadzor, projektantski 
nadzor, geomehanski nadzor, stroški koordinacij 
na gradbišču, priprava projektne dokumentacije, 
varnostnega načrta, izdelava PID dokumentacije in 
strošek DDV, krije občina iz proračunskih sredstev. 

Na javnem razpisu, kjer so oddali ponudbo 
štirje ponudniki, je bilo izbrano kot najugodnejše 
podjetje Andrejc, d. o. o., za sanacijo plazu 
Salmič v Gaberkah v vrednosti 66.000,00 EUR 
z DDV. Sanacija  obsega predvsem izvedbo 
kamnite zložbe s K24 profili.
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GOZDNE CESTE
Vzdrževanje gozdnih cest, ki so v zaseb-

ni in državni lasti na območju Občine 
Šoštanj izvaja občina skladno z Letnim 
programom vzdrževanja gozdnih cest in 
operativnim programom del, ki ga vsako 
leto izdela Zavod za gozdove Slovenije, OE 
(območna enota) Nazarje. 

Letošnji razpis za redno vzdrževanje gozd-
nih cest se od preteklih razlikuje v tem, da smo 
izvedli razpis naslednje triletno obdobje, ne več 
za posamezno koledarsko leto.

Med tremi ponudniki, ki so oddali ponudbo, 
je bil najugodnejši izvajalec TGM Petek, d. o. 
o., iz Luč. Njegova končna ponudbena vred-
nost za vzdrževanje gozdnih cest za obdobje 
enega leta je bila malo manj kot 32.000 EUR z 
DDV. V planu vzdrževanja za leto 2015 je poleg 
rednega vzdrževanja gozdnih cest, sem sodi 
predvsem komprimiranje in profiliranje vozišč 
v dolžini prib. 55 km, čiščenje jarkov, jaškov 
in propustov, polaganje propustov, čiščenje 
brežin… dodana tudi sanacija dveh mostov.Foto: arhiv Občine Šoštanj      

Vir: arhiv vile Mayer

SANACIJA PLAZU SLIVNIK BELE VODE

POROKE V VILI MAyER

ŽIVILSKA TRŽNIcA

V Belih Vodah začenjajo s sanacijo na lo-
kalni cesti nad domačijo Slivnik. Dela bo 

izvajalo podjetje Krajnc VNG Igor Krajnc, s. 
p., iz Žalca.

Sanacija  obsega predvsem uvrtavanje 
armirano betonskih pilotov, izvedbo AB grede, 
izvedbo kamnite zložbe z zabitimi HEA profili 

ter ostala gradbena dela za ureditev brežine. 
Uredila se bo tudi cesta na tem odseku, kar 
vključuje tako ureditev voziščne konstrukcije, 
odvodnjavanje, opremo ceste in novo preplas-
titev.

Sanacija plazu bo trajala predvidoma dva 
meseca. V času del bo popolna zapora ceste, 

in sicer tekom dneva, ko bodo dela potekala 
(predvidoma od 7. do 19. ure), zjutraj, zvečer in 
ponoči bo gradbišče odprto, cesta pa prevozna.

V času gradnje bo urejen obvoz preko 
Mostnarja, Lepe Njive, Mozirja na Visočki Vrh. 
Vse uporabnike prosimo za strpno vožnjo in 
dosledno upoštevanje prometne signalizacije.

Vila Mayer v Šoštanju je od 1. 7. 2015 dalje 
uradni prostor za sklepanje zakonskih 

zvez, s čimer so stroški za mladoporočence na 
UE Velenje znatno nižji. Ob tem želimo poudari-
ti, da Občina Šoštanj prostor nudi brezplačno.

Poročni obred se lahko opravi v May-
erjevem salonu, urejenem v meščanskem 
slogu, ki sprejme do 80 svatov. Obred se po 
vnaprejšnjem dogovoru lahko izvede tudi vrtu 
Vile Mayer, pod stoletnimi drevesi, kjer lahko 
prisostvuje do 120 svatov. Ob vili je urejenih 
30 parkirnih mest. Dostop je omogočen tudi 
invalidnim osebam. Informacije: 03 8984 427 
ali vila.mayer@sostanj.si, med odpiralnim 
časom Vile Mayer, od torka do petka od 10. 
do 16. ure.

Zaradi prenove Trga svobode bo do nad-
aljnjega tržnica, ki je bila ob petkih post-

avljena ob trgovini Mercator v Šoštanju, 

prestavljena pred Pilon center. 
Tudi tam bodo zelenjava, sadje in drugi iz-

delki kupcem na voljo vsak petek.
  Tjaša Rehar, univ. dipl. nov.,

višji svetovalec za odnose z javnostmi
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SANACIJA PLAZU SLIVNIK BELE VODE

POROKE V VILI MAyER

ŽIVILSKA TRŽNIcA

ŠOLSKI LIST  

USPEH JE, ČE LJUBIŠ TISTO, KAR DELAŠ
Medtem ko drugi delajo inventuro in 

merijo uspeh ob izteku koledarskega 
leta, pa na šoli to opravimo konec šolskega 
leta.

Če bi hoteli vsaj približno napisati, kaj vse 
smo počeli in kakšni so bili uspehi, bi popisali 
vsaj 191 strani, kolikor je bilo v tem šolskem 
letu dni pouka. Vsak dan je bil zase zanimiv, 
vsaj za koga nekaj posebnega. Nekaterim so 
bili najbolj všeč dnevi različnih dejavnosti, drugi 
so se veselili ekskurzij na začetku in ob koncu 
leta, v nepozabnem spominu vedno ostane tudi 
šola v naravi. Za nekatere pa so v lepem spo-
minu ostala različna tekmovanja iz znanja in na 
likovnem ter športnem področju, saj so dosegli 
izjemne uspehe.

ZLATI UČENcI NA TEKMOVANJIH IZ ZNANJA
Najuspešnejša med vsemi je bila letos Ana-

marija Mežnar, 8. d, saj je osvojila kar 4 zlata 
priznanja, in sicer:
iz matematike za Vegovo priznanje, 3. v državi,
iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,
iz logike, 1. v državi,
iz znanja kemije za Preglovo priznanje.

Hana Marija Žibert, 8. B, in Metod Mazej, 8. 
C, sta osvojila zlato priznanje iz znanja kemije 
za Preglovo priznanje.

Tina Lihteneker, 9. a, in Neja Kotnik, 9. b, 
sta bili zlati na tekmovanju iz angleškega jezi-

ka, Tina je celo dosegla vse možne točke.

Florjan Plešnik, 7. a, je na natečaju Pljučnih 
in alergijskih bolnikov Slovenije na tekmovanju 
Zdrav dih za navdih dosegel zlato priznanje.

Žan Novak, 9. c, in Tjaša Srotič, 9. c, sta 
dosegla priznanje DIAMANTNI KENGURU, saj 
sta od 1. do 9. r. na šolskih matematičnih tek-
movanjih vsa leta dosegla priznanje. 

Seveda so naši učenci preverjali svoje 
znanje še na mnogih drugih področjih, se tudi 
uvrščali na državna tekmovanja in tam nekateri 
osvajali srebrna priznanja.

TEKMOVANJE 
IZ ZNANJ

SREBRNO 
PRIZNANE

BRONASTO 
PRIZNANJE

o sladkorni 
bolezni

2 8

o alergijskih 
bolnikih

6 10

biologija 4
matematika 3 na drž., 

10 na podr.
zgodovina 1 3
geografija 3
Logika 3 22
Kemija 1 11
nemščina 1 2
angleščina 5 1
Fizika 3 8
slovenščina 3
Vesela šola 1 1
planinska 
orientacija A

4. mesto v 
državi Foto: Bogomira K. Vrčkovnik

Foto: Bogomira K. Vrčkovnik

DEVETOŠOLcI, KI SO BILI VSA LETA ODLIČNI
Že nekaj let se ne določa več, kakšen 

uspeh imajo učenci na koncu šolskega leta. 
Uradno ni več odličnjakov, vendar želimo vsee-
no posebej izpostaviti tiste, ki so v vseh 9 letih 
presegli povprečje ocen 4,6. Naši »odličniki« so 
naslednji:

9. a:
Tina Lihteneker
Nika Krošel 

9. b:
Neja Kotnik
Petja Plamberger
Pika Potočnik
Tina Rotnik
Lara Acman
Kilian Čop

9. c: 
Ajda Dobnik 
Matija Kugovnič
Anja Mazej
Tjaša Srotič 
Žan Novak



8 List št. 13 / 2015

ZLATI BRALCI 
Ob vedno večji uporabi elektronskih medi-

jev je pravi čudež, da učenci sploh vzamejo 
knjigo v roke. Tisti devetošolci, ki so vseh devet 
let ostali zvesti knjigi in vsako leto osvojili Ka-
juhovo bralno značko, so postali zlati bralci. Teh 
je bilo letos 36, in sicer:

9. a: 
Viktorija Hriberšek
Klara Klančnik
Maruša Koren 
Tanja Kovač
Nika Krošel
Tina Lihteneker
Saša Strožič

9, b:  
Lara Acman
Aldin Hankić
Tina Kopušar 
Petja Plamberger 
Karin Plazl
Pika Potočnik 
Nastja Pusovnik 
Tina Rotnik 
Oskar Rednak
Aljoša Skledar
Kilian Čop

Vid Ojsteršek
Neja Kotnik

9. c:  
Urban Lukanc
Maruša Maze
Anja Mazej
Žiga Meh
Žan Novak
Pija Plaznik 
Urban Prosenjak
Tjaša Srotič 
Luka Zajc
Ajda Dobnik
Matija Kugovnič
Denis Karahasanović  
Leon Volk
Nina Koren
Tajda Robida
Nina Kotnik

LIKOVNO PODROČJE
Na likovnih natečajih naši učenci množično 

sodelujejo in dosegajo uspehe. Tako so na 
Likovnem svetu otrok prejeli 15 srebrnih in 33 
bronastih priznanj, na natečaju Evropa v šoli pa 
3 priznanja za sodelovanje na državni ravni. Na 
natečaju Po Fabianijevih poteh pa so prejeli 5 
bronastih priznanj.

ŠPORTNI REZULTATI NA DRŽAVNEM NIVOJU 
Vsa leta žanjemo uspehe na športnem 

področju in tako zelo pripomoremo k pre-
poznavnosti naše šole po Sloveniji. Tudi v tem 
šolskem letu smo bili zelo uspešni v atletiki 
ekipno, atletiki posamično, krosu in plesu.

Učenke so se uvrstile na ekipno državno 
finale v atletiki in zasedle 10. mesto, med posa-
meznicami so izstopale Maja TAJNIK s 3. mes-
tom v metu krogle, Anja MAZEJ s 3. mestom v 
metu vortexa in Katja KUMER z 8. mestom v 
teku na 1000 m.

Sodelovali smo tudi na državnem finalu v 
krosu, kjer je Aleš VIDEČNIK osvojil 9. mesto, 
Klara PIRNAT 10. mesto in Neli Goršek 12. 
mesto, ekipno so letniki 2001 osvojili 4. mesto 
v državi, vseekipno pa smo osvojili 16. mesto. 

Že vrsto let pa smo nepogrešljivi in zelo 
uspešni tudi na državnem finalu na Šolskem 
plesnem festivalu. Ekipno so 6. mesto priple-
sale Danijela in Dijana TODIĆ, Neli GORŠEK, 
Tajda ROBIDA, Tina LIHTENEKER in Lucija 
MENIH. Najboljša posameznica je bila Danijela 
TODIĆ, ki je osvojila 9. mesto v državi.

Z dobrim rezultatom na področnem tek-

movanju v atletiki posamično so si 3 naši učenci 
priborili pravico nastopa na državnem finalu, ki 
je bilo 4. junija v Kopru v Športnem parku Boni-
fika. V finalu se pomeri po 20 najboljših učenk 
in učencev v državi, v posamezni atletski disci-
plini. Neli GORŠEK je osvojila odlično 2. mesto 
v državi in srebrno medaljo v skoku v višino in 
postavila nov šolski rekord s preskočenimi 147 
cm. Tudi Maja TAJNIK je postavila nov šolski 
rekord v suvanju krogle, sunila jo je neverjetnih 
11.46 m in osvojila 4. mesto v državi. Tomaž 
TURINEK je osvojil 12. mesto v teku na 60 m. 

VZORNI ŠPORTNIK IN ŠPORTNIcA ŠOLE:
3. mesto je osvojila Maja Tajnik
2. mesto Neli Goršek in
1. mesto IN NAZIV VZORNE ŠPORTNICE 
ŠOLE je osvojila Anja Mazej.

Pri učencih je 
3. mesto osvojil Tim Terček
2. mesto Domen Kučiš in
1. mesto IN NAZIV VZORNEGA ŠPORTNIKA 
ŠOLE je osvojil Vid Ojsteršek.

VZORNA ŠPORTNICA 
Anja Mazej

V tretje gre rado, bi lahko rekli za An-
jin naslov vzorne športnice. Dvakrat ji je za 
las ušel, letos pa je nosilka tega prestižnega 
športnega dosežka.

Anja je svojo izredno športno nadarjenost 
pokazala že v četrtem razredu, ko je bila daleč 
najboljša učenka v Šaleški dolini v atletskem 
troboju. Zmagala je ponovno v petem razredu 
in dokazala, da prejšnja zmaga ni bila zgolj 
naključje. Posebno uspešna je v metu vortexa, 
z dobrim metom na področnem posamičnem 
tekmovanju v atletiki se je kot sedmošolka 
uvrstila na državno finale, kjer je z metom 54 
metrov in 87 centimetrov osvojila odlično 4. 
mesto v državi in postavila nov šolski rekord. V 
tem šolskem letu je s 3. mestom v državi v metu 
vortexa veliko pripomogla k dobri ekipni uvrstit-
vi učenk naše šole na državnem ekipnem at-
letskem finalu. Vsako leto je tudi zelo uspešna 
na krosu, kjer je bila velikokrat v devetih letih 
tudi področna zmagovalka. Na šolskem at-
letskem četveroboju edina zbere maksimalno 
število točk, kar pomeni 1. mesto v vseh štirih 
atletskih disciplinah v svoji generaciji.

Šolo je zastopala v namiznem tenisu, kjer 
je osvojila naslov področne zmagovalke in tudi 
ekipni področni naslov, ekipno so učenci naše 
šole zmagali tudi v četrtfinalu, kjer je bila Anja 
kot posameznica četrta, na državnem polfinalu 
pa je osvojila odlično 8. mesto.

Vsako leto tekmuje na področnem tek-
movanju v smučanju, v lanskem šolskem letu 
pa je s šolsko smučarsko ekipo osvojila 3. 
mesto v državi.

V nogometu in košarki so učenke naše 
šole, in med pomembnimi igralkami je bila tudi 
Anja, postale medobčinske zmagovalke, na 

področnem tekmovanju pa so osvojile 3. mesto.
Poleg vseh naštetih uspehov pa je še 

športna panoga, ki je Anji najljubša in ji posveča 
največ časa. To je odbojka. S šolsko ekipo je 
kot kapetanka osvojila naslov medobčinskih 
in področnih zmagovalk, tekmovanje pa so 
končale na državnem četrtfinalu, kjer so os-
vojile 2. mesto. Sodelovala je tudi v odbojki na 
mivki, kjer so se uvrstile na državno polfinale.

Anja že od sedmega razreda trenira in igra 
za člansko ekipo Ženskega odbojkarskega 
kluba Kajuh Šoštanj. Je tudi članica regijske 
reprezentance za starejše deklice, kjer igra 
na mestu prvega libera. Z izrednim občutkom 
za žogo in prostor, vrhunsko koordinacijo in 
hitrostjo je Anja tudi kandidatka za državno ka-
detsko odbojkarsko reprezentanco.

Na videz nežno in krhko dekle, v sebi pa 
odločna in samozavestna, polna energije za 
uspehe in dobre rezultate, to je Anja Mazej.

VZORNI ŠPORTNIK 
Vid Ojsteršek

Vid je že v 1. razredu opozoril nase, ko 
smo mu športni pedagogi zaradi neposlušnosti 
za mesec dni prepovedali obiskovati športno 
vzgojo vsak dan. Takrat si je verjetno mislil, 
vam bom že pokazal, kdo je Vid Ojsteršek. In 
res nam je, in sicer tako, da svojo odvečno 
energijo zelo uspešno sprošča v športu in niza 
uspeh za uspehom.

Njemu najljubša športna panoga je košarka, 
čeprav izhaja iz družine z rokometnimi geni. 
Na košarkarskih igriščih s svojimi izrednimi 
gibalnimi sposobnostmi mnoga leta navdušuje 
in pleni pozornost, tako na šolskih tekmovan-
jih kakor tudi klubskih tekmah. Že kot 10-letni 
fantič je bil eden izmed močnejših členov ekipe 
mlajših dečkov KK Elektra, ki je leta 2010 osvo-
jila 3. mesto v državi, pa čeprav je bil kar dve 
leti mlajši od soigralcev. In ravno to dejstvo, da 
je v ekipah, v katerih je igral tudi kasneje, bil 
vedno med mlajšimi, a med boljšimi, potrjuje, 
da je Vid iz pravega testa. Tako je zopet kot 
najmlajši udeleženec zmagal v prostih metih 
na Košarkarskem taboru v Postojni. S šolsko 
košarkarsko ekipo mlajših dečkov je dvakrat 
osvojil 4. mesto v državi. V sezoni 2014/2015 
pa je igral tudi v kadetski ekipi KK Elektre, ki je 
osvojila odlično 3. mesto v Sloveniji. 

Da pa je Vid res vsestranski športnik, do-
kazuje dejstvo, da je igral vodilno vlogo prav 
v vseh šolskih reprezentancah z žogo: nogo-
metu, rokometu, odbojki, namiznem tenisu, tek-
moval je tudi v smučanju, kjer je njegov nastop 
pripomogel k osvojitvi 2. mesta na področnem 
tekmovanju.

Seveda niso izostali rezultati tudi v kraljici 
športov, atletiki, kjer je bil z zelo dobro kondici-
jsko pripravljenostjo vsako leto zelo uspešen v 
krosu, tudi v državnem merilu, na področnem 
tekmovanju je osvojil 2. mesto. V teku na 1000 
m, disciplini, ki se je večina učencev na daleč 
izogne, je Vid osvojil odlično 3. mesto in zelo 
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pripomogel  k dobri ekipni uvrstitvi učencev 
naše šole na področnem atletskem tekmovan-
ju. Da ima tudi dobro odrivno moč, je dokazal s 
4. mestom v skoku v daljino z zaletom.

Vid Ojsteršek ni ravno zgovoren fant, 
temveč svoje nadpovprečne sposobnosti do-
kazuje z zelo uspešnimi dejanji, zato mu tudi 
mnogi mladi sledijo.  Z veseljem lahko rečemo, 
da je pravi vzorni športnik in da je prišel naslov 
v prave roke.

DRŽAVNO FINALE V ŠOLSKEM PLESNEM 
FESTIVALU

Z osvojenim 3. mestom na področnem 
tekmovanju smo se uvrstili na državno finale v 
šolskem plesnem festivalu, kjer so učenke naše 
šole tekmovale posamezno, ekipno in s šolsko 
plesno produkcijo ( to je plesna koreografija).

Državno finale je organizirala OŠ Radlje ob 
Dravi 1. 6. 2015. Ekipno smo osvojili odlično 6. 
mesto v državi. Kot posameznice pa so učenke 
osvojile naslednja mesta:
TODIĆ Danijela, 9. mesto
GORŠEK Neli, 31. mesto
LIHTENEKER Tina, 50. mesto
TODIĆ Dijana,  67. mesto
ROBIDA Tajda, 86. mesto
MENIH Lucija, 103. mesto 

Odlično smo se predstavili tudi s plesno 
produkcijo, osvojili smo 7. mesto med 15 fi-
nalisti, kjer so poleg že naštetih učenk sode-
lovale še: Tina Rotnik, Petja Plamberger, Tina 
Kopušar, Maruša Tajnik, Ela Medved, Pia Brus-
njak, Lea Aram in Tia Marija Delopst.

NAJ UČENKA ŠOLE
Tjaša Srotič

Priznanje za naj učenko šole je letos Tjaša 
zaslužila z vztrajnim in vestnim delom in udejst-
vovanjem na različnih področjih življenja šole in 
širše. Skozi vsa leta šolanja je dosegala odličen 
učni uspeh in zavidljive rezultate na številnih 
področjih. V sedmem razredu je osvojila  zlato 
priznanje iz logike. V osmem razredu je z razis-
kovalno nalogo z naslovom Pripadnost Slovencev 
osvojila bronasto priznanje v gibanju Mladi razis-
kovalci za razvoj Šaleške doline in sodelovala 
na državnem tekmovanju v Murski Soboti. V 
tem šolskem letu je osvojila srebrna priznanja iz 
znanja na državnem nivoju iz matematike, fizike, 
slovenščine, angleščine in kemije. 

Tjašo zanima veliko stvari. Je navdušena in 
uspešna glasbenica, v glasbeni šoli igra tolkala, 
sodeluje v komorni skupini in mladinskem pi-
halnem orkestru. V lanskem letu je dosegla sre-
brno priznanje na regijskem tekmovanju mladih 
glasbenikov celjske in koroške regije. 

Ukvarja se tudi s poezijo, med drugim je 
sodelovala na Kajuhovem spominskem večeru, 
v literarnem zborniku Šaleških literarnih ust-
varjalcev Hotenja so ji objavili  pesem, sama pa 
je že izdala knjigo pesmi z naslovom Umetnost 
z mojimi besedami. Na natečaju Moje pesmi, 

Foto: Bogomira K. Vrčkovnik

Foto: Bogomira K. Vrčkovnik

moje sanje je bila njena pesem izbrana za 
najboljšo pesem in objavljena v reviji Cool.

Tjaši ni nobena stvar pretežka. Dela se 
loteva z veseljem in radovednostjo. S svojo 
vedrino in prijaznostjo ter kopicami idej je pozi-

tivno vplivala na sošolce, ki jim je tudi velikokrat 
rada priskočila na pomoč. 

Po zaključku osnovne šole bo Tjaša 
izobraževanje nadaljevala na Umetniški gim-
naziji v Velenju.

Skrivnost uspeha ni v tem, da človek dela 
tisto, kar ljubi, temveč v tem, da ljubi tisto, kar 
dela.

Če bomo še naprej sledili tej modrosti W. 
Churchilla, verjamem, da bodo sledili še mnogi 
uspehi. 

Devetošolcem želim uspešen vpis v sred-
njo šolo, vsem pa prijetne in sproščujoče 
zaslužene počitnice. 

Za kolektiv OŠ Šoštanj zbrala podatke 
   Jožica Andrejc
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PODOBA KULTURE

PREGLEDNA IN JUBILEJNA RAZSTAVA 

ZAPISANA GLASBI

Jože Svetina. Znana neznanka v svetu 
umetnosti. Karkoli starega povedati o 

njegovi bogati ustvarjalni poti je greh nad 
neusahljivim virom njegovih idej, karkoli 
novega povedati o njem, nemogoče brez  
dosedanjih uspehov, dosežkov, dela. Zato 
je treba reči, da je njegova pregledna raz-
stava, ki smo jo odprli 23. junija 2015 in 
bogati kulturni prostor našega kraja čez 
poletje, skupek vsega.

Predvsem pa je preprosto to, kar Jože 
Svetina je. Predstavlja ga v njegovih samot-
nih trenutkih z naravo, v prvih potezah čopiča 
ali svinčnika, v smelosti potez in motivike na 
višku njegove ustvarjalnosti in v profesionalni 
umirjenosti znanja in spoznanja, da je umet-
nik, ki ni zaznamoval samo svojega časa in 
prostora, ampak svet umetnosti. 

Na odprtju so mu kot skoraj vedno za-
peli njegovi iz Zavodenj, umetnika je odlično 
predstavila Katja Anželak, dogodek je vo-
dila strokovna sodelavka Zavoda za kulturo 
Milojka B. Komprej, razstavo je odprl župan 
Občine Šoštanj, Darko Menih in tudi Svetinov 
prijatelj, pridružili pa so se številni prijatelji, 
sosedje in družina. Pregledna razstava, ki je 
hkrati jubilejna pa nikakor ni njegova prva ali 
zadnja v tem letu, v bogatem opusu njegovih 
del se ponujajo dela, ki razveselijo sleherne-
ga galerista. Dogodek, ki ni oplemenitil samo 
sveta umetnosti, ampak tudi srca prisotnih, ki 
so poleg lepote Svetinovih del doživljali lepo-
to življenja človeka, ki umetnost živi.

Odlomek iz govora Katje Anželak:
….Svetina je najbolj znan po drobljancih. 

Otrocih, ki so drobni, sklonjeni in s težkimi tor-

bami obteženi. Utrujena drža je od naporne-
ga dela. Odhajajo nekam daleč, s seboj pa 
nosijo nekaj svojega. Kot učitelj in dober opa-
zovalec je otroke večkrat upodobil in še ved-
no jih. Ta motiv je nabit s simboliko. Izrazita 
zarja, žarečih toplih barv prikazuje večerno 
nebo, sončni zahod in posebne vrste svet-
lobo. Obenem pa simbolizira stutečo grožnjo 
in negotovo prihodnost. Pomeni tudi njegovo 
notranjo bolečino ob izgubi hčerke. Tedaj je 
nekaj let v zraku visela tudi hladna vojna, ko 
so preko našega neba švigala letala, bil je 
čas sovraštva, zato nebo žari kot eksplozija. 
Nebo simbolizira tudi umiranje narave zaradi 
termoelektrarne v Šoštanju.

Smreke, ki so na jesen bile še zelene, 
so pozimi že dobile rdečo umirajočo barvo 
in odpadle so iglice. Opozarja, da bomo s ta-
kim ravnanjem našo zemljo obdelovali le še 
kratek čas.

 Po vseh teh letih, se mi zdi ta motiv še 
vedno več kot aktualen. Mlade ne čaka nič 
kaj obetavna prihodnost. Danes lahko te 
njegove slike opozarjajo na beg možganov; 
odhod mladih v tujino, kjer jih ne čakajo le 
boljše zaposlitvene možnosti, ampak tudi 
ugodnejši pogoji za življenje. Zelo izrazno pa 
vključuje ekologijo; opozarja s posledicami 
onesnaževanja okolja ter hkrati lastni odnos 
do narave.

Svetina s svojimi umetniškimi deli in več 
kot 250- ‐imi samostojnimi in skupinskimi raz-
stavami, ohranja izročilo slovenske zemlje. 
Svoja popotovanja po Sloveniji in navezanost 
na naravo je zaznamoval in upodobil zato, da 
lahko med drugim sedaj krasijo marskikateri 
dom, podjetje, javno ustanovo, kjer popestrijo 
nehvaležno in dolgočasno čakanje v predol-
gih vrstah na bankah, npr. V bolnišnicah in 
domovih za starejše ste marsikomu polepšali 
težke dneve in popestrili bele in sterilne stene 
hodnikov….

Milojka B. Komprej  Foto: Dejan Tonkli

Vsak človek je nekaj posebnega. Edinst-
venega in lepega. In lepa so srečanja z 

ljudmi, ki so odprtega duha in polni veselja 
do življenja.

Ena izmed njih je tudi  Špela Obšteter. Že 
pet let vodi ženski pevski zbor Planike, ki deluje 
v Ravnah. Že dvanajst let je članica Pihalnega 
orkestra Zarja, kjer igra flavto. Že tretje leto je 
mentorica mladim glasbenikom poletnega tab-
ora, ki ga organizira isti orkester. Že drugo leto 
uči na Glasbeni šoli v Ribnici, kjer je poleg flavte 

začela še z učenjem citer in kljunaste flavte.  Že 
od malega je članica kulturnega društva Ravne, 
v zadnjem mandatu tudi podpredsednica. Že…
ja, veliko vsega  počne ta mlada Ravenčanka, 
ki je zaradi službe začasno zapustila domače 
kraje, a se v njih vrača, zaradi domačih, zaradi 
pevskega zbora, zaradi pihalnega orkestra, 
zaradi prijateljev…zaradi vsega tega in seveda 
zato, ker je taka kot je. Nemirnega duha, de-
lovna, predana glasbi in temu v kar verjame.

Špelo Obšteter srečujem že od malega. 

Predvsem zaradi njenega igranja na flavto in 
na citre, s katerima je večkrat popestrila kakšen 
kulturni dogodek v mestni galeriji. Poznam jo 
tudi preko njene družine, ki je cela zapisana kul-
turi. Oče, tudi glasbenik in dolgoletni predsed-
nik kulturnega društva v Ravnah, mama 
predsednica krajevne skupnosti in podpornica 
možu, hčeri in seveda tudi sinu, ki ga videvamo 
za bobni v domači Zarji in še marsikje. 

Najin pogovor se je zgodil mimogrede, 
Špela je med počitnicami malo več doma. 
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PREGLEDNA IN JUBILEJNA RAZSTAVA 

ZAPISANA GLASBI

Zato sva spregovorili tudi o pevskem zboru, 
ki ga vodi. V tem obdobju nimajo vaj, dopusti 
so in mlade pevke se odločajo za družine. 
Prepevajo, kot rečeno, že pet let prispevajo 
pri izvedbi kakšnega praznovanja, obletnice in 
podobnega. Obšteterjeva je od vsega začetka 
prevzela strokovno vodenje. Enkrat na teden 
se dobivajo, v glavnem so vse Ravenčanke, 
oziroma tiste, ki so se v Ravne priženile. Peto 
obletnico delovanja bodo zaokrožile v REKSu 
in gotovo jim ne bo manjkalo publike. Špeli pri 
vodenju in v njeni odsotnosti pomaga Polona 
Spital, njihov repertoar pa je usmerjen v ljudske 
in domače napeve.

Kaj bo s sestavom v prihodnje se ne ve, 
Špela upa, da se bo zborček obdržal in se tudi 
širil. Upa, da bo tudi sama utrdila svojo karierno 
pot in se seveda posvečala glasbi.

Milojka B. Komprej Foto: Milojka B. Komprej

Foto: Milojka B. Komprej

KULTURNIŠKO LETO
Franc Šteharnik je na čelu Kulturnice 

Gaberke že od leta 2000 in tako rekoč 
gonilna sila dogajanja v društvu, čeprav 
sam poudarja, da brez aktivnih članov ne 
bi šlo.

Res je, da je članov 151, ki na tak ali 
drugačen način podpirajo delovanje, a pro-
gram je bogat in ambiciozno zastavljen. V 
letošnjem letu so na primer okoli Velike noči 
delali rože iz krep papirja, butare, naredili 
in tudi video obdelali so domači praznik ko-
lin, se družili na regratovem pikniku pa tudi 
v poletnih mesecih ne bodo mirovali. Franc 
Šteharnik se rad loteva projektov ohranjanja 
starih običajev in del, tako da bodo v začetku 
avgusta nadaljevali s snemanjem filma Od 
zemlje do kruha. Lani so že posneli, kako so 
otroci Vrtca Gaberke, skupaj s člani Kultur-
nice posejali njivo z žitom. Žito je sedaj prip-
ravljeno na žetev in če bo vreme dopuščalo, 
ga bodo poželi 3.avgusta. Sledila bo mlačva, 
čiščenje  z vetnekom, in mletje. Seveda v 
prisotnosti vrtčevskih otrok. Peka kruha je 
že dokumentirana, posneli so jo lani, tako 
da so otroci videli, da kruh ne raste na poli-
cah v trgovini. S takimi in podobnimi projekti 
bodo v Kulturnici nadaljevali, saj želijo, da se 
oživljena dediščina naših prednikov prenaša 
na mlajše rodove.

To pa ni edino delo, ki jih čaka to poletje. 
Košnja  po starem, ko se kosci zberejo zgo-
daj zjutraj, nabrusijo kose in se podajo vsak v 
svojo red, se je že zgodila. V kratkem vabijo 
na ogled gledališke igre pod kozolcem, datum 
bodo še javili. Deset let »gabrškega kozolca« 
bodo obeležili z več dejavnostmi. Gobarsko 
razstavo, razstavo kmečkega orodja…, samo 
priljubljeno srečanje preseljenih tudi letos žal 
odpade. Denarja ni, pravi Šteharnik, čeprav 

ves čas tečejo pogovori s Premogovnikom. 
Mogoče pa…drugo leto. 

Udeležili se bodo tudi prireditve Petje 
čez poletje, vokalna skupina Gaberški cvet 
ima lep program ljudskih napevov, s katerimi 
so letos že razveselili Domove za varstvo 
odraslih Slovenj Gradec, Črneče in Zimzelen 
v Topolšici. Pa tudi ostarele krajane bodo nas-
mejali s skeči na njihovem srečanju, ki ga pri-
pravlja rdeči križ. 

Za dobro nadaljnje delo je treba kdaj pa 
kdaj tudi iz domačega kraja, tako da bo izlet 
dobrodošla oblika druženja. Člani Kulturnice 
se torej ne bojijo dela, idej pa jim tudi zman-
jkala. Šteharnik bi rad svojo zbirko kmečkega 
orodja, ki jo zdaj hrani doma, postavil na us-
trezno mesto. Na ogled in v spomin. Pa tudi 
opomin, da so pridne roke in preprosto orodje 
včasih ustvarjale čuda. 

Milojka B. Komprej
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DOGODKI IN LJUDJE

GOZDARJI SO TEKMOVALI V GABERKAH 
Društvo lastnikov gozdov Šaleške doline 

(DLGŠD) ter Zavod za gozdove OE Nazarje 
sta v soboto, 4. julija priredila v Gaberkah pri 
Šoštanju prvo gozdarsko tekmovanje za me-
morial Milana Pogorelčnika.

O liku pokojnega kolega, izjemnega sodelavca 
in gozdarja, okoljevarstvenika ter mentorja mladim, 
je spregovoril gozdar in publicist Marijan Denša, 
strokovni sodelavec zavoda. O njem je povedal vse 
najboljše in obžaloval, da se je njegovo ekološko in 
gozdarsko srce ustavilo mnogo prerano. O pomenu 
srečanj in sodelovanja lastnikov gozdov, gozdnih 
delavcev ter gozdarjev pa je zbrane gozdarje-
tekmovalce, razstavljavce ter domačine nagovoril 
direktor območne enote zavoda Anton Breznik. Or-
ganizatorjem in vsem sodelujočim se je zahvalil za 
trdo in strokovno delo v pripravah na to prvo tekmo 
in spodbudil tekmujoče k čim boljšim rezultatom. 
Vse je pozdravil in zaželel varno ter uspešno do-
kazovanje znanja in spretnosti z verižno motorno 
žago po natančno izdelanih pravilih V Šaleški do-
lini ter še posebej na območju občine Šoštanj, je 
velika populacija gozdnih posestnikov ter tako tudi 
gozdarskih delavcev, ki so si doslej zelo uspešno 
prizadevali in se uvrščali na tovrstnih tekmah v 

Gornjem Gradu ter Lučah ob Savinji, celo v tujini 
ter praviloma na državnem tekmovanju v Gornji 
Radgoni. V dogovoru z vodstvom in sodelavci 
nazarske enote zavoda za gozdove so se odločili, 
da pričnejo z vsakoletnim gozdarskim tekmoval-

nim srečanjem. To je organizatorjem s številnimi 
pokrovitelji, predvsem zaradi velikih prizadevanj 
in zaslug ožjega kroga vodstva in članov DLGŠD 
povsem uspelo. Na tekmovanje se je prijavilo ena-
jst popolnih tričlanskih ekip, od tega ena ženska, 33 
tekmovalcev pa je doživelo odlično organiziranost 
in merjenje znanja ter spretnosti tekmovalcev v 
izjemno vročem dnevu. Medtem, ko so spremljev-
alci in gostje opazovali tekmo iz sence starega ko-
zolca Kulturnice Gaberke, ki so odstopili objekte ter 
prostor za tekmovalni poligon, so imeli obiskovalci 
in udeleženci tekmovanja priložnost ogleda, pred-
stavitev in nakupov gozdarske tehnike in opreme, 
zaščitnih in varovalnih oblačil ter obutve v pavil-
jonih prodajalcev tovrstne ponudbe. Tekma v več 
strokovnih nalogah žaganja (sečnje) z verižno mot-
orno žago (v kombiniranem in preciznem rezu, v 
zaseku in podžagovanju,  v kleščenju ter podiranju 
debla na balon) je vse do konca potekala brez nez-
god in ob velikem zanimanju gledalcev. Strokovna 

skupina sodnikov ter tehničnega osebja je kore-
ktno opravila svoje delo, strokovnjak za obdelavo 
rezultatov pa jih je sproti obdeloval in ob zaključku 
tekmovanja tudi podal tekmovalni komisiji končne 
razvrstitve tekmovalcev. Za zaključek so izven 
pravilnika o tekmovanju priredili še ekskluzivno 
hitrostno kleščenje, kjer so se pomerili najboljši 
štirje tekmovalci iz te zvrsti: Toni Suhoveršnik, 
Miha Brlec ml., Janko Mazej ter Domen Arnič. V 
hudi enominutni »bitki« je zmagal Arnič, ki je za to 
dobil nagrado dragocene protivrezne hlače Asteko. 
Na koncu so čestitali vsem sodelujočim za fer ter 
uspešno tekmovanje in razdelili priznanja, pokale 
in nagrade sponzorjev. V posamezni konkurenci 
so v seštevku točk vseh tekem na prva tri mesta 
uvrstili; Marko Jelšnik iz DLG Gornji Grad je postal 
prvak, drugo uvrščeni je postal Andrej Goličnik Du-
seti Šoštanj ter tretji, mladi obetavni tekmovalec 
Domen Arnič DLG Gornji Grad. Ekipno zmago so 
»prižagali« domačini, člani ekipe Duseti Šoštanj,  
na drugo mesto se je uvrstila ekipa DLG Gornji 
Grad še vedno odlično mesto pa so zaslužili člani 
ekipe Gros iz Radmirja. »Savinjske vlcerke« so 
tokrat tekmovale kot ena ekipa, med seboj pa so 
se le »usekale« ter uvrstile na prvo mesto Lučka 
Jelšnik, drugo Majda Suhoveršnik ter tretje Pavla 
Voler.

Tekmovalce je nagovoril in jim čestital tudi 
župan občine Šoštanj Darko Menih, ki je izrazil 
priznanje organizatorjem in zahvalo za novo 
vsebinsko prireditev, ki so jo gozdarji in last-
niki gozdov iz doline umestili v Gaberke. Kot 
pokrovitelj je čestital vsem nastopajočim ter še 
posebej najboljšim tekmovalcem. Izrazil je tudi 
pričakovanje, da bi takšna prireditev ostala kot 
trajna na območju občine, oz. Šaleške doline, 
saj pomeni krepitev strokovnosti, druženja ljudi 
z enakimi in podobnimi interesi ter po svoje tudi 
koristno zabavo za občane. V imenu združenih 
gozdarjev in gozdnih posestnikov-članov DLGŠD 
se je na koncu zahvalil vsem Franc Sevčnikar. 
Za kvalitetno ozvočenje ter paleto osvežilnih ko-
madov, ki so se dobro ujemali z okoljem kozolca 
ter konceptom prireditve so poskrbeli bratje ans-
ambla Avbreht, kot je dejal eden od gozdarjev , 
brez prave, domače »muske« ni prave veselice, 
niti »vlcerske«.

Jože Miklavc

V Gaberkah je na prvi tekmi gozdarjev in sekačev nastopilo enajst ekip. Foto: Jože Miklavc

V RAVNAH SMO PRAZNOVALI ZLATO POROKO
V soboto, 30.5.2015, sta Marija in Franc 

Sovič iz Raven pri Šoštanju praznovala 
zlato poroko. Čudovit cerkveni obred z mašo 
in blagoslovom sta v cerkvi svetega Mihaela 
v Šoštanju opravila šoštanjski župnik in 
dekan Jože Pribožič ter pater Peter Rožič. 

Civilni obred, ki je sledil v Reksu v Ravnah, 
pa je opravil šoštanjski župan Darko Menih.

Bilo je 29.5.1965, ko sta sklenila svoji mladi 
življenji, v trdnem zakonskem koraku. Njuna 
pot ni bila vseskozi posuta s cvetjem, pa ven-
dar se je zgodba njunega življenja zapisala s 

petdesetimi zlatimi leti. Na začetku njune poti 
je bila le ljubezen in iskrice v očeh, pozneje 
pa se je temu pridružil še otroški smeh, saj 
ju je življenje obogatilo s tremi otroki, in sicer: 
Francem, Jožetom in Martinom. Lahko bi rekli, 
da sta vse to, kar sta v svoje otroke vložila, z 
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GOZDARJI SO TEKMOVALI V GABERKAH 

V RAVNAH SMO PRAZNOVALI ZLATO POROKO

njihovo ljubeznijo in z svojimi devetimi vnuki 
nazaj dobila. Vseskozi sta trdo delala na svo-
jem domu, po domače pri Krištanu. Trdo delo 
na kmetiji, medsebojno spoštovanje in ljubezen 
jih je združevalo in povezalo v močno družino.

Sedaj je najstarejši sin Franc z ženo Mar-
jano, naslednik na njunem domu. Jože in Mar-
tin pa sta si ustvarila svoji družini prav tako v 
Ravnah, blizu njiju.

Oba sta še dokaj zdrava in zato rada po-
magata kolikor je le v njuni moči  pri delu, ki pa 
ga na kmetiji nikoli ne zmanjka. Mama Marija 
še vedno sama peče kruh, pomaga v hlevu..., 
ata Franc pa tudi ne manjka skoraj pri nobenem 
opravilu. V prostem času rad odide v naravo na 
sprehod ali lov, saj je še vedno aktiven član LD 
Velunja. 

Ta dan sta zlatoporočenca zagotovo sanja-
la od dneva, ko sta skupaj zakorakala na novo 
življenjsko pot. Ta dan sta dočakala za naprej 
pa nadaljujeta pot z mirom in radostjo v srcu. 
Bogdaj, da bi imela še veliko skupnih obletnic 
poroke. 
                       Sandra Sovič

Jožica in Alojz Švajgelj. Foto: arhiv

 Foto: arhiv

BISERNA POROKA ŠVAJGLOVIH
Pred desetimi leti, na zlato obletnico 

skupnega življenja sta se prav tako 
poročila, takrat 157 m pod zemljo v Muzeju 
premogovništva Slovenije v Velenju, ob 
oltarju sv. Barbare, zaščitnice vseh rudarjev.

Alojz je bil namreč dolga leta rudar, dokler 
se mu ni v jami pripetila velika nesreča, ki ga je 
skoraj stala življenja. A to mu ne preprečuje vital-
nega stila življenja, saj sta z ženo Jožico še ved-
no zelo aktivna, veliko hodita, delata okoli hiše, 
plešeta, redno obiskujeta toplice, lovita ribe, kjer 
tudi velikokrat tekmujeta. Jožica je absolutna pr-
vakinja v ribolovu v Celjski regiji že dolga leta in 
se ponaša z ribiškim nazivom ‘Carica’, velja tudi 
za pravo strokovnjakinjo in inovativno rokodelko, 
sploh, ko gre za štrikanje, šivanje in kvačkanje. 
Alojz je tisti, ki vedno popestri praznike vsej 
družini, saj se vsako leto obleče v Miklavža in 
Božička in obdaruje najbližje. Veliko pa še ved-
no pove tudi o vojnih časih, saj je prestal gro-
zote le-te in bil celo zaprt v taborišču Auschwitz. 
In kaj je po njunem mnenju recept za dolgo 
ljubeče življenje in zakonsko zvezo. »Veliko lju-
bezni, smeha, spoštovanja in aktivnega načina 
življenja«, sta nam zaupala. Zakonca Švajgelj 
sta takoj po tem, ko sta dahnila ponovni da ob 

60. obletnici njunega skupnega življenja, ob 
spustu dveh belih golobov, že začela načrtovati 
njuno naslednjo obletnico, ki jo prav tako želita 

obeležiti v krogu svoje družine. Takrat še z več 
pravnuki.

Andreja Petrovič

GOSTOVANJE V AVSTRIJI

Harmonikarje Jožeta Šumaha je pred 
kratkim doletela čast, da so kot gosti 

lahko sodelovali na prireditvi v spomin 
Lojzetu Sklaku, ki so jo v Dražji vasi na 

Avstrijskem Koroškem  organizirali koroški 
Slovenci.

V nabito polni dvorani so se predstavili 
kot orkester, kot solista pa sta nastopila tudi 

Jani Leskovšek in Mitja Cizej, prvi z zahtevno 
Delčnjakovo skladbo Čreda v galopu, Mitja 
pa je zaigral Slovenija, od kod lepote tvoje 
bratov Avsenik. V orkestru je nastopilo kar 
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ULIČNI PIKNIK

Pred približno 40 leti so na naši ulici 
začele rasti prve hiše. 

Bil je že zadnji čas, da smo se njeni pre-
bivalci organizirali in pripravili prvi ulični piknik.

Srečevanje na ulici in pogovore o vremenu, 
otrocih, športu je zamenjalo druženje in zabava 
čez cel popoldan. Tri generacije prebivalcev 
ulice smo se še bolj povezali in okrepili sosed-
ske odnose. 

Vse skupaj se je dogajalo v soboto, 
20.06.2015 v naselju Pohrastnik. Kljub slabi 
vremenski napovedi smo vztrajali in na kon-
cu nas je obiskalo tudi sonce. Otroci so se 
brezskrbno igrali, medtem ko smo postavl-
jali mize, pekli meso, gospodinje pa prinesle 
pecivo. Druženje se je nadaljevalo dolgo v 
noč.

Sklenili smo, da mora piknik postati tradi-
cionalen. Dogovorili smo se tudi o kolesarskem 
in planinskem izletu. Znani pa so že organiza-
torji silvestrske zabave. 

Postanimo ulica, kjer se družijo dobri ljudje, 
kjer se delita veselje in nasmeh .

Boštjan Čepelnik Foto: Boštjan Čepelnik

Golažijada Mozirje 2015.  Foto: arhiv Abuhi

14 mladih harmonikarjev, ki so odigrali Sla-
kove skladbe Čebelar, Sinko ne sprašuj ter 
Sem fantič mlad zavriskal, na koncu pa še 
popularno Ti, ti moja rožica ansambla Mo-
drijani, ki je občinstvo spravila na noge, tako 
da so jo morali zaigrati celo dvakrat. Nad nji-
hovim nastopom so bili navdušeni tudi člani 
zasedbe Fantje s Praprotna, spremljevalne 
vokalne skupine, ki je desetletja ustvarjala 
z Lojzetom Slakom. Fantje s Praprotna so 
bili na koncert povabljeni kot posebni gostje. 
Poleg Harmonikarjev Jožeta Šumaha, ki vabi 
mlade harmonikarje, da se mu pridružijo, so 
v Avstriji nastopili še ansambel Smeh, Špadni 
fantje in Ansambel Banovšek.

Denis Oštir Foto: arhiv

KULTURNIcA NA GOLAŽIJADI
Ekipa Kulturnice Gaberke – »Abuhi« se 

je konec maja udeležila tradicionalne 
»Golažijade« v Mozirju, kjer je kuhalo golaž 
40 kuharskih ekip.

Golažijada poteka po pravilih organiza-
torja Društva za ohranjanje kulturne dediščine 
Pust Mozirski. Strokovna komisija se pri ocen-
jevanju ekip opira na dva kriterija, in sicer prvi 
je tehnološka priprava, urejenost in izvirnost, 
drugi pa okus in izgled golaža. Ekipa »Abuhi«, 
od katerih ni nihče po izobrazbi kuhar, je po 
koncu ocenjevanja skupaj še z dvema ekip-
ama dosegla po kriteriju okus in izgled golaža 
9. mesto.  Zaradi slabše ocene pri ocenjevanju 
tehnološke priprave, urejenosti in izvirnosti pa 
so skupno dosegli 27. mesto. 

A.Grudnik
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CERKEV

Svete maše na 18. nedeljo med letom, 
2. avgusta, 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Bele Vode ob 8.30 uri. | Zavodnje ob 10.00 uri. 
Sveti Anton ob 10.30 uri (lepa nedelja).

Svete maše na 19. nedeljo med letom, 
9. avgusta, 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Bele Vode ob 8.30 uri. | Zavodnje ob 10.00 uri. 
Ravne ob 10.30 uri (lepa nedelja).

BOGOSLUŽNA OZNANILA Svete maše 15. avgusta, praznik Marijinega 
vnebovzetja:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 19. uri. 
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.
Gaberke ob 10. 30 uri s telovsko procesijo.

Svete maše na 20. nedeljo med letom, 
16. avgusta, 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10.00 uri. 
Sveti Florjan ob 10.30 uri (lepa nedelja).

Svete maše na 21. nedeljo med letom, 
23. avgusta, 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Zavodnje ob 10.00 uri. 
Bele Vode ob 10.30 uri (Jernejeva nedelja).

Svete maše na 22. nedeljo med letom, 
30. avgusta, 2015:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30 uri 
(skupni krst) in ob 15. uri srečanje bolnikov in 
starostnikov.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Bele Vode ob 8.30 uri.
Zavodnje ob 10. uri.

NA ŠOŠTANJSKEM ORATORIJU 200 NAVDUŠENCEV
Pod okriljem Župnije Šoštanj se je v pro-

storih OŠ Karla Destovnika Kajuha pod 
naslovom »Hočem biti svet!« ves teden, ko 
se je junij prevešal v julij, zbiralo 171 otrok, 
27 animatorjev in dva voditelja

Začeli so v ponedeljek. Počitnicam navkljub 
je v prostore šoštanjske osnovne šole veselo 
vkorakalo 171 prijavljenih otrok, ki jih je sprej-
elo 27 mladih animatorjev pod vodstvom dveh 
voditeljev. Seznanili so se s pravili obnašanja, 
spoznali zgodbo, ki je ostala rdeča nit skozi ves 

teden prek vseh dejavnosti, se naučili aktualno 
oratorijsko himno, molili, se razdelili po skupi-
nah in tam vsak dan najprej izvajali kateheze in 
nato delavnice. Slednje so bile tudi letos pose-
bej zanimive, saj se je vsak od otrok že prej 
odločil, kje želi sodelovati: nekateri so izbrali 
glasbo, drugi kuhanje, tretji likovno ustvarjanje, 
izdelovanje rožic, pa novinarstvo ali ples. T.i. 
veterani, torej učenci, ki so v tem letu zaključili 
7. ali 8. razred, so imeli še dodaten program: 
v sredo in četrtek po oratoriju niso šli domov, 

temveč proti župnijskim prostorom Sv. Florjana 
v Florjanu – a spali niso prav veliko, predvsem 
so se družili v športnih igrah, samostojni pri-
pravi večerje in zajtrka ter kartah in klepetu. 
Zanje je bila izkušnja bogata (priznajo, da tudi 
izčrpajoča), nič manj obogateni pa niso bili os-
tali. Oratorijske popoldneve so vsem krajšale 
velike igre, med njimi tudi najbolj priljubljene 
vodne. Dogajanje se je zaključilo s prireditvijo 
v petek popoldne in z obljubo, da se prihodnje 
leto oratorij v Šoštanju znova zgodi.

Foto: arhiv
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Naši vremenoslovci so spet napovedo-
vali lep, a peklensko vroč vikend, zato 

odločitev, da se pridružimo Društvu Vulkan 
iz Belih Vod, ki nas je tokrat popeljalo na 2 
- dnevni planinski pohod iz Smrekovca na 
Raduho, ni bila težka.

Bilo nas je 12, kar je ravno pravšnja skupi-
nica, da smo lepo sproščeno hodili in medsebojno 
komunicirali. Štirje najbolj zagreti so pohod začeli 
že pri spodnjem Brložniku, ostalih 8 pa pri Domu 
na Smrekovcu. Kar takoj smo se povzpeli na vrh 
Smekovca, ki leži na nadmorski višini 1577 m. Po-
gled z vrha vedno znova očara. Poleg razgleda na 
množico okoliških planin, nam proti vzhodu ponuja 
krasen pogled na naše Bele Vode, Šaleško dolino 
z Velenjem in Šoštanjem, proti zahodu pa na hr-

bet Smrekovca z najvišjim vrhom Komen in zadaj 
na Raduho, kamor smo bili ta dan namenjeni mi. 
Z vrha nas je pot vodila po slemenu poraslem z 
borovničevjem. Kmalu smo dosegli naslednji vrh, 
Krnes (1613m), s katerega se odpre lep pogled 
proti Olševi. Ogledali smo si tudi Črno jezero. Od 
tu smo se povzpeli na vrh Komna, ki je s svojimi 
1684 m najvišji vrh Smrekovškega pogorja in leži 
na meji med Štajersko in Koroško. Končno smo 
si privoščili prvi počitek in malico iz nahrbtnikov, 
ki je prav teknila ob razgledu na okoliške hribe. 
Nato pa smo nadaljevali pot do planine Travnik, 
kjer smo se spet malo okrepčali in se ohladili, 
saj je bil dan kar precej vroč. Zato smo bili toliko 
bolj veseli, ker se je naša pot proti planini Vodole 
nadaljevala po gozdu, kjer je bilo prijetno hladno. 

Na začetku planine je stara pastirska koča, ki pa 
ni zapuščena. Prijazen pastir, ki tam biva, nas je 
zelo prijazno sprejel. Malo smo posedeli z njim 
in prijetno pokramljali. Od tu naprej smo nekaj 
časa še hodili po gozdni poti, ki se je kar nekaj 
časa prečno vzpenjala, nato pa nas je dokaj hitro 
pripeljala do pastirskih stanov na planini Javorje. 
Na drugi strani planine smo se začeli spuščati 
in skozi gozd hitro prispeli do prisrčne Koče na 
Loki pod Raduho. Tam sta nas prav toplo sprejela 
prijazna oskrbnika koče. Malo smo še posedeli, 
uživali v prelepi naravi, nekaj malega smo tudi po-
jedli, nato pa odšli spat. Naslednje jutro so budilke 
zazvonile ob petih in nas neusmiljeno vrgle iz trd-
nega spanca. Kar hitro, brez zajtrka, smo bili pri-
pravljeni na naš današnji vzpon na Raduho, ki je 
najvzhodnejši dvatisočak v Kamniško-Savinjskih 
Alpah in jo od najvišjih vrhov tega gorstva ločuje 
globoka dolina reke Savinje Na vrhu nas je 
pozdravilo jutranje sonce, ki je zjutraj še tako 
nedolžno svetilo, a vedeli smo, da bo današnji 
dan še bolj vroč, kot je bil prejšnji. Pa smo kljub 
temu uživali v razgledu na vse strani in na prelepe 
rožice okoli nas. Nato smo se vrnili v kočo, po-
zajtrkovali in se psihično pripravljali na dolgo pot 
nazaj do Smrekovca. Sonce je neusmiljeno žgalo, 
noge pa so bile tudi že rahlo utrujene.. A uspelo 
nam je. Vročina in boleče noge bodo pozabljene. 
Naš izlet v prijetni družbi, prelepe gore in razgledi 
z njihovih vrhov pa nam bodo še dolgo ostali v 
spominu.

   Društvo Vulkan Foto: arhiv društva

 Foto: arhiv NK Šoštanj

Za nami je še en uspešno izvedeni no-
gometni kamp, tokrat z oznako nogo-

metni kamp NK Šoštanj 2015. Šest dni se je 
družilo in treniralo z nami več kot 40 otrok.

Kot se spodobi, je bilo tudi tokrat ra-
zigrano, glasno in predvsem veselo. Z nami je 
sodelovalo tudi vreme, kajti imeli smo idealne 
pogoje za vadbo. Glavno vlogo je imel seveda 

nogomet in vse kar je z njim povezano. Vsi 
udeleženci so bili na koncu za svoj trud nag-
rajeni s praktičnimi darili. Tako kot vedno, ko 
se imamo lepo, je tudi tokrat bilo kar prehitro 
konec. Seveda smo se že dogovorili, da se 
zopet dobimo čez leto dni.

Po zaključku nogometnega kampa je sledi-
lo druženje ostalih članov našega kluba, veter-
anov in simpatizerjev kluba, vse z namenom 
praznovanja 95 letnice. Seveda so se pomerili 
tudi na igrišču in dokazali obilo nogometnega 
znanja. Ob obujanju spominov je dan hitro 
minil.

Kljub počitnicam v NK Šoštanj ne počivamo. 
Z mislimi smo že v naslednji sezoni in kaj hitro 
bo na igrišču spet vse v znamenju nogometa. 
Ob tej priložnosti vabimo vse otroke, da se nam 
pridružijo na treningih in aktivno preživijo del 
svojega časa. Vpis je možen skozi celo leto, 
več informacij pa lahko najdete na naši spletni 
strani.

NK Šoštanj
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JAMARSKI IZLET ZA MLADE ČLANE

ŠOŠTANJSKI VETERANI V DOBROVNIKU

Tudi letos smo se, da otroke, ki so obis-
kovali malo jamarsko šolo nagradimo z 

vikend izletom. Otroci ŠKJP Topolšica so se 
tako družili z otroci iz kluba DZRJ Simona 
Robiča Domžale, saj smo jim skupaj prip-
ravili pravi jamarski vikend – tabor.

V petek smo se popoldne odpravili v jamo 
Veternica na Vranskem. Prespali smo pri ja-
marjih v Lepi Njivi. Večer smo preživeli ob og-
nju, kjer smo poslušali jamarske dogodivščine. 
Po večerji smo zlezli v spalne vreče in čakali na 
nov dan. V soboto je sledil obisk bazena v hote-
lu Topolšica, kjer so otroci uživali v kopanju. Da 
otrokom ni bilo dolgčas ,smo obiskali še Morno-
vo zijalko v Florjanu in kmetijo, kjer živita Janko 
in Manca. Tabor smo zaključili v Lepi Njivi, kjer 
smo pojedli pico, nato pa smo se odpravili proti 
domu. Tabor smo kot je že v navadi zaključili 
na sladoledu.  Otroci in njihovi spremljevalci 
so preživeli lep vikend, ki ga bomo z veseljem 
ponovili tudi naslednje leto. Pri jamarjih ni nikoli 

 Foto: arhiv

 Foto: arhiv

Občina Dobrovnik leži na območju, kjer 
je nekoč bilo Panonsko morje. Raz-

prostira se na 31 km2. Zajema tri naselja in 
sicer Strehovci, Žitkovci in Dobrovnik.

Slednja dva ležita na narodnostno mešanem 
območju, kjer je večji del prebivalstva pripadnikov 
madžarske narodnosti. Vas Strehovci leži izven 
dvojezičnega območja. V občini deluje Dvojezična 
osnovna šola. V Dobrovniku poleg Slovencev in 
Madžarov živi še manjša romska skupnost, vsi 
prebivalci pa živijo v medsebojnem spoštovanju 
in strpnosti.

V soboto, 13. junija 2015 so na tekmovališčih 
dvojezične osnovne šole v Dobrovniku potekale 
14. veteranske ekipne športne igre, ki se jih je 
udeležilo devet veteranov Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj. Veteranske 
športne igre sta organizirali obe krovni veteranski 
organizaciji, Zveza veteranov vojne za Slovenijo 
in Zveza policijskih veteranskih društev Sever v 
sodelovanju z Območnim združenjem veteranov 
vojne za Slovenijo Lendava in Policijskim veter-
anskim društvom Sever za Pomurje, ki je v sode-
lovanju z Komisijo za šport pri zvezi veteranov 
pripravil že 14. veteranske ekipne športne igre. 
Člani območnih veteranskih organizacij so igre 
sprejeli kot že tradicionalno obliko druženja, hkrati 
pa ni manjkal športni in tekmovalni duh. V vseh 
panogah je sodelovalo 38. ekip z več kakor 700. 
tekmovalci in če prištejemo še spremljevalce, je 
bilo udeležencev preko 850.

Tekmovanja v šestih športnih panogah (strel-
janje z zračno puško, košarka, šah, pikado, met 
bombe in vlečenje vrvi) so potekala tekoče in brez 
resnejših težav. Komisija za pritožbe letos ni ime-

la dela in navkljub veliki tekmovalnosti na igrah 
niso zabeležili telesnih poškodb.

Veterani iz OZVVS Šoštanj so tekmovali v 
treh disciplinah: v streljanju z zračno puško, metu 
bombe in pikadu. V pikadu so med 25. ekipami 
dosegli 55. točk in zasedli 14. mesto, v streljanju 
z zračno puško so z 61. točkami med 38. ekipami 
dosegli 11. mesto in v metu bombe z 75. točkami 
med 26. ekipami dosegli 7. mesto. Med 38. eki-
pami je OZVVS Šoštanj z 191. točkami dosegel 
solidno 21. mesto. Ekipni zmagovalci letošnjih 
športnih iger so postali tekmovalci iz OZVVS 
Zgornja Gorenjska, 2. mesto je osvojila ekipa OZ-
VVS Spodnja Savinska dolina, 3. mesto pa ekipa 
OZVVS Ruše. Med ekipami Sever so zmagali 

tekmovalci PVD Sever Celje, pred PVD Sever Po-
murje in PVD Sever Maribor.

Na zaključni prireditvi so najboljše tri ekipe v 
posamezni panogi prejele medalje in pokale prvi 
trije v skupni uvrstitvi pa pokale. Skupni zmagov-
alci iz OZVVS Zgornja Gorenjska in pa PVD Sev-
er Celje, pa še prehodne pokale. Udeleženci so 
bili z izvedbo iger zadovoljni in so izražali čestitke 
za dobro organizacijo letošnjim organizatorjem 
OZVVS Lendava in PVD Sever za Pomurje. Lepo 
vreme, zanimive in razburljive tekme, izredno 
prijetno ozračje, nobene poškodbe in ob koncu 
obljuba vseh – na svidenje na 15. veteranskih 
športnih ekipnih igrah.

Leon Stropnik

dolgčas, vabljeni vsi, ki vas zanima podzemni 
svet in narava, da se na pridružite. Za ŠJKPT, Valerija Petrič
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planinstvo sobota, 1.8. 
od 5:00 do 19:00

Montaž 2753 m 
(zelo zahtevna pot, lahka pot) Odhod iz AP Šoštanj Planinsko društvo 

Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 3.8. 
ob 8:30 Sprehod za zdravje Zbirno mesto pred 

Občino Šoštanj
Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

bridge ponedeljek, 3.8. 
ob 18:00 Redni tedenski turnir Ribiški dom ob 

šoštanjskem jezeru Šaleški bridge klub

delavnica sreda, 5.8. 
od 13:00 do 17:00

Računalniška delavnica: 
Ustvarimo si E-poštni naslov

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

kegljanje sreda, 5.8. 
od 14:00 do 16:00 Kegljanje na kegljišču Kegljišče Šoštanj Medgeneracijsko 

središče Šoštanj

planinstvo nedelja, 9.8. 
do 16.8. Planinski tabor za osnovnošolce Odhod iz AP Šoštanj Planinsko društvo 

Šoštanj

petje nedelja, 9.8. 
ob 10:30 Petje čez poletje - MePZ DU Šoštanj Marijin spomenik v 

Šoštanju
Zavod za kulturo 
Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 10.8. 
ob 8:30 Sprehod za zdravje Zbirno mesto pred 

Občino Šoštanj
Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

bridge ponedeljek, 10.8. 
ob 18:00 Redni tedenski turnir Ribiški dom ob 

šoštanjskem jezeru Šaleški bridge klub

delavnica sreda, 12.8. 
od 13:00 do 17:00

Računalniška delavnica: 
Spoznajmo socialno omrežje Facebook

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

kegljanje sreda, 12.8. 
od 14:00 do 16:00 Kegljanje na kegljišču Kegljišče Šoštanj Medgeneracijsko 

središče Šoštanj

petje nedelja, 16.8. 
ob 10:30

Petje čez poletje - MoPZ Lokovica in ŽePZ 
Lokovica

Marijin spomenik v 
Šoštanju

Zavod za kulturo 
Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 17.8. 
ob 8:30 Sprehod za zdravje Zbirno mesto pred 

Občino Šoštanj
Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

bridge ponedeljek, 17.8. 
ob 18:00 Redni tedenski turnir Ribiški dom ob 

šoštanjskem jezeru Šaleški bridge klub

kamp sreda, 19.8. 
do 21.8. Športni kamp v Ljubnem ob Savinji Ljubno ob Savinji Medgeneracijsko 

središče 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

Šport            Kultura in umetnost              Splošno

delavnica sreda, 19.8. 
od 13:00 do 17:00

Računalniška delavnica: 
Pisanje ponudbe za delo

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

kegljanje sreda, 19.8. 
od 14:00 do 16:00 Kegljanje na kegljišču Kegljišče Šoštanj Medgeneracijsko 

središče Šoštanj

koncert petek, 21.8. 
ob 21:00 Koncert Miki Solus Vrt vile Mayer Zavod za kulturo 

Šoštanj

petje nedelja, 23.8. 
ob 10:30 Petje čez poletje – Gaberški cvet Marijin spomenik v 

Šoštanju
Zavod za kulturo 
Šoštanj

planinstvo sobota, 24.8. 
do 29.8. Planinski tabor za odrasle - Dalmacija Odhod iz AP Šoštanj Planinsko društvo 

Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 24.8. 
ob 8:30 Sprehod za zdravje Zbirno mesto pred 

Občino Šoštanj
Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

košarka ponedeljek, 24.8. 
do 28.8.

Poletni košarkarski tabor za osnovnošolce 
Šoštanj 2015

Športna dvorana OŠ 
KDK Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

bridge ponedeljek, 24.8. 
ob 18:00 Redni tedenski turnir Ribiški dom ob 

šoštanjskem jezeru Šaleški bridge klub

delavnica sreda, 26.8. 
od 13:00 do 17:00

Računalniška delavnica: 
Bonton pri pisanju elektronske pošte

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

film četrtek, 27.8. 
ob 19:30 4. Poletni filmski večeri Muzej usnjarstva 

Slovenije
Muzej usnjarstva 
Slovenije

film petek, 28.8. 
ob 19:30 4. Poletni filmski večeri Muzej usnjarstva 

Slovenije
Muzej usnjarstva 
Slovenije

koncert sobota, 29.8. 
ob 17:00 Nastop RDDNDRN Šaleški festival Piva v 

Šoštanju
Zavod za kulturo 
Šoštanj

petje nedelja, 30.8. 
ob 10:30 Petje čez poletje – MoPZ Ravne Marijin spomenik v 

Šoštanju
Zavod za kulturo 
Šoštanj

rekreacija ponedeljek, 31.8. 
ob 8:30 Sprehod za zdravje Zbirno mesto pred 

Občino Šoštanj
Središče za samostojno 
učenje Šoštanj

bridge ponedeljek, 31.8. 
ob 18:00 Redni tedenski turnir Ribiški dom ob 

šoštanjskem jezeru Šaleški bridge klub



POLETNI PROGRAM 
ZAVODA ZA KULTURO ŠOŠTANJ

PETJE ČEZ POLETJE pri Marijinem spomeniku v Šoštanju 
od 10:30 do 11:15 (v primeru slabega vremena odpade):
•	 9.8.2015 – MePZ DU ŠOŠTANJ (vodi Metka Atelšek).
•	 16.8.2015 – MoPZ LOKOVICA (vodi Vesna Pirečnik) in 

ŽePZ LOKOVICA (vodi Simeona Strahovnik).
•	 23.8.2015 – GABERŠKI CVET (ženski vokalni sestav, vodi 

Ljudmila Podvinšek).
•	 30.8.2015 – MoPZ RAVNE (vodi Tea Plazl).

DJ MRKY vsako nedeljo pred trgovino TUŠ 
od 09:00 do 10:30.

KONCERTI
•	 21.8.2015 ob 21:00 – KONCERT MIKI SOLUS na vrtu Vile 

Majer. Nov perspektivni glasbenik iz Zagreba, katerega 
glasbo enostavno morate slišati (v primeru slabega 
vremena odpade).

•	 29.8.2015 ob 17:00 – NASTOP RDDNDRN na Šaleškem 
festivalu Piva v Šoštanju v primeru slabega vremena odpade).

VSI DOGODKI SO ZA OBISKOVALCE 
BREZPLAČNI!!!


