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Že skoraj 14 desetletij soustvarjamo podobo 
Šaleške doline in širše regije. 

Veliko vlagamo v skrb za ljudi in prostor, saj se 
zavedamo, da je energetika izrednega pomena za 
prihodnost in da ima dolina pri tem pomembno 
mesto.

Zalog, znanja in ambicij imamo dovolj, da bomo v 
tej dolini kopali premog še naslednjih 40 let. Tudi 
v prihodnjih desetletjih bomo gibalo razvoja, saj 
na temeljih tradicije skrbimo za nenehen razvoj in 
uvajanje modernih znanj in tehnologije ter novih 
programov, ki bodo gonilo družbe tudi potem, ko 
bodo zaloge premoga pošle.

Ponosni smo na svoje delo in dosežke!

PREBIVALKAM IN PREBIVALCEM 
OBČINE ŠOŠTANJ ČESTITAMO 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU.

Premogovnik Velenje
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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 na-
men le, če jih boste posredovali 
ustno ali s kratkim sporočilom na 
telefon 041-987-634, ali na e-naslov 
peter.rezman@gmail.com.

Vodenje redakcije
Milojka Komprej

Jezikovni pregled 
ZUK Rezman
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Media Center, Marko Gorjup s.p.
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Naklada
700 izvodov.

Vse sodelavce prosimo, da prispevke
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list.revija@gmail.com
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Knjižnica

MESTNA KNJIŽNICA ŠOŠTANJ
PROGRAM PRIREDITEV OKTOBER 2013
URE PRAVLJIC
četrtek ob 17.00 do 17.45 v Mestni knjižnici Šoštanj
za otroke od 3. leta dalje

3. 10. 2013
Meta Krajnc: Zajček Kai 
Pripoveduje Andreja Kolenc.

10. 10. 2013
Tomo Kočar: Storžek v težavah
Pripoveduje Andreja Kolenc.

17. 10. 2013
Ursel Scheffler: Kdo ima čas za medvedka
Pripoveduje Andreja Kolenc.

24. 10. 2013
Bellinda Rodik: Mami, kdaj prideš?
Pripoveduje Andreja Kolenc.

1.10.2013, torek ob 19.00
Pogovor z zbirateljem, častnim občanom občine Šoštanj Zvonetom 
Čebulom

Zvone Čebul je zbiratelj narodnega blaga. Z zbirateljstvom se je začel 
ukvarjati že med 2. svet. vojno in do sedaj zbral na desettisoče pred-
metov. Nekateri so za ohranjanje narodove zgodovine neprecenljivi. 
Del njegovih najdragocenejših zbirk (kipi, knjige, rokopisi in grafike) je 
od 2010 razstavljenih na stalni razstavi v Mayerjevi vili v Šoštanju kot 
arheološke in politično- ter umetnostnozgodovinske muzealije. Z gostom 
se bo pogovarjal prof. Miran Aplinc.

21.10.2013, ponedeljek ob 9.00 uri
Odkrivajmo sprehajalne poti v občini Šoštanj: Študijski krožek

Udeleženci študijskega krožka bodo v rednih tedenskih sprehodih odkri-
vali različne sprehajalne in pohodniške poti v Šoštanju in bližnji okolici. 
Zbirališče pred občino Šoštanj. Prijavite se v Središču za samostojno 
učenje Šoštanj, tel: 05 994 70 30.

21.10.2013, ponedeljek od 10.00 do 12.15 ure
Besichtigung von Sehenswürdigkeiten in Šaleška Tal

40 urni tečaj nemškega jezika s poudarkom na predstavitvi različnih 
turističnih znamenitostih v nemškem jeziku. Obvezna predhodna prijava 
na tel.: 03 898 54 50 do zasedbe prostih mest.

23.10.2013, sreda, od 16.00 do 18.15 ure
Sightseeing in Šaleška Valley

40 urni tečaj angleškega jezika s poudarkom na predstavitvi različnih 
turističnih znamenitosti v angleškem jeziku. Obvezna predhodna prijava 
na tel.: 03 898 54 50 do zasedbe prostih mest.

24.10.2013, četrtek, od 10.00 do 12.15
Kako najbolje izkoristiti internet?

20 urni tečaj računalništva. Obvezna predhodna prijava na tel.: 03 898 
54 50 do zasedbe prostih mest.

25.10.2013, petek, od 15.00 do 17.15
Facebook in internetno oglaševanje

20 urni tečaj računalništva s poudarkom na oglaševanju preko Face-
booka. Obvezna predhodna prijava na tel.: 03 898 54 50 do zasedbe 
prostih mest.

oktober, 2013
The Beatles - razstava

Kdo ne pozna štirih »hroščkov« iz Liverpoola? Letos mineva dobrih 50 
let, odkar je beatlomanija preplavila svet. Razstava nas bo popeljala v 
šestdeseta leta, obudila spomine in naučila kaj novega. Mislite, da veste 
vse o Beatlih? Vabljeni, da preverite svoje poznavanje ob ogledu raz-
stavljenega gradiva in plakatov.
Razstavo pripravlja Stanka Ledinek.

MARjeTKA BLATNIK

Kulturno društvo Ivan Napotnik 
Zavodnje letos prireja drugi koncert 
narodno zabavne glasbe

Ker je lanski koncert narodno zabavne glasbe dobro uspel in ostal 
v spominu poslušalcem, smo se odločili, da koncert ponovimo z novimi 
ansambli. Da ohranimo domačo glasbi, ste tudi letos lepo vabljeni v 
nov dom krajanov Zavodnje  10.11.2013, kjer se bo koncert  z narodno 
zabavno glasbo pričel ob 15. uri.

Potrudili se bomo, da vam tudi ta ostane v lepem spominu.

Lepo vabljeni!

U.O. 
KULTURNO DRUŠTVO IVAN NAPOTNIK ZAVODNje

Foto: arhiv
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Naša občina

OBČINA ŠOŠTANJ
UPRAVA
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, 
telefon: (03) 89 84 300, fax: (03) 89 84 333

Številka : 3523 – 0014 / 2013       Datum  :  16.09.2013

KONČNO POROČILO JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V OBČINI ŠOŠTANJ V LETU 2013

V mesecu aprilu in maju  2013 je bil v časopisu List občine Šoštanj objavljen javni razpis za dodelitev  neprofitnih stanovanj v najem v Občini 
Šoštanj za obdobje v letih  2013 in 2014.  Na razpis, ki je trajal od  10.04.2013 do 10.05.2013, so se lahko prijavili vsi občani, ki so izpolnjevali 
razpisne pogoje.  Na razpis so se prijavili tako vlagatelji,  ki želijo stanovanje v najem oz. tisti, ki želijo zamenjavo stanovanja.

V predvidenem razpisnem roku je za dodelitev  neprofitnega stanovanja, oziroma za menjavo stanovanja zaprosilo skupno  67 prosilcev.
Pri pregledu in proučitvi prispelih vlog je bila izoblikovana prednostna lista »A« in prednostna lista »B«. 
• Na listi A so uvrščeni tisti prosilci, katerih dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2012 ne presegajo v razpisu  navedenih dohodkov. Ugotovljeno je 
bilo,  da je teh prosilcev 53. Od tega je:
- Na listi » A » je  16  prošnikov takšnih, ki podajajo vlogo za zamenjavo stanovanja 
- Na listi  »A«  je  37 prošnikov takšnih, ki podajajo vlogo za dodelitev stanovanja;
  
• Na listi B pa so uvrščeni tisti prosilci, katerih dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2012  presegajo v razpisu navedene dohodke.  Ugotovljeno je 
takšnih prosilcev 6 (šest). 
- Na listi » B » ni nobenega  prošnika,  ki podal vlogo za zamenjavo stanovanja. 
- Na listi  »B«  pa je  1  prošnik takšen, ki je podal vlogo za dodelitev stanovanja.

• Vlagateljev, katerim vloga je bila zavrnjena, ker niso izpolnjevali v razpisu predpisanih  pogojev  je  9 (devet).
• 4 (štirje) vlagatelji pa so takšni, ki so si v času trajanja razpisa rešili stanovanjski problem 

Komisija imenovana s strani župana si je ogledala večino stanovanjskih razmer prošnikov, skladno s splošnimi določbami razpisa vse vloge 
točkovala in izoblikovala  prednostne liste: 
I. Prednostna lista »A« za MeNjAVO neprofitnih stanovanj
II. Prednostna lista »A« za NAjeM  neprofitnih stanovanj
III. Prednostna lista »B« za NAjeM  neprofitnih stanovanj
IV. Lista katerih vloga se zavrne
V. Tabela tistih, ki so podali vlogo pa so od vloge odstopili oz. rešili stanovanjski problem 

Na osnovi izdanih odločb o točkovanju so  bila podana dve  pritožbi, za kateri je komisija ugotovila, da niso upravičene, prav tako pa je pritožbe 
zavrnil tudi drugo stopenski organ, zato je bila obema strankama, ki so se pritožile, izdana negativno rešena odločba.  
Prednostne liste, ki so objavljene so zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov objavljene tako, da je v koloni Štev spisa navedena številka, 
pod katero je voden spis vlagatelja. Stranke, ki so prejele odločbo o doseženem številu točk imajo v zgornjem levem kotu Štev spisa.  Štev spisa 
pomeni priimek in ime vlagatelja. oz. določajo mesto na katerega je vlagatelj razvrščen. 

I. PREDNOSTNA LISTA  “A”  - MENJAVA 
Zap št. Številka spisa  Štev točk

1. 3523-0042/2013 380
2. 3523-0039/2013 380
3. 3523-0061/2013 340
4. 3523-0046/2013 320
5. 3523-0044/2013 320
6. 3523-0037/2013 310
7. 3523-0024/2013 300
8. 3523-0036/2013 290
9. 3523-0051/2013 260

10. 3523-0065/2013 250
11. 3523-0027/2013 230
12. 3523-0054/2013 220
13. 3523-0063/2013 210
14. 3523-0066/2013 190
15. 3523-0071/2013 190
16. 3523-0016/2013 130

II. PREDNOSTNA LISTA  “A” – NAJEM
Zap št. Številka spisa  Štev točk

1 3523-0035/2013 550
2 3523-0059/2013 520
3 3523-0070/2013 470

4 3523-0047/2013 470
5 3523-0049/2013 470
6 3523-0041/2013 450
7 3523-0056/2013 420
8 3523-0080/2013 415
9 3523-0033/2013 410
10 3523-0083/2013 410
11 3523-0017/2013 400
12 3523-0032/2013 395
13 3523-0079/2013 390
14 3523-0025/2013 380
15 3523-0053/2013 380
16 3523-0074/2013 380
17 3523-0040/2013 380
18 3523-0026/2013 380
19 3523-0021/2013 365
20 3523-0075/2013 330
21 3523-0072/2013 310
22 3523-0076/2013 300
23 3523-0060/2013 300
24 3523-0048/2013 290
25 3523-0058/2013 290
26 3523-0073/2013 290
27 3523-0057/2013 280
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28 3523-0023/2013 280
29 3523-0052/2013 280
30 3523-0055/2013 280
31 3523-0064/2013 280
32 3523-00692013 260
33 3523-0029/2013 245
34 3523-0019/2013 230
35 3523-0068/2013 230
36 3523-0043/2013 200
37 3523-0020/2013 190

III. PREDNOSTNE LISTE  „B“  - NAJEM  
Zap št. Številka spisa  Štev točk

1. 3523-0045/2013 190

IV. LISTA, KATERIH VLOGA SE ZAVRNE
Zap št. Številka spisa  

1. 3523-0018/2013
2. 3523-0022/2013
3. 3523-0067/2013
4. 3523-0034/2013
5. 3523-0078/2013
6. 3523-0081/2013
7. 3523-0082/2013
8. 3523-0062/2013
9. 3523-0030/2013

V. SEZNAM TISTIH, KATERIM JE OBČINA ŠOŠTANJ, ALI SO SI 
SAMI, V ČASU POSTOPKA REŠILI STANOVANJSKI PROBLEM 

Zap št. Številka spisa  
1 3523-0038/2013
2 3523-0050/2013
3 3523-0077/2013
4 3523-0031/2013

DARKO MeNIH, PROF.
ŽUPAN OBČINe ŠOŠTANj

Otvoritev kanalizacije Ravne

Od maja do avgusta 2013 je potekala izgradnja kanalizacije 
Ravne – center. 

S to investicijo je Občina Šoštanj celovito rešila odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda za naselje Ravne – center, kar je bilo nujno tako z vidika 
zagotovitve ustreznih standardov prebivalstva in gospodarstva na tem 
območju, kot tudi z vidika upoštevanja okoljskih standardov. V kanali-
zacijsko omrežje so vključeni stanovanjski in gospodarski objekti na tem 
območju, ki skupno predstavljajo 58 hišnih priključkov oz. okrog 240 
populacijskih enot.

Za odvod komunalne odpadne vode iz gospodinjstev je občina zgra-
dila manjkajočo fekalno kanalizacijo in priključke od greznice do jaška na 
javnem kanalu, javne kanale so priključili na centralno čistilno napravo 
v Šoštanju. Za izgradnjo kanalizacije je posamezno gospodinjstvo prisp-
evalo 813 eUR.

Vrednost gradbenih del je bila 564.324,94 eUR z DDV, izvajalec del 
pa je podjetje Nivig, d. o. o., iz Šoštanja. 401.287,04 eUR je financiral 
evropski sklad za regionalni razvoj, ostalo je zagotovila Občina Šoštanj 
v proračunu.

Na svečani otvoritvi je zbrane pozdravil predsednik KS Ravne jože 
Sovič, ki se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu, in izrazil izjem-
no veselje zaradi dejstva, da so Ravne – center dobile kanalizacijo.

Župan Občine Šoštanj Darko Menih je poudaril, kako pomembno je, 
da imajo tudi prebivalci na vasi urejeno komunalno infrastrukturo, za kar 
si Občina Šoštanj v zadnjih letih izjemno prizadeva. 

Po blagoslovu, ki ga je opravil kaplan janez Kozinc, so trak svečano 
prerezali župan Občine Šoštanj Darko Menih, oba podžupana Viki Drev 
in Vojko Krneža, predsednik KS Ravne jože Sovič in direktor podjetja 
Nivig, d. o. o., josip Petrak.

Osnovni podatki o investiciji
Dolžina izgradnje kanalizacijskega sistema m 4.171,30
- izgradnja kanalov m 2.541,30
- izgradnja kanalov m 1.630,00
Število uporabnikov PE 240
Število objektov, priključenih na kanalizacijo objekt 58

Foto: arhiv Občine

Pričetek šolskega leta v Vrtcu Šoštanj

Župan Občine Šoštanj Darko Menih se vsako leto z veseljem od-
zove vabilu ravnateljice Vrtca Šoštanj mag. Milene Brusnjak in 

prvi šolski dan obišče vse oddelke vrtca. Teh je v letošnjem letu 21, 
vrtec pa obiskuje 360 otrok.

Župan se dobro znajde med otroki, otroci pa so se pomembnega 
obiska razveselili. Nekateri so zapeli pesmico, drugi so z obiskovalci 
malo poklepetali, tretji pa so nemoteno nadaljevali s svojo igro. 

Otroci so večinoma dobro razpoloženi pričakali novo šolsko leto. 
Nekateri so prvič prestopili prag vrtca, te pa prve dni še spremljajo starši 
in jim tako olajšajo prehod v novo obdobje, ki jih čaka. 

Še zadnjič so v Šoštanju odprli vrata na štirih različnih lokacijah 
(Lučka, Brina, Barbka in Biba – od letos v prostorih stare knjižnice), saj 
bo že prihodnjo jesen vrata odprl nov vrtec, ko bodo pod isto streho vsi 
šoštanjski otroci. enoti v Gaberkah in Topolšici pa bosta odprti tudi v 
prihodnje.

Foto: arhiv Občine
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Odlični rezultati na državnem 
tekmovanju v gasilski orientaciji
14. septembra, je v Svetem Juriju ob Ščavnici potekalo  že 16.  
državno tekmovanje v orientaciji za pionirje, mladince in prip-
ravnike. Sodelovalo je 172 ekip v 6 kategorijah. Iz Savinjsko šaleške 
regije je tekmovalo 12 ekip.

Med njimi so bile tudi  4 ekipe iz GZ Šaleške doline, ki  se jim je 
uspelo uvrstiti na to tekmovanje.  Iz občine Šoštanj kar 3 ekipe, ki so 
dosegle odlične rezultate:

• Pionirji PGD Lokovica – 2. mesto
• Mladinci PGD Lokovica – 1. mesto
• Mladinci PGD Šoštanj-mesto – 3. mesto 
Člane ekip je skupaj z njihovimi mentorji sprejel župan Občine 

Šoštanj Darko Menih, ki jim je čestital za izvrstne rezultate, za spomin pa 
jim je podaril knjige Usnjarski vajenec jure.

Sprejema so se udeležili tudi ponosni poveljnik Gasilske zveze 
Šaleške doline Boris Lambizer, poveljnik občinskega poveljstva in 
predsednik PGD Šoštanj – mesto Boris Goličnik ter predsednik PGD Lo-
kovica janko Hriberšek.
 TjAŠA ReHAR, UNIV. DIPL. NOV.,
  VIŠjI SVeTOVALeC ZA ODNOSe Z jAVNOSTMI

Foto: arhiv Občine

Temeljni kamen za izgradnjo novega 
vrtca položen

Župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktor za ekonomiko in 
finance podjetja Esotech, d. d., sta v petek, 27. septembra 2013, 

položila temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca v Šoštanju.

Podjetje esotech, d. d., je na podlagi javnega razpisa dobilo konc-
esijo za izgradnjo novega vrtca v Šoštanju za obdobje 15 let od izgradnje 
vrtca. 

Župan Občine Šoštanj Darko Menih je med drugim dejal, da je za 
Šoštanj izgradnja novega vrtca izjemnega pomena, saj sedaj štiri enote 
na različnih lokacijah ne dosegajo zahtevanih prostorskih standardov. 
Nov vrtec pa ne bo zgolj dosegal vse zahtevane standarde, temveč bo 
tudi lep, funkcionalen in moderen. Župan se je obenem zahvalil vsem 
občanom za strpnost med rušenjem in pomoč pri dajanju služnosti, da je 
esotech pravočasno dobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca.

Prostor novemu vrtcu je dala stara Biba Roeckova šola, ki je v 
največji meri že porušena.

Kot bivši šolnik (profesor športne vzgoje in ravnatelj porušene 
Kajuhovo šole v Šoštanju) se je župan v nekaj besedah dotaknil tudi 
šolstva, ki ima v Šoštanju že več kot 230-letno tradicijo.

Robert Hudournik, direktor za ekonomiko in finance podjetja eso-
tech, d. d., je ravnateljico Vrtca Šoštanj, mag. Mileno Brusnjak, presenetil 
z donacijo 5.000 evrov za didaktične pripomočke za Vrtec Šoštanj in 
projektni skupini vrtca razdelil čelade in odsevne brezrokavnike, da se 
bodo lahko varno sprehajali po gradbišču.

Projektno skupino sestavljajo predstavniki Občine Šoštanj: župan 
Darko Menih, podžupana Vojko Krneža in Viki Drev, Marija Anžej in Tjaša 
Rehar, zunanji sodelavec Primož Praper, ravnateljica Vrtca Šoštanj mag. 
Milena Brusnjak in predstavniki koncesionarja, podjetja esotech, d. d., 
Robert Hudournik, Drago Pavlič, Robert Lindič, Marjan Verboten, Mer-
sida Rogo in Tomi Srša.

Na slavnostni položitvi temeljnega kamna so simpatičen program prip-
ravili člani pihalne godbe univerze za III. življenjsko obdobje in otroci Vrtca 
Šoštanj, ki so med drugim navdušili s pesmijo »Mi pa vrtec zidamo«.

Strošek investicije izgradnje vrtca je 5.335.000 evrov brez davka. V 
to ceno je vključeno tudi rušenje obstoječe šole, prestavitev toplotne pod-
postaje, ki napaja širše območje, in izgradnja povezovalnega dela med 
športno dvorano in vrtcem, ki bo namenjena uporabi športne dvorane. V 
dopoldanskem času bo športna dvorana na voljo tudi za uporabo vrtca.

Občina Šoštanj bo na letni ravni za nov vrtec v Šoštanju namenila 
687.325,76 evrov. Koncesijsko razmerje se sklepa za obdobje pet-
najstih let. V tej ceni so všteti tudi davek, stroški financiranja in stroški 
vzdrževanja ter obratovanja objekta. 
  TjAŠA ReHAR, UNIV. DIPL. NOV.,
  VIŠjI SVeTOVALeC ZA ODNOSe Z jAVNOSTMIFoto: arhiv Občine

Foto: arhiv Občine

Foto: arhiv Občine



8 List september 2013

Premogovnik Velenje

Proizvodnja v Premogovniku Velenje je 
ponovno stekla

V nedeljo, 1. septembra, je pri prevozu materiala in opreme v 
jamo Premogovnika Velenje takoj po začetku prevoza prišlo do 

samodejnega varnostnega zaviranja in ustavitve izvažalne naprave. 
V času varnostne ustavitve naprave so nastale poškodbe ležajnih 
ohišij na gredi bobna izvoznega stroja. Že v nedeljo dopoldne je 
bil o tem dogodku obveščen Inšpektorat RS za energetiko in ru-
darstvo, ki je še v dopoldanskem času opravil inšpekcijski pregled 
in pri ravnanju s strojem nepravilnosti ni ugotovil.

Takoj po dogodku so vzdrževalci pristopili k zavarovanju izvoznih 
posod, sprostitvi nosilnih vrvi in oceni poškodb na izvažalni napravi. 
Že isti dan smo začeli tudi z aktivnostmi za zamenjavo poškodovanega 
ležajnega ohišja, ki pa je zahtevnejše narave.

V sredo, 4. septembra 2013, si je mesto okvare v spremstvu predsed-
nika Uprave Premogovnika Velenje dr. Milana Medveda ogledal tudi 
generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Blaž Košorok.

Glavno gred smo dostavili podjetju Salus v Ravnah na Koroškem, ki 
je urgentno poskrbelo za pregled gredi in popravilo. V četrtek, 5. septem-
bra, so vzdrževalci gred ponovno namestili in pripravili vse potrebno za 
tehnični pregled in preizkusne vožnje.

Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje je ponovno stekla v 
ponedeljek, 9. septembra 2013, v 1. izmeni. Izpadle delovne dni bomo v 
Premogovniku Velenje nadomestili z delovnimi sobotami v septembru in 
oktobru, tako da proizvodni plan ne bo ogrožen.  

PV

Foto: arhiv PV

V Premogovniku Velenje poskusno 
obratovanje novega glavnega jamskega 
črpališča

Zanesljivo obratovanje sistema za odvodnjevanje jam Premogov-
nika Velenje je zelo pomembno, saj je treba iz glavnega jamskega 

črpališča na površino izčrpati več kot 2 m3 jamske vode na minuto. 
Konec meseca septembra se bo začela izvajati prva faza poskus-
nega obratovanja novega jamskega črpališča na k. –41,5 in delno 
obnovljenega obstoječega glavnega jamskega črpališča na k. –130, 
saj je obstoječe glavno jamsko črpališče na k. –130 že izrabljeno.

Vse idejne in tehnične rešitve, ki so obdelane v zahtevnih izvedbenih 
rudarskih projektih za rekonstrukcijo sistema črpanja jamske vode na 
površino, so plod lastnega znanja strokovnjakov v Tehničnih službah in v 
Pripravi dela Premogovnika Velenje. V začetku septembra so jamomerci 
izvedli lasersko preslikavanje strojnice novega glavnega črpališča, kar je 
povsem nov pristop z uporabo modernih tehnologij, saj nudi možnost di-
rektne uporabe takega posnetka v AutoCAD-u za direktno projektiranje.

 Kot najprimernejša lokacija za novo glavno jamsko črpališče je bila 
izbrana lokacija na k. –41,5 v južni talninski zvezi. Čeprav je izdelava ob-
jektov potekala v prihribini v zelo zahtevnih geotehničnih pogojih, je ob-
rat Priprava dela objekte izdelal pravočasno in kakovostno. Po končani 
rekonstrukciji obeh črpališč, bo črpališče na k. –41,5 postalo glavno jam-
sko črpališče Premogovnika Velenje. V obeh črpališčih bo nameščena 
najnovejša elektrostrojna oprema, ki bo omogočala avtomatsko obrato-
vanje črpališč brez stalne prisotnosti delavcev v črpališčih. Nadzor nad 
obratovanjem bo potekal iz Varnostno-tehnološkega informacijskega 
centra (VTIS) na površini.

 Glavni jamski zbiralniki bodo ostali na k. –130. Tu bomo uredili manjše 
črpališče za kontinuirano prečrpavanje jamske vode v novo črpališče na 
k. –41,5. Nameščene bodo manjše črpalke za kontinuirano črpanje vode 
DÜHTING LHK 125 X 4 s kapaciteto 2,5 m3/min in močjo elektromotorja 
P=90 kW. Črpalke bodo premagovale višinsko razliko cca 100 metrov. 
Ker bodo imele nove črpalke manjše gabarite kot obstoječe, bo tudi njiho-
vo morebitno centriranje in vzdrževanje črpalk enostavnejše. Za črpanje 
jamske vode od črpališča k. –130 do glavnega jamskega črpališča k. 
–41,5 in nato na površino bomo lahko v celoti uporabili zdajšnji cevovod.

Foto: arhiv PV

Foto: arhiv PV
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 Tudi v novem črpališču bo nameščena najnovejša elektrostro-
jna oprema, ki bo omogočala obratovanje črpališča brez stalne 
prisotnosti delavcev v njem. Nadzor in obratovanje črpališča bomo 
izvajali iz VTIS-a. V črpališču je v okviru evropskega razvojnega 
projekta OPTI-MINe vzpostavljeno tudi brezžično omrežje WLAN, 
ki omogoča brezžično komunikacijo in prenos podatkov. Omogočen 
je tudi vizualni nadzor nad obratovanjem črpališča, saj sta v strojnici 
vgrajeni videokameri, ki sta povezani z dežurno službo Premogovnika 
Velenje na površini. Zelo zahtevno montažo elektrostrojne opreme 
so zelo kvalitetno opravili delavci jamske strojne službe in jamske 
elektroslužbe.

 Po uspešno opravljenem poizkusnem obratovanju sistema črpanja 
jamske vode na površino preko novega črpališča na k. –41,5 se bosta 
postopoma zamenjali še ostali črpalki na k. –130 z novima črpalkama. 
S tem bo končan zelo zahteven projekt rekonstrukcije črpanja jamske 
vode na površino. Popolnoma avtomatizirano črpanje jamske vode na 
površino ne bo zagotovil samo nemotenega odvodnjevanja jam, am-
pak je tudi iz varnostnega vidika zelo velika pridobitev za Premogovnik 
Velenje.

 PV

Harmonikarji ponovno zmagali 
na tekmovanju v različnih rudarskih 
disciplinah v Avstriji

V soboto, 7. septembra 2013, je bila v kraju Bad Bleiberg v Avstriji 
že trinajstič zapored tradicionalna prireditev »Bergmandelfest«. 

Vsa ta leta se prireditve s povabilom organizatorja udeležijo tudi 
člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje, ki 
so tudi letos v rudarskih igrah zlahka premagali konkurenco in os-
vojili prvo mesto.

Na »Bergmandelfestu« oziroma prazniku rudarskega škrata za 
udeležence iz rudarskih mest organizirajo tekmovanja v različnih rudar-
skih disciplinah, kot so vrtanje vrtine, dviganje bremena z lesenim rudar-
skim vitlom in smučanje oziroma tek na smučeh po travi. 

Ker so vsi člani Harmonikarskega orkestra zaposleni v Premogov-
niku Velenje, ni bilo težko izbrati tistih treh, ki so zastopali barve našega 
podjetja. Tričlansko ekipo velenjskih rudarjev z odkopa k. G3/C v jami 
Preloge so sestavljali Branko Ramšak, Aleš Majhen in Mitja Avberšek. V 
mednarodni konkurenci so se pomerili z ekipama iz Avstrije. Ob koncu 
tekmovanja se je druženje razvilo v družabni dogodek, na katerem so 
člani harmonikarskega orkestra za nekaj stoglavo množico pripravili kon-
cert.

PV

Foto: Jože Zaluberšek

Foto: Jože Zaluberšek
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Intervju

Politična in gospodarska kriza vplivata 
na izgubo človeških vrednot

Intervju: župan občine Šoštanj DARKO MENIH

Šoštanjski župan je znan po tem, da so vrata njegove pisarne 
vedno odprta za težave občanov.  Pa tudi sam velikokrat in rad 

stopi mednje, zato  ima občino v »malem prstu«. Koliko je teh težav 
in kako jih Občina rešuje, smo ga povprašali ob občinskem prazni-
ku, ki ga praznuje Občina Šoštanj v septembru.

1. Neverjetno, kako se čas hitro obrne. Spet je tu mesec septem-
ber in z njim praznik Občine Šoštanj.  Lani sva intervju med drugim 
zaključila  z vprašanjem, kako ste vi preživeli dopust. Ste ga letos 
preživeli kaj drugače kot lani?

Lani sem dopust preživel v naši občini, tako je bilo tudi letos. 
Udeleževal sem se prireditev, ki so jih organizirala naša društva, sicer pa 
je bilo tudi na Občini veliko dela, tako da bo priložnost za dopust morda 
šele proti koncu leta.

2. Je bilo torej »vroče« poletje na Občini?
Tako kot v naravi je bilo tudi v sami Občini res precej vroče. S 

pomočjo dijakov in študentov na počitniškem delu smo praznili staro Biba 
Roeckovo šolo, ki smo jo morali konec avgusta predati esotechu, da so 
lahko začeli z gradnjo novega vrtca. Do sedaj smo se ukvarjali pretežno 
s projekti, dokumentacijo: pridobivanjem služnosti, razpisi za izvajalce 
del, vlogami za gradbena dovoljenja…Veliko se  je dogajalo na cestah, tu 
je kohezija, sanacija plazov… Res je bilo in je še vedno pestro.

3. Pa se lotiva pogovora s tem, kako je Občina »gospodarila« od 
lanskega do letošnjega septembra.  Ob koncu lanskega intervjuja 
sva zapisala misel: »Kar seješ, to žanješ.« Je torej občina dobro 
sejala? Na primer na strani prihodkov v proračunu?

Težki časi se odražajo tudi na občinskem proračunu. Veseli smo, da 
smo uspeli s prijavami na razpise pridobiti sredstva kohezijskih skladov, 
med drugim izvajamo dva velika kohezijska projekta na področju ko-
munalne infrastrukture. Sicer pa je problem TeŠ, ki ima velike finančne 
težave, zaradi katerih se še vedno pogajamo za odškodninski sporazum 
v višini, ki nam vseskozi pripada. Upam, da gredo pogovori z novim vod-
stvom v pravo smer.

4. Kako težek je proračun Občine Šoštanj?
Proračun Občine Šoštanj za leto 2013 je 20.261.690,00 evrov. 

5. Kaj to pomeni, če ga primerjamo z ostalimi občinami v Slo-
veniji?

Za takšno velikost in razvitost naše občine je povsem realen in prim-
erljiv z občinami podobnih karakteristik.

6. Je Občina tudi letos sprejemala rebalans? Zakaj?
Občina je letos sprejela dva rebalansa, vzrokov za to je več in mislim, 

da so vsi korektno vplivali na prvotni proračun. Prvi rebalans je bil sprejet 
13.3.2013. Največji razlog je bilo povečanje prihodkov zaradi vključitve 
sredstev iz sporazumov s TeŠ, tako za Občino kot tudi za Krajevne 
skupnosti, za leto 2012, ki takrat niso bili realizirani in se je to zgodilo leta 
2013. Ustrezno tem podatkom smo lahko v proračun vključili odhodke. 
Povečali smo tiste postavke, pri katerih plačilo računov v letu 2012 kljub 
njihovi zapadlosti ni bilo možno realizirati. Nekatere spremembe na post-

Foto: Dejan Tonkli
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avkah so se izkazale za nujne pri samem izvajanju projektov, precejšne 
povečanje pa je zahtevalo tudi zimsko vzdrževanje cest, tako občinskih 
kot tudi javnih poti v krajevnih skupnostih.

Pri prvem rebalansu smo med prihodke in odhodke vključili tudi 
sredstva, ki smo jih pričakovali od države za odpravo posledic deževja 
novembra lani. Drugi rebalans je bil 29.5.2013. Razlog za to je bila 
vključitev nujne obnove lokalne ceste na območju novogradnje kanali-
zacije Skorno Florjan – od križišča Pohrastnik proti križišču za Skorno 
v dolžini kanalizacije cca 450 m. Neekonomično bi bilo trošenje sred-
stev za začasno preplastitev. Poleg tega ZjN omogoča oddajo javnega 
naročila istemu izvajalcu po postopku s pogajanji, kar je za investitorja 
ugodnejše, saj mora izvajalec dela izvesti po enakih cenah, kot so bile 
dogovorjene v pogodbi za že izvedena dela. V rebalans smo vključili 
tudi možnost večje zadolžitve za kohezijske projekte, za zagotavljanje 
sorazmernega dela lastnih sredstev. Ker so se povečale cene komunal-
nih storitev, je bil planiran tudi višji dohodek iz najemnin, zaradi česar so 
ustrezno povečani tudi odhodki, ki se nanašajo na namenski vir dohodka. 
S strani države smo za interventno ukrepanje pri poplavah novembra lani 
pričakovali višji prihodek, kot smo ga prvotno planirali, zato smo povečali 
tudi odhodke za potrebe odprave posledic poplav.

7. Kaj kmalu po lanskem občinskem prazniku so občino Šoštanj 
prizadele katastrofalne poplave. Peti november je bil tema cele lan-
ske zime in pomladi.  Lahko prosim še enkrat poveste, kako hudo je 
bila prizadeta občina in kolika je bila škoda.

Vreme nam res ne prizanaša. Občina Šoštanj si je ravno nekoliko 
oddahnila po plazovih, ki so prizadeli Lokovico pred štirimi leti. Škoda po 
lanskih poplavah je bila ogromna, ocenjena na več kot 5,2 milijona evrov. 
S težkim srcem se spominjam lanskega petega novembra in stiske ljudi, 
ko se nekateri niso upali vrniti v svoje domove. Sprožili so se številni 
plazovi, voda je poplavila veliko hiš, ceste so bile neprevozne. Ko smo ob 
približno osmih zjutraj prejeli prvo informacijo, da voda povzroča škodo, 
so nato iz minute v minuto sledile slabše novice. Ljudje so hiteli domov, 
da bi rešili, kar se je rešiti dalo, mnogi do doma sploh niso uspeli več priti.  
Zgodb je veliko, spomini so tudi po skoraj enem letu še vedno zelo živi. 
Pohvaliti je treba v tistih dneh gasilce, civilno zaščito, slovensko vojsko in 
druge prostovoljce za nesebično pomoč. Vemo, da ljudem ogromno po-
meni, če vidijo, da v stiski niso sami. Do 7.11.2012 je bila podana okvirna 
ocena škode. Bilo je prizadetih 32 gospodarsko poslovnih objektov, 150 
stanovanjskih objektov (povprečno 6.000 evrov na hišo), 55 kmetijskih 
gospodarstev. Sprožilo se je 200 plazov, poškodovanih je okoli 150 km 
občinskih cest in infrastruktur in 8 mostov. 

8. Takrat ste napeli vse sile, da so občani, ki so bili prizadeti, čim 
hitreje sanirali posledice. Kaj vse je to bilo?

Res smo se potrudili, da bi najnujnejše sanirali takoj. Neprestano 
smo bili na terenu, z nami je hodil tudi geolog dr. Andrej Blažič, ki je še 
s strokovne plati povedal, kaj moramo najprej storiti. Nekaj družin smo 
evakuirali, po slabem tednu so se vsi, razen ene družine iz Penka, vrnili 
v svoje domove. Samo prvih nekaj dni po poplavah smo namenili skoraj 
400.000 evrov interventnih sredstev za najnujnejše sanacije, s katerimi 
smo ljudem omogočili, da živijo doma. Zagotovili smo prevoznost cest 
in podobno. Škoda je bila res ogromna. Veliko smo sodelovali z lokal-
nimi podjetji in našimi pogodbenimi izvajalci, ki so bili pripravljeni hitro 
priskočiti na pomoč. Pomoč ljudem na terenu so nudili člani Rdečega 
križa in Karitasa, le-ti so nato odigrali tudi ključno vlogo pri delitvi sredstev, 
ki jih je poplavljenim namenila država. Občina Šoštanj je vsem najbolj 
prizadetim nudila pomoč v obliki naročilnic v višini 300,00 eUR. Razdelili 
smo 33.300,00 eUR za 111 družin. Vsa podjetja, kjer so zaposleni gasilci 
(43 posameznikov) smo prosili, da se odpovejo refundaciji stroškov za 
odsotnost z dela v času, ko so le-ti odpravljali posledice poplav. Vsem še 
enkrat hvala. Veliko je bilo tudi podjetij in posameznikov, ki so pomagali 

našim poplavljencem na razne načine: Rdeči križ, Karitas, Mercator, TD 
podeželje Lom, Gorenje, MZPM Velenje, Klinični center Ljubljana, Krev-
zel instalacije, Premogovnik Velenje, TeŠ, esotech, Kmetijska zadruga, 
Lions klub, GRAD programska oprema, PTT, BLAN, Petrol, KPV, PGD, 
CZ, gradbeniki v občini, vojska, krajevne skupnosti v občini.

9. Ali pomoč še prihaja ali je ta del zaključen?
Občina še pomaga. Čez poletje smo sanirali številne plazove, san-

acija se bo nadaljevala tudi jeseni. Nujne sanacije (mostovi, nekateri 
plazovi, vodotoki) pa so bile izvedene in končane.

10. Niste pa dolgo dobili obljubljene denarne pomoči s strani 
države. Kako je s tem?

Res smo dolgo čakali na državno pomoč. Čeprav je minister Bogovič, 
ki je bil v Šoštanju  dan po poplavah, pomoč obljubil, saj je na lastne 
oči videl, da sodimo med bolj prizadeta območja, smo ostali kar nekako 
prezrti. 1.7.2013 smo vendarle prejeli sredstva države, gre za državna 
sredstva iz naslova rezerve RS v višini 272.172,94 eUR za interventno 
ukrepanje pri poplavah novembra lani. Gre za opravljena interventna 
dela, ki so morala biti nujno izvedena na dan samih poplav in še v dneh 
po poplavah. Občina je porabila za to okoli 750.000 evrov. Zapadlost teh 
računov je bila torej večinoma že v mesecu decembru 2012. Ta denar 
smo dobili samo zaradi zelo natančnega in transparentnega vodenja in 
dokazovanja stroškov. Občina je morala torej za pol leta sama zagoto-
viti, »založiti«, finančna sredstva za plačilo najnujnejših računov nastalih 
ob poplavah. Posledica tega je bila, da smo morali čakati z nekaterimi 
razpisi.

11. Vemo, da je Občina takoj pristopila k izdelavi projektne do-
kumentacije za sanacijo, predvsem plazov. Se bodo ti projekti real-
izirali?

Kot sem že omenil, Občina sanira plazove glede na nujnost, kakor 
določi stroka. Veliko plazov smo že sanirali, nekateri so v fazi sanacije, 
imamo izdelano projektno dokumentacijo za 36 velikih plazov, ki jih bomo 
reševali glede na finančne zmožnosti. Sanacije torej še potekajo, po-
sledice poplav pa bomo odpravljali še kar nekaj časa. Upam, da bomo 
dobili še kakšna dodatna sredstva vsaj za sanacijo najbolj nevarnih in 
zahtevnih plazov.

12. Bo tudi država dala denar?
Država naj bi zagotovila denar za plaz Meh iz leta 2010, plaz 

Pirtovšek in plaz Terme – apartmajsko naselje.

13. Kakšna je bila pomoč s strani našega največjega (in skoraj 
edinega) gospodarskega aduta Termoelektrarne?

Žal je tako, da se mora Termoelektrarna Šoštanj zadnja leta ukvarjati 
predvsem sama s sabo. Ob poplavah se je izkazalo, da bi gasilci v občini 
potrebovali nekaj dodatnih črpalk in tudi boljšo opremo za intervencije ob 
poplavah. Občina Šoštanj je zato na podjetja v občini in okolici naslovila 
prošnjo za pomoč pri nakupu tovrstne opreme za gasilce. Z nakupom 
črpalk so se nemudoma odzvali v podjetju Krevzel instalacije, d. o. o., 
Premogovniku Velenje, d. d., esotechu, d. d. in tudi v Termoelektrarni 
Šoštanj, d. o. o.. Nekaj sredstev je društvom doniral Petrol. Termoelek-
trarna Šoštanj sicer gasilcem pomaga, predvsem enotama v Šoštanju 
in Lokovici.

14.  Je s Termoelektrarno sklenjen kakšen sporazum o  finan-
ciranju?

Imamo sklenjen odškodninski sporazum za krajevne skupnosti in 
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začasni sporazum za Občino Šoštanj, v teku so pogajanja tudi za rento. 
Sporazum za leto 2013 je 1,5 milijonov eUR, veliko manj kot v lanskem 
letu.

15. V kratkem gremo iz Lista na pogovor z novim direktorjem 
Termoelektrarne. Bi mu tudi vi zastavili kakšno vprašanje?

S Termoelektrarno Šoštanj se veliko pogovarjamo in morebitna 
vprašanja rešujemo, če se le da sproti. Direktorju bi tudi preko našega 
Lista zaželel veliko uspeha pri delu in da se spomni tudi na Občino 
Šoštanj in njene prebivalce, ki smo zaradi elektrarne tako v preteklosti 
kot tudi sedaj veliko pretrpeli. Naša kakovost življenja se je prav zaradi 
TeŠ-a poslabšala.

16. Se ta trenutek v zvezi z odpravo posledic poplav odvija 
kakšna sanacija?

Da, saniramo nekaj plazov (plaz Lesjak, plaz Meh, plaz Pirtovšek), 
nekaj jih bomo začeli v prihodnjih dneh. Sanirali smo tudi zajede v poto-
kih in ob cestah.

17. Pa odpriva in hkrati zaključiva problem družine Pirtovšek. V 
Listu še pravzaprav o tem nismo nič zapisali.  Kako se je odvijala 
njihova drama?

O tej družini je bilo že veliko povedana, vendar na Občini zaradi va-
rovanja zasebnih podatkov nismo govorili o imenih. Znano je, da se je 
družina preselila. Nekaj časa so živeli v občinskem stanovanju, sedaj so 
si kupili hišo in se preselili v drugo občino. Selitev je bila nujna zaradi 
plazu, ki še vedno grozi hiši.

18. Družina se je preselila v Polzelo, kjer so si našli varen dom. 
Kako je Občina pomagala oziroma še pomaga?

Skupaj z državo pomagamo reševati finančne težave zaradi nujne 
izselitve iz hiše pod nevarnim plazom. Vložili smo vlogo za gradbeno 
dovoljenje za rušenje hiše. Dela bodo potekala po naslednjem vrstnem 
redu: odkup hiše, sanacija plazu nad cesto, rušitev objekta in zatravitev. 
Izvajalec mora dela končati do konca novembra.

19. Bo sanacija plazu zdaj še sploh smiselna?
Sanacija plazu bo smiselna zaradi ceste pod tem plazom in zaradi 

hiš, ki so na pobočju nad njim. Omenjena hiša, ki je sedaj prazna, je bila 
ogrožena tudi zaradi bližine reke Pake, ki jo je vedno poplavljala.

20. Je to torej edini primer v Občini, da je družina morala za-
pustiti dom?

To je edini primer v naši občini, ko so stanovalci za stalno zapustili svoj 
dom. Velja pa poudariti, da je to bila tudi njihova želja. Sicer so bili nekateri 
prebivalci v času poplav začasno evakuirani, a so se potem vrnili. Prav 
zdaj poteka sanacija plazu, kjer je prebivalec hiše zaradi varnosti v času 
sanacije pri sorodnikih. Po končani sanaciji se bo seveda vrnil v svojo hišo.

21. Poplave so pustile posledice na proračunu. Takrat ste takoj 
prenehali z izvajanjem vseh načrtovanih projektov, a vseeno se v 
občini kar veliko dogaja. Pa se dotakniva najprej cest. Nekaj tega 
smo že predstavili v prejšnjem Listu. Bi vi še kaj dodali?

Že hiter pogled na številne zapore cest v občini kaže, da kar precej 
delamo tudi na tem področju. Hkrati z ureditvijo komunalne infrastrukture 
urejamo tudi ceste, tako da je na tem področju res pestro. Prebivalce 
prosimo za razumevanje in strpnost, zavedamo pa se, da predvsem tis-
tim, ki imajo otežen dostop do svojih domov, ni lahko.

22. Je v prihodnje načrtovan še kak nujen »cestni« poseg«?

Nujne sanacije urejamo sproti. V kratkem bomo začeli s sanacijo 
ceste od graščine v Lokovico. Urejamo tudi ceste, v katere smo vgradili 
kanalizacijo. V delu je cesta Petkovnik – Mostnar – Mežnar.

23. Veliko se dogaja tudi na področju vodooskrbe. Omenja se 
kohezija, kohezijski skladi ipd. Kaj pravzaprav to pomeni in kaj 
prinaša občini Šoštanj. Kje, kako in za koliko?

Prav zares je pestro na tem področju. Mi skrajšano rečemo »kohe-
zija« dvema velikima projektoma, ki jih izvajamo na področju vodooskrbe 
in kanalizacije. Če govoriva o pitni vodi, je to projekt, ki vključuje vse tri 
občine Šaleške doline. Gre za operacijo »Celovita oskrba s pitno vodo 
v Šaleški dolini«, ki vključuje izgradnjo 43,5 km vodovodnega omrežja, 
izgradnjo treh čistilnih naprav in daljinski nadzor omrežja za celotno do-
lino. Vrednost celotnega projekta je 29.424.000,00 evrov brez DDV, sofi-
nancirajo pa ga evropski kohezijski sklad, proračun Republike Slovenije 
in vse tri občine. Občina Šoštanj mora v svojem proračunu za ta projekt 
zagotoviti nekaj več kot milijon evrov.

24. Kot ste rekli se preko sredstev kohezije izvajata vodovod 
in kanalizacijo. So v oba projekta vključene vse tri občine Velenje, 
Šoštanj in Šmartno bo Paki?

Ne. Drugi projekt je projekt na področju kanalizacije in se imenuje 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«. V ta projekt sta 
vključeni samo MO Velenje in Občina Šoštanj. V občini Šoštanj so v 
zaključni fazi investicije kanalizacije ob Koroški cesti, manjkajoča kanali-
zacija Metleče – 2. faza in kanalizacija Skorno – Florjan. Izvajamo pa še 
kanalizacijo Florjan – Mlakar. Tudi ta projekt se sofinancira iz evropskega 
kohezijskega sklada, proračuna Republike Slovenije in proračunov obeh 
vključenih občin. Vrednost celotnega projekta je 1.811.000,00 evrov brez 
DDV, Občina Šoštanj mora zagotoviti v svojem proračunu 314.800,00 
evrov.

25. Kanalizacija pride v poštev samo v nekaterih krajevnih 
skupnostih oz. krajih. Vemo, da bo potrebno urediti male čistilne 
naprave, kjer ne bo javnega odvodnjavanja. Kje? In kako Občina 
pomaga?

Vemo, da je občina Šoštanj velika in razvejana, zato je nemogoče 
javne kanalizacijske vode zagotoviti na celotnem območju. Občina 
Šoštanj zato pomaga s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav. 
Na občinski spletni strani so objavljeni natančni pogoji razpisa. Vsakemu 
posamezniku občina pomaga s sofinanciranjem v višini 1.000,00 evrov.

26. Ste pa letos sprejeli tudi nekaj novih planov ureditve pros-
tora. Katerih in kaj prinašajo?

Tudi v letošnjem letu je bila Občina Šoštanj aktivna na področju 
sprejemanja prostorskih aktov. Po dolgoletnem usklajevanju smo 
zaključili postopek sprememb in dopolnitev odloka o PUP za dele mesta 
Šoštanj s Pohrastnikom, ki smo ga začeli na podlagi takratne pobude 
za izgradnjo tržnice na Trgu svobode v Šoštanju. Odlok vključuje vrsto 
novih določil: prenovo Pustega gradu, posamezne individualne objek-
te v Metlečah, individualno gradnjo soseske (8 hiš na območju Hliša), 
širitev glasbene šole, možnost izgradnje večstanovanjskega objekta 
v Šoštanju, določitev velikosti parcel za gradnjo objektov kot splošno 
določilo, določila glede kulturnih spomenikov, določila glede tržnice 
v mestu pa so zapisana ohlapnejše kot možnost gradnje poslovno-
stanovanjskega objekta. Sprejeli smo tudi odlok o spremembah in dopol-
nitvah odloka o PUP za dele mesta Šoštanj z imenom Šoštanjski trikot-
nik, ki sedaj omogoča izgradnjo novega vrtca v Šoštanju. Urbanistični 
načrt turističnega naselja Topolšica je bil v tem letu izdelan kot strokovna 
podlaga celostne ureditve Topolšice, na podlagi katere bomo oblikovali 
določila za posege v prostor v OPN za del Topolšice pa tudi v OPPN. 
Občina Šoštanj poleg tega izdeluje OPPN za območje vile Široko, s kat-
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erim bo celostno urejeno območje vse od obstoječe pozidave v Metlečah 
do nadgradnje same vile Široko. Predvidena je pozidava urbanega ob-
robja z vrstnimi hišami, vila Široko pa bo namenjena za reprezentančni 
objekt Premogovnika Velenje, ob vili je predvidevana izgradnja hotela 
in izobraževalnega centra. Za potrebe izdelave OPNN za območje vile 
Široko v Šoštanju in OPN za območje cele občine Šoštanj je na podlagi 
smernic s strani MKO in ARSO občina pristopila k izdelavi hidrološko-
hidravlične študije. Za izdelavo te študije je bilo predhodno potrebno pri-
dobiti LIDAR-ski posnetek območja obdelave v primeru izdelave OPN 
območja vodotokov praktično celotne občine. Omenjena študija vključuje 
tudi analizo prepustnosti železniškega mostu na Pohrastniku kot tudi 
že predloge protipoplavnih ukrepov. Občina v letu 2013 nadaljuje tudi 
z izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) kot tudi z izdelavo 
celovite presoje vplivov na okolje za ta dokument.

27. Omenili ste tudi Pusti grad. Zadnjič sem se z neko skupino 
Šoštanjčanov povzpela nanj. Med zbranimi je bilo veliko takih, ki 
so sicer Šoštanjčani, pa že leta in leta niso bili tam? Kaj menite, je 
premalo »oživljen«?

Foto: Dejan Tonkli

Menim, da ne. Pusti grad je izjemno lepo urejen. Zanj zgledno skrbijo 
člani Planinskega društva Šoštanj, ki tudi urejajo markirano pot, mimo 
Pustega gradu vodi namreč tudi Trška pot. Verjamem, da mnogi že zelo 
dolgo niso bili na Pustem gradu, so pa tudi taki, ki so na Pustem gradu 
vsak dan. To je odvisno predvsem od posameznika.

28. Prostorski akti prinašajo večje možnosti gradenj. Imate 
mogoče podatek, koliko je individualnih gradenj v občini? 

Natančnih podatkov o tem na občini nimamo. Ljudje prihajajo k nam 
in urejajo določeno dokumentacijo, ne vemo pa nato natančno, kdaj in 
kako gradnja dejansko poteka in kdaj se tudi zaključi. Več je širitev, adap-
tacij… novogradenj pa je manj. Neka groba ocena je, da jih je letos okoli 
15, lani v celem letu pa dvakrat toliko. Poudarjam, to je ocena.

29. Kako pa je s stanovanji v občini? Koliko jih ima občina v lasti?
Občina ima v lasti 135 stanovanj in so zasedena z  najemniki, ki so 

se v preteklih letih prijavljali na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj. 
Zadnja leta opažamo, da je vse manj tistih, ki stanovanje izpraznijo in ga 
vrnejo občini. Vse manj je tistih, ki si zgradijo hišo ali kupijo stanovanje.

30. Koliko je bilo vlog na razpis in v kateri fazi je postopek do 
objave lestvice?

Na razpisu v aprilu 2013 je na Občino Šoštanj bilo oddanih 67 
vlog. Vedno več prosilcev je tistih, ki živijo v zasebnem najemniškem 
stanovanju in si želijo neprofitno občinsko stanovanje, žal tudi takih, kat-
erih družine so razpadle in eden od partnerjev nima svojega življenjskega 
prostora. Prav v teh dneh smo rešili zadnje pritožbe in upam, da bo lest-
vica objavljena že v tej številki Lista.

31. Občutek je, kot da bi se vsi malo bali prihoda delavcev, ki 
delajo na bloku 6 v Šoštanju.  O tem sva govorila lani. Kakšna je 
situacija letos? Je glavnina že tu?

Glavnina delavcev je že v Šoštanju in posebnih težav ne opažamo. 
Veliko delajo, tako da jih v mestu niti ne srečujemo toliko. Vključujejo se 
tudi v družbo, prihajajo na veselice, igrajo nogomet na igriščih. Težava, 
ki se pojavlja, je parkiranje, saj avtomobili s tujimi registracijami zasedajo 
veliko parkirnih mest pred Pilon centrom in tudi v mestu, tako da ljudje, 
ki prihajajo v trgovino, k zdravniku ipd., nimajo kje parkirati. To rešujemo 
z omejenim časom parkiranja, kar nadzoruje medobčinska inšpekcija.

32. So kakšne posebnosti?
Pojavljajo se različne zanimive situacije. V času košarkarskega 

prvenstva na primer seveda ti tuji delavci navijajo za svoje reprezen-
tance, jih hodijo bodrit tudi v živo tako v Celje kot v Ljubljano. Obenem 
zagotavljajo, da poleg svojih reprezentanc podpirajo tudi Slovenijo, kar 
kaže, da se pri nas dobro počutijo. Upam, da je res tako. Gostinci v 
Šoštanju imajo večji obisk, predvsem tisti, ki nudijo tudi malice. Do sedaj 
nismo zaznali kakšnih težjih prekrškov.

33. Velika investicija je vrtec, ki bo zrasel na temeljih osnovne 
šole Biba Roeck. Koliko bo stala investicija?

Nov vrtec občina gradi po sistemu javno-zasebnega partnerstva. Konc-
esijo je kot najugodnejši ponudnik na razpisu dobil esotech, d. d., iz Velenja. 
Veseli smo, da je to lokalno podjetje. O izbiri izvajalca gradbenih del vrtca 
odloča sam koncesionar. Strošek investicije izgradnje vrtca, 3.608 m² neto 
površine, je 5.335.000 evrov brez davka. V to ceno je vključena priprava 
dokumentacije, rušenje obstoječe šole, prestavitev toplotne podpostaje, ki 
napaja širše območje, in izgradnja povezovalnega dela med športno dvora-
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no in vrtcem, ki bo namenjena uporabi športne dvorane. V dopoldanskem 
času bo športna dvorana na voljo tudi za uporabo vrtca. Občina Šoštanj bo 
na letni ravni za nov vrtec v Šoštanju namenila 687.325,76 evrov. Koncesi-
jsko razmerje se sklepa za obdobje petnajstih let. V tej ceni so všteti tudi 
davek, stroški financiranja in stroški vzdrževanja ter obratovanja objekta. 

34. Slišijo se očitki, ker se ruši tudi enota Biba, ki je bila urejena 
pred tremi leti v prostorih jedilnice pri šoli.  Lahko poveste zakaj?

Ponosen sem na to, da v Občini Šoštanj nimamo čakalne liste za 
vstop otrok v vrtec. Starši, ki želijo in potrebujejo prostor v vrtcu za svoje 
otroke, imajo ta prostor tudi zagotovljen. V zadnjih letih smo se soočali z 
izjemno povečanim vpisom, kar je botrovalo iskanju novih možnih lokacij 
za ureditev nekaj oddelkov vrtca. Pred tremi leti smo tako s pomočjo 
Termoelektrarne začasno uredili tri oddelke vrtca v prostorih kuhinje in 
jedilnice Biba Roeckove šole – enoto Biba. Res je bil objekt lepo urejen, 
strokovni delavci, starši, predvsem pa otroci, so se tam po naših infor-
macijah res dobro počutili. Kljub temu pa je treba poudariti, da ti trije 
oddelki po površini niso zadoščali predpisanim standardom, urejeni so 
bili začasno, fasada je bila prebarvana, ne tudi izolirana, bilo je veliko 
vlage. Stvari, ki so bile nove, bomo še uporabili. Streho smo prestavili 
na nogometno igrišče, okna bomo uporabili na hiši Siherle, radiatorje v 
občinskih stanovanjih, vrata so prestavili v vrtec, urejen v stari knjižnici. 
Tudi sam sem že slišal očitke, zakaj ta objekt rušimo, a sem prepričam, 
da je bila odločitev pred tremi leti pravilna, saj bi sicer kakih 40 otrok os-
talo brez prostora v vrtcu, pravilna pa je tudi danes, da bodo v prihodnje 
imeli vsi otroci v šoštanjskem vrtcu enake pogoje. 

35. Kdaj bo vrtec vseljiv?
Prihodnje šolsko leto bodo otroci že v novem vrtcu, torej 1. septem-

bra 2014. Vsi se že veselimo tega datuma.

36. Okna telovadnice na osnovni šoli so z letošnjim letom 
zaščitena  z roletami. Ta investicija  najbrž ni bila majhna. Zakaj se 
je Občina odločila za poseg na novi zgradbi?

Ne gre za rolete, temveč za zunanje žaluzije. Vsi, ki so uporabljali 
šolsko telovadnico, vedo, kako moteče je bilo sonce ob najrazličnejših 
aktivnostih. Morda se spomnite, da so telovadnico ob večjih prireditvah 
zatemnili s folijo z zunanje strani, ker sicer prireditve ne bi bile mogoče. 
Zaradi tega smo se odločili, da montiramo zunanje žaluzije in s tem pri-
pomoremo boljši kvaliteti vseh aktivnosti v telovadnici. 

37. Tudi Knjižnica Šoštanj je letos dobila nove prostore. So se 
tako odločili v Knjižnici?

To je bila skupna odločitev Občine Šoštanj in Knjižnice Velenje. Pro-
stori v Kulturnem domu so sicer lepi in prijetni, vendar so bili za knjižnico 
premajhni, zato smo se odločili, da za knjižnico namenimo prostor 
bivšega fitnesa nad Pilon centrom. Prostori so lepi, dostopni in mislim, 
da tudi dobro obiskani.

38. Kaj je s prostori bivše Knjižnice v Kulturnem domu? Mislite, 
da je prostor ustrezen za dejavnost, ki je zdaj v njem?

Seveda. Vsak, ki je videl, kako so urejeni prostori za tri oddelke vrtca, 
je zagotovo zadovoljen. Po informacijah, ki jih imamo, so zadovoljni tako 
starši kot strokovne delavke, ki delajo v teh prostorih. Iskali smo rešitev 
za eno leto. Na tem mestu je bilo vse potrebno za ureditev treh odd-
elkov vrtca z majhnimi posegi. Kot sem že prej omenil, kar se je dalo, 
so prenesli iz Bibe. Delali so res zelo racionalno. Dolgo smo razmišljali 
o najemu kontejnerjev za eno leto, kar pa bi bilo neprimerno dražje in 
veliko manj prijetno za vse. 

39. Se kaj dogaja na Trgu bratov Mravljak? Kar se zaprtih pros-
torov tiče, kličejo po oživitvi.

Vsi prazni prostori na trgu niso lastništvo Občine Šoštanj, nekat-
eri so v privatni lasti, drugi so zavedeni v stečajno maso lastnikov in 
bančnih upnikov. Nekaj objektov pa je celo še v denacionalizacijskih 
postopkih. Občina je odkupila zgornje prostore na Trgu bratov Mrav-
ljak št. 4 in uredila 7 neprofitnih stanovanj. Poleg tega je tu še prob-
lem Zavod za kulturno dediščino, ki pri obnovi hišnih fasad zahteva 
upoštevanje njihovih usmeritev, kar seveda še podraži vsako deja-
vnost. Tega, da je trg res lep in da je potreben obnove in oživitve, se 
na občini še kako zavedamo, vendar je za to potrebno veliko denarja, 
časa, dogovarjanja in strpnosti.

40. Trg je izredno lep, v stilu starih mest, ste kaj razmišljali o 
prepovedi parkiranja, saj s tem zaprejo  ves pogled na lepo arhi-
tekturo?

Se strinjam, da je trg izjemno lep in kaže na bogato šoštanjsko zgo-
dovino, na katero smo izjemno ponosni. Prepoved parkiranja v trenutni 
situaciji ne pride v poštev, saj že tako primanjkuje parkirnih mest, bo pa 
seveda to mogoče urediti v prihodnje.

41. Znani ste po tem, da prisluhnete »kulturi«. So kakšni pro-
jekti, poleg Knjižnice seveda, ki tečejo na tem področju?

Zagotovo je eden takšnih projektov vila Mayer. V njej smo letos 
pričeli izvajati pedagoške programe za otroke Vrtca Šoštanj, ponudili 
pa jih bomo tudi ostalim. Programi so odlično pripravljeni in tudi zelo 
dobro sprejeti. Za kulturni utrip v občini sicer skrbi Zavod za kulturo, s 
katerim res dobro sodelujemo. Seveda pa je tu tudi Muzej usnjarstva 
faza 2. Odkupili smo že zemljišče in aktivno zbiramo tehnično in ostalo 
gradivo.

42. Kaj pa šport v občini? Športni park je še vedno želja?
Občina Šoštanj za programe športa namenja precej sredstev. eno 

je sofinanciranje društev, letos se jih je na razpis prijavilo kar 25, drugo 
je vzdrževanje športnih objektov. Težava je v tem, da društvom v veliki 
meri omogočamo brezplačno uporabo športnih objektov oz. je cena za 
njihov najem minimalna, zaradi česar sredstev, s katerimi bi lahko še 
bolje skrbeli za te objekte, enostavno ni. Stroški pa so enormni – velike 
dvorane porabijo veliko vode, elektrike, ogrevanja…  Seveda je športni 
park še vedno občinska želja in prepričan sem, da bo v bližnji prihodnosti 
zaživel, trenutno zanj pripravljamo še vso potrebno dokumentacijo.

43. Pa tudi sicer me zanima, koliko daje občina podporo 
društvom ali posameznikom?

Posameznikom občina ne more dodeljevati sredstev. Društveno 
dejavnost pa v veliki meri podpiramo. Preko javnih razpisov za sofi-
nanciranje kulture, športa, turizma in humanitarnih dejavnosti Občina 
društvom dodeljuje sredstva. Nekatera društva dobijo manj, druga več, 
odvisno od tega, kako so aktivni. Poleg tega smo predlani kupili priredit-
veni šotor, letos še 120 garnitur miz s klopmi. V prvi vrsti je to namenjeno 
društvom, ki smo jim s tem olajšali in predvsem pocenili organizacije 
prireditev na prostem. V proračunu za leto 2013 je namenjenih 67.950,00 
evrov za športna društva in 41.950,00 za ljubiteljsko kulturo.

44.  Občina ima veliko kmečkega prebivalstva. So po letošnji 
suši že kakšni ukrepi v smeri pomoči?

Tako kot večino države je tudi v naši občini pustošila suša. V skladu 
z navodili ob elementarnih nesrečah smo prijavili oziroma poslali prvo 
oceno suše. Prav v teh dneh smo dobili s strani ministrstva sklep, da 
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je po prvih ocenah škoda po suši na območju Slovenije presegla 0,3% 
BDP, kar je zakonska meja za  priznanje elementarne nesreče. S tem 
sklepom mora Občina pričeti s pobiranjem vlog oškodovancev. Rok 
za oddajo vlog na Občino je 30. september, po tem roku je potrebno 
vse škode vnesti v spletno aplikacijo, nato pa je država tista, ki bo 
odločila, koliko bo pri tej naravni katastrofi kmetijskim gospodarstvom 
pomagala.

45. Kaj menite o združevanju občin?
Sem proti. Sedaj majhne občine se bodo ob združitvi izgubile v 

apetitih večjih centrov. Bojim se, da bo na podeželje zopet pozabljeno 
in bo njihov razvoj obstal. Mislim, da bi najprej morali napraviti natančno 
analizo, kaj s tem pridobimo in kaj izgubimo in se šele nato odločiti. 
Nevarnost je tudi, da v občinskih svetih ne bodo enakomerno zastopani 
vse krajevne skupnosti, tako se lahko zgodi, da sedanje majhne občine 
sploh ne bi imele svojih predstavnikov. Seveda so tu še nedokončani 
projekti, krediti, stroški združevanj… Kdo bo vse to plačal? Spet 
davkoplačevalci?

46. Vaše županovanje teče proti koncu drugega mandata. Kaj bi 
na splošno rekli o  razvoju in prihodnosti občine Šoštanj?

Upam si trditi, da se je občina Šoštanj v pogledu infrastrukture, varnosti 
prometne povezave, možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa in 
ohranjanja kulturne dediščine zelo razvila. Seveda pa bo potrebno še ve-
liko dela, da bomo kakovostno primerljivi z nekaterimi drugimi občinami.

47. Mogoče vprašanje za drugo leto oziroma ni nič prezgodaj. 
Se boste odločili nadaljevati politično kariero?

Bom, če mi bo zdravje dopuščalo in če se bo s tem strinjala družina.

48. Torej bomo o tem več rekli drugo leto. Kaj pa boste zaželeli 
občanom ob letošnjem prazniku?

Trenutna politična in gospodarsko situacija v državi še kako vpliva 
na izgubo vseh človeških vrednot: strpnost, spoštovanje sočloveka in 
samospoštovanje. Želim, da bi bilo več pozitivne energije med našimi 
občani, da bi lahko mirno drug drugemu povedali svoje težave in ne da 
vedno samo napadamo, kritiziramo in iščemo napake v vsakem delu. 

49. Še kakšna želja na osebnem področju ali vodilna misel?
Ceniti delo pridnih rok, svoj narod, jezik, kulturo ter zgodovino je 

naša dolžnost.
MILOjKA B KOMPRej
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Iskrene cestitke ob prazniku  
Obcine Šoštanj, 30. septembru.

Župan Darko Menih, prof.,  
Svet in uprava Obcine Šoštanj
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Urednikov komentar

Približno namensko
Potok Velunja je od »Strmške žage« do »Grabnerja« mejna voda 

med občinama Šoštanj in Mestno občino Velenje. Desni breg je 
na robu Gaberk, levi na skrajnem zahodu Plešivca. Meni ta meja ne 
pomeni nič, saj sem že od malega tesno navezan na obe vasi. Mama 
je bila Plešivčanka, oče Gaberčan. Živel sem v Gaberkah. Vsako 
nedeljo smo hodili k stari mami v Plešivec. Potem sem dolgo živel 
v Gaberkah, se kasneje za štirinajst let preselil v Šoštanj in zdaj, 
ko sem postal modrec, sem prebivalec Plešivca. Tik ob moji mejni 
Velunji. Postal sem Velunjčan.

Ta robnost, obrobje obrobja, ima svoje zakonitosti. Vedno je poza-
bljeno od vseh. Posebej je to značilno za skrbništvo nad potokom Ve-
lunjo, ki si je ne lastita ne ena, ne druga občina. Voda je državna. Za nas 
v Šaleški dolini pa se, kot je dobro znano, država začne šele v Celju, 
saj smo, kot je tudi obče znano in večkrat poudarjeno iz ust velenjskega 
poslanca Srečka Meha, naddržavni, štirideset tisoč glavi šaleški lobij, da 
ne rečemo samostojna šaleška republika, kot nas pogosto šimfa dežurni 
državni protestnik Vili Kovačič. Tako za Velunjo še najbolj skrbi ljubi bog, 
ki jo vsako leto vsaj enkrat dobro napolni z deževnico. Potem se blatno 
rjava in rjoveča vali mimo hiše v neizmernih količinah. Takrat ne spusti k 
sebi nikogar in ko ravno tako noro rjav pridivja izpod Graške Gore še Črni 
potok, ki se ob narasli Velunji zajezi in dvigne, je naša hiša in košček zem-
lje ob vodi, od sveta odrezan polotok sredi hudournikov in takrat lahko 
samo upamo, da je pokojni Žajgmoštrov Franc vedel kaj je govoril, kadar 
je pripovedoval, da spodnji temeljni kamen, tisti ob Velunji, tisti na kat-
erem je bilo nekdaj pogonsko kolo za Siničevo žago, res stoji na živi skali.

Tudi lansko jesen sta oba potoka znorela. »Poduršanka« se je dvi-
gnila, kot še nikoli, vsaj kar se mojega spomina tiče. Narasla je, trgala 
brežino, valila kamenje in vse si lahko to tudi pogledate na naslovu: 
http://www.youtube.com/watch?v=eFx3wqU_MhU . 

Ni, da bi človek opisoval grozne vtise. Za ta zapis povejmo le še, da 
je voda izkopala štirideset let stari dovod pitne vode iz sosednjega hriba 
in po tej poplavi je bilo očitno, da bo prvo naslednje veliko deževje strgalo 
dovod pitne vode do hiše. Zato se je bilo treba lotiti sanacije tako sotočja 
obeh potokov, kot vodovoda. Odločili smo se, da bomo vodovod izkopali 
in na novo pritrdili na betonske nosilce mostu, ki povezuje občini Velenje 
in Šoštanj, ter premošča potok za cesto, ki vodi iz Gaberk v Plešivec 
skozi Velunjski graben.

Rečeno, storjeno. 
Obe občini sta, zavedajoč se svojih dolžnosti, pognali svoja bi-

rokratska aparata in kmalu je bilo iz naslova kohezijskih sredstev 
evropskih skladov za razvoj podeželja, odobrenih in nemudoma na-
kazanih 21.000,00 € (z besedo: enaindvajset tisoč evrov) za sanacijo 
sotočja Velunje ter Črnega potoka in prestavilo glavnega vodovodne-
ga priključka za posestvo v Plešivcu, hišna številka 46. Največji del 
sredstev je bil odrinjen za transport in nabavo posebnega peščenega 
škriljavca iz južne Italije, za katerega je znano, da ga pretežno nevtral-
na voda potoka Velunje, kljub precejšnji stopnji onesnaženja s fekali-
jami in herbicidi ter fosfati, sploh ne razjeda in je kot kamen pravzaprav 
v primerjavi z vodo, večen. Do tega spoznanja smo prišli po zgledu 
lokalnega komunalnega podjetja, ki je že pred desetletji ugotovilo, da je 
veliko bolj smotrno in koristno črpati pitno vodo v Gaberke iz Škal, kot 
pa da bi za potrebe te vasi in velunjskega grabna uporabili sicer kristal-
no čisto studenčnico, ki jo imajo k svojim hišam napeljano praktično 
vse hiše od izvira Velunje, do prvih porušenih posestev v Gaberkah. 
Ta princip, ki se je komunalnemu podjetje izkazal za zelo profiten, saj 
lahko zaračunavajo pitno vodo tudi tistim, ki imajo svoje studence, se 
zdaj uspešno uporablja na vseh področjih nacionalnega interesa od 
državnih bank, do zasebnih trafik.

Tako tudi ni težko potrošiti odobrenih sredstev in tudi otvoritev nove 
komunalne pridobitve je bila nadvse svečana in domačini smo se z 
dobršno mero gostoljubnosti zahvalili skrbnikom komunalnega gospo-
darstva iz obeh mejnih občin, Šoštanj ter Velenje, kakor tudi vodni skup-
nosti iz državnega Celja.

Ob takšnih uspešno izvedenih sanacijah nimamo kaj kritizirati. Višek 
ironije bi namreč bil, če bi moral, na primer slovenski pisatelj, pisec tega 
zapisa, avtor enega od petih najboljših romanov v Sloveniji v minulem 
letu in avtor najboljše zbirke krate proze pred leti, v potu svojega obraza, 
ročno opraviti dela, ki jih je, kot rečeno, omogočila evropska kohezijska 
politika za razvoj podeželja.

Seveda ne bi bilo primerno, kot tudi ne bi bilo logično, da bi, na prim-
er, iz teh sredstev plačali predstavitev prej omenjenega  romana v kakšni 
od bližnjih knjižnic, in takšno predstavitev honorirali iz evropskih sredstev 
za razvoj podeželja. Neumnost brez primere!

PeTeR ReZMAN

Foto: Peter Rezman
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razstava torek, 1.10. The Beatles
razstava Mestne knjižnice v oktobru

Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

delavnica torek, 1.10. 
ob 17:00

Torkova peta Majerjeva vila MZPM Velenje »klub 
mladi za mlade«

pogovor torek, 1.10. 
ob 19:00

Pogovor z zbirateljem, častnim občanom 
občine Šoštanj Zvonetom Čebulom

Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

pravljice četrtek, 3.10. 
ob 17:00

Pravljične ure - Meta Krajnc: Zajček Kai  
Pripoveduje Andreja Kolenc

Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

košarka sobota, 5.10. 
ob 10:00

1.SKL za kadete U16, 1. krog 
elektra Šoštanj : Slovan A

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

pohod nedelja, 6.10. Šoštanj praznuje, pohod po Trški poti Okolica Šoštanja KS Šoštanj in 
PD Šoštanj

košarka nedelja, 6.10. 
ob 18:00

1.SKL za mladince U18, 1. krog 
elektra Šoštanj : janče energetika

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

bridge ponedeljek, 7.10. 
ob 18:00

Redni tedenski turnir Kavarna Šoštanj Šaleški bridge klub

pravljice četrtek, 10.10. 
ob 17:00

Pravljične ure - Tomo Kočar: Storžek v težavah 
Pripoveduje Andreja Kolenc

Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

krvodajalstvo petek, 11.10. 
ob 8:00

Krvodajalska akcija Ravne - Gostišče 
pod Klancem

OZ RK Velenje

nogomet sobota, 12.10. 
ob 15:30

NK Šoštanj: NK Zreče 
8. krog Štajerske nogometne lige

Stadion Šoštanj Nogometni klub 
Šoštanj

planinstvo nedelja, 13.10. Krk – Goli otok, Hrvaška Odhod iz AP 
Šoštanj

Planinsko društvo 
Šoštanj

košarka nedelja, 13.10. 
ob 10:00

1.SKL, 3. del prvenstva U14, Vzhod B, 1. krog 
elektra Šoštanj : Maribor Messer A

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

košarka ponedeljek, 
14.10. ob 10:00

1.SKL za kadete U16, 10. krog 
elektra Šoštanj : Grosuplje A

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

bridge ponedeljek, 
14.10. ob 18:00

Redni tedenski turnir Kavarna Šoštanj Šaleški bridge klub

razstava torek, 15.10. 
ob 19:00

Odprtje kiparske razstave
razstavlja Franjo Marošek

Mestna galerija 
Šoštanj

Zavod za kulturo 
Šoštanj

pravljice četrtek, 17.10. 
ob 17:00

Pravljične ure - Ursel Scheffler: Kdo ima čas za 
medvedka | Pripoveduje Andreja Kolenc

Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

planinstvo sobota, 19.10. Obnova planinskih poti Okolica Šoštanja Planinsko društvo 
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

košarka sobota, 19.10. 
ob 10:00

1.SKL za kadete U16, 3. krog 
elektra Šoštanj : Ilirija

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

košarka sobota, 19.10. 
ob 20:00

1. krog 1.SKL, LIGA TELEMACH 
elektra Šoštanj : Slovan

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

dobrodelnost sobota, 19.10. 
ob 8:00

Drobtinica Pred Trgovskim 
centrom Pilon

OZ RK Velenje

košarka nedelja, 20.10. 
ob 18:00

1.SKL za mladince U18, 3. krog 
elektra Šoštanj : Krka

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

sprehod ponedeljek, 
21.10. ob 9:00

Odkrivajmo sprehajalne poti v občini Šoštanj Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

tečaj ponedeljek, 
21.10. ob 10:00

Besichtigung von Sehenswürdigkeiten in 
Šaleška Tal

Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

bridge ponedeljek, 
21.10. ob 18:00

Redni tedenski turnir Kavarna Šoštanj Šaleški bridge klub

tečaj sreda, 23.10. 
ob 16:00

Sightseeing in Šaleška Valley Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

stand up sreda, 23.10. 
ob 19:00

Stand up večer z Matjažem Javšnikom Kulturni dom 
Šoštanj

Zavod za kulturo 
Šoštanj

tečaj četrtek, 24.10. 
ob 10:00

Kako najbolje izkoristiti internet? Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

pravljice četrtek, 24.10. 
ob 17:00

Pravljične ure - Bellinda Rodik: Mami, kdaj 
prideš? | Pripoveduje Andreja Kolenc

Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

pogovor četrtek, 24.10. 
ob 18:00

Klepet pod pustim gradom Muzej usnjarstva 
na Slovenskem

Muzej usnjarstva na 
Slovenskem

tečaj petek, 25.10. 
ob 15:00

Facebook in internetno oglaševanje Mestna knjižnica 
Šoštanj

Mestna knjižnica 
Šoštanj

košarka sobota, 26.10. 
ob 10:00

1.SKL za kadete U16, 4. krog 
elektra Šoštanj : Rogaška Crystal

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

nogomet sobota, 26.10. 
ob 15:00

NK Šoštanj: NK Radlje 
10. krog Štajerske nogometne lige

Stadion Šoštanj Nogometni klub 
Šoštanj

košarka nedelja, 27.10. 
ob 10:00

1.SKL, 3. del prvenstva U14, Vzhod B, 3. krog 
elektra Šoštanj : Primafoto Dravograd Koroška A

Športna dvorana 
Šoštanj

Košarkarski klub 
Elektra

bridge ponedeljek, 
28.10. ob 18:00

Redni tedenski turnir Kavarna Šoštanj Šaleški bridge klub

gledališče sreda, 30.10. 
ob 19:00

Galerijski večer ob dnevu reformacije Mestna galerija 
Šoštanj

Zavod za kulturo 
Šoštanj
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Cerkev

Bogoslužna oznanila
Svete maše na 27. nedeljo med letom, 
Rožnovensko nedeljo, 6. oktobra 2013:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Zavodnje ob 10. uri. | Topolšica ob 8.30 uri.
Sveti Križ ob 10.30 uri.

Svete maše na 28. nedeljo med letom, 13. ok-
tobra 2013:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Zavodnje ob 10. uri. | Bele Vode ob 8.30 uri.
Gaberke ob 10. uri. | Šentvid ob 16. uri.

Svete maše na 29. nedeljo med letom, misijon-
ska nedelja, 20. oktobra 2013:

Šoštanjska župnijska cerkev ob 7., 8.30 in 15. 
uri (Vera in luč).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 19. uri. 
Zavodnje ob 10. uri. | Bele Vode ob 8.30 uri.
Topolšica ob 10. uri.

Svete maše na 30. nedeljo med letom, 
žegnanjsko nedeljo, 27. oktobra 2013:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri 
(skupni krst).
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 18. uri. 
Zavodnje ob 10. uri. | Bele Vode ob 8.30 uri.
Gaberke ob 10. uri.

Svete maše na praznik Vseh svetih, 1. novem-
bra 2013:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 uri, zvečer 

ob 18h je molitev rožnega venca. 
Zavodnje ob 10. in 14. uri.
Bele Vode ob 10. uri. | Podkraj ob 14. uri.

Svete maše na dan spomina vseh vernih rajnih, 
2. novembra 2013:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 18. uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 7. uri. 
Zavodnje ob 8. uri. | Bele Vode ob 8. uri.

Svete maše na 31. nedeljo med letom, zah-
valno nedeljo, 3. novembra 2013:
Šoštanjska župnijska cerkev ob 7. in 8.30 uri.
Šoštanjska mestna cerkev ob 11.15 in 18. uri. 
Zavodnje ob 10. uri.  
Bele Vode ob 8.30 uri.
Topolšica ob 10. uri.
Sveti Anton ob 11.15 uri, zahvalna.

Misijonska nedelja

Misijonska nedelja, ki jo letos obhajamo v nedeljo 20.10.2013,  
nas leto za letom vabi k poglobljenemu doživljanju bogoslužja 

in karitativnosti.
jezus Kristus nas na ta način vabi k življenju po njegovi besedi in 

prejemanju evharistije, da bi okušali dar njegove navzočnosti, obnovili 
in poglobili  prizadevanja za oznanjevanje evangelija ter dali našim de-
javnostim širša misijonska obzorja. Pravi nam: »Kdor me ljubi, tega bo 
ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel« (jn 14,21). 

Šele po srečanju z Božjo ljubeznijo lahko živimo tisto poslanstvo, 
ki ga od nas zahteva naša vera-poslanstvo ljubezni, ki pa je največja 
krepost našega misijonskega delovanja. Kako to udejanjiti? V mesecu 

oktobru nas Cerkev še posebej vabi k molitvi rožnega venca. 

Že blažena mati Terezija je dejala, da brez molitve in evharistije 
misijonsko delo ni blagoslovljeno. Ali ni to tudi smisel misijonskega po-
slanstva? Moramo pa seveda delati tudi na tem, da postane naš svet 
dom za vsa ljudstva. 

Ko bo vsak vsakemu brat, bomo udejanjili Očetov načrt ljubezni za 
človeštvo ter ga ljubili tako, kakor on ljubi nas. Oče nas namreč kliče, naj 
postanemo sinovi in hčere, ljubljeni v njegovem preljubem Sinu, in naj 
imamo drug drugega za brata, sestro v Kristusu. Kajti Kristus se daruje 
za odrešenje človeštva, ki je razdeljeno zaradi sovraštva, krivic, vojn in 
pomanjkanja ljubezni.

MARKO RAKUN

VABLjeNI K VPISU ABONMAjA  
LePI KAMeN 4.SeZONA, 
OD 2. DO 16. OKTOBRA 2013 od 16.- do 18. 
ure V MeSTNI GALeRIjI ŠOŠTANj
CeNA:40 eVROV (MOŽNOST PLAČILA V 
DVeH OBROKIH)

PROGRAM
sreda, 23.oktober, 2013 ob 19.00, 
Kulturni dom Šoštanj
Matjaž Javšnik
STAND UP VeČeR 

sreda, 20.november, 2013 on 19.00, 
Kulturni dom Šoštanj
Tone Partljič
NASVIDeNje NAD ZVeZDAMI
POKOPALIŠKA KOMeDIjA V OSMIH 
SLIKAH
režija: Jože Krajnc
gledališče Pod kozolcem Šmartno ob Paki                                

Vabilo Zavoda za kulturo Šoštanj
sreda, 18. december ob 19.00, 
Kulturni dom Šoštanj
Goran Vojnović
TAK SI
NeSTRPNA KOMeDIjA
Režija: Aleksander Popovski
Kreker in siti teater
Igrata:  Klemen Slakonja in Tadej Toš

sreda, 22. januar 2014 ob 19.00, 
Kulturni dom Šoštanj
Ken Ludwig
SLePARjA V KRILU
KOMeDIjA
Režija: Klemen Petek
KUD Gornji Grad

sreda, 19. februar 2014 ob 19.00, Kulturni dom 
Šoštanj
Evald Flisar
NORA, NORA
DRAMA
Režija: Tomaž Krajnc
KUD Zarja Trnovlje

Sreda, 19. marec 2013 ob 19.00, 
Kulturni dom Šoštanj
Feri Lainšček
MIŠO FRAjeR, jANKO HAjeR
mono drama
Režija: Peter Boštjančič
AGL Velenje
Igra: Karli Čretnik
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Vrtec

»Urškina žogarija«

Ponovno se je pričelo šolsko leto in tudi v vrtcu Šoštanj-enoti 
Urška Topolšica so se izoblikovale skupine, ki s smehom pol-

nijo lepo urejene notranje prostore in igrišče. Mlajši otroci in tisti, ki 
se še vrtca navajajo se tolažijo v naših objemih,potujejo v čaroben 
svet pravljic, se hitro zaigrajo v vsakem ponujenem kotičku ter že 
pridno ustvarjajo prve likovne izdelke.

Ker je v mesecu septembru v ospredju košarka,  smo se skupaj s 
športnimi starši naših otrok  (David De costa, Polonca Menih, Dejan 
Tomazini, Sebastjan Sovič)odločili, da jih pobližje spoznamo z vrstami 
žog, različnimi igrami (nogomet, rokomet, košarka in odbojka), seznani-
mo s pomembnostjo gibanja, pripravimo različne poligone,…Na koncu 
našega druženja pa so nam trenerji prikazali pravo košarkarsko tekmo.

Prijetno četrtkovo dopoldne je minilo v znamenju zdravja in športa 
in kaj kmalu nas bo obiskala tudi Pika nogavička, ki letos k nam prinaša 
»zdrav duh v zdravem telesu«. Vsi skupaj jo že nestrpno pričakujemo in 
se že učimo različnih Pikinih pesmic.

MATejA GRABNeR

PODJETJE ZA NIZKE GRADNJE IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 
TER DRUGE STORITVE d.o.o.
Aškerčeva 20, 3325 Šoštanj
Tel.: 03/ 891 10 03  fax: 03 / 891 10 04  Gsm: 041/ 624 166   e-pošta: nivig@siol.net

Šoštanju, njegovim 
občankam in občanom 

iskreno čestitamo ob 
občinskem prazniku.

Skrbimo za čisto okolje!

Foto: arhiv

V našem vrtcu Lučka

V mesecu septembru so se vrata našega vrtca odprla na široko, 
otroci pa s svojim otroškim smehom in energijo že polnijo naše 

prostore.  Vsi smo pripravljeni na nova doživetja in nova prijateljst-
va, polni idej in zamisli, kaj vse bomo v tem letu počeli, kaj vse 
bomo v našem mestu Šoštanj odkrili in spoznali, kam bomo odšli 
na izlet in koga bomo povabili na obisk. V uvajalnem mesecu so 
otroci premagali vso žalost, stkali nova prijateljstva, odkrivali pros-
tore vrtca in se igrali.

V kotičku dom so kuhali, skrbeli za dojenčke, sestavljali vozila in hiše 
iz različnih konstruktorjev, prebirali pravljice, risali, peli pesmi, rajali in 
plesali. Na našem igrišču so nastajali gradovi iz mivke, otroci so se igrali 
na igralih,se igrali igre z žogami in še bi lahko naštevala.

DAMjANA SeČKI

Foto: arhiv
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Dogodki in ljudje

V Šoštanju si upajo… ženske!
Tako radi rečemo, da je kriza, da se nič ne izplača, da se ne da 

delati…tako radi to  rečemo in tako radi tudi verjamemo. Ne mo-
remo reči, da je Šoštanj mesto priložnosti, a po drugi strani je, če 
priložnost v njem vidimo in jo živimo.

To lahko rečemo vsaj za dve Šoštanjčanki, to sta Marinka Pirečnik 
in Metka Irman. Marinka Pirečnik je v začetku septembra odprla butik 
Marinkamo.

Marinkamo
Butik Marinkamo je več kot trgovina z modnimi oblačili za močnejše 

postave.  V butiku Marinkamo v Šoštanju, poleg slaščičarne Miš maš 
boste dame presenečene nad ponudbo izdelkov in hkrati možnostjo 
izdelave po naročilu. Iz kvalitetnih materialov sešita obleka, bluza, krilo, 
jakna in vse kar rabijo dame za odličen izgled, vam bodo  prikrojili za 
vašo postavo. Seveda je na voljo tudi velik izbor že narejenih oblačil po 
dostopnih cenah. 

Za znamko Marinkamo se odkriva Marinka Pirečnik, izkušena po-
slovna ženska, ki je v rojstnem Šoštanju videla priložnost, da svojo bo-
gato kariero modnih trgovin,ki jo je gradila preko  Kopra, Crikvenice, Lju-
bljane, nadaljuje doma. Za pomoč pri vodenju poslov je izbrala Simono 
Likeb, izkušeno tekstilno tehnologinjo, ki se ne boji poslovnih izzivov. 
Kot poznavalka materialov prisega na naravne, koži prijazen materiale, 
zato se boste v oblačilih znamke Marinkamo dobro počutile. Oblačila 
so izpod rok domačih šivilj. eno, Zoro Tkalec ima Marinka zaposleno, 
njenim izdelkom pa dodajajo znanje in spretnosti Tatjana Napotnik, 
Darja Rizman in podjetje Mitnica.  Oblačilo nosijo »uradne« manekenke 
znamke Marinkamo, Ksenija in jana, iščejo pa še eno, ki bo zamenjala 
Anamarijo. 

Marinka Pirečnik prisega na kvaliteto. To ji je vodilo pri vodenju bu-
tika, v katerega ste vabljeni med tednom od 09.00 do 18.00 in ob sobo-
tah ob 09.00- 12.00. Njihovo ponudbo lahko poiščete tudi na spletu pod 
znamko marinkamo moda plus. 

Marinka Pirečnik dela na dolgi rok, mladim želi dati priložnost in za-
pustiti za seboj nekaj trajnega. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanjski 
župan, ki je zadovoljen, da se v Šoštanju odpirajo prodajalne, ki nudijo 
nekaj več. 

Marinka in Simona v butiku. Foto: Dejan Tonkli

Trgovina Metka
Že skoraj štiri leta pa je v Šoštanju prisotna trgovina s tekstilom Met-

ka. Vodja trgovine Metka Irman je ravno tako Šoštanjčanka, prodajalka, 
ki je  bila po ukinitvi erinega programa tekstila prisiljena začeti na novo.

Priljubljeno prodajalko so k samostojni poti vzpodbujale njene stalne 

stranke. Tako je začela na svoje. V »Čebulovi« hiši na Prešernovem trgu 
je zastavila prodajni program, ki temelji v glavnem na slovenskih znam-
kah. Žal je tudi teh vse manj, kar pomeni, da kdaj pa kdaj poseže tudi 
po Italijanskih. V trgovini Metka boste našli izdelke višje kakovosti, a po 
res zmernih in dosegljivih cenah, zraven pa boste deležni še prijaznega 
svetovanje.

V trgovino v Šoštanju prihajajo stranke tudi iz drugih krajev. Zara-
di ponudbe, zaradi kvalitete in gotovo tudi zaradi počutja.  V bogato 
založenem prostoru, kjer lahko kupite od osebnega perila, do zimskega 
plašča bo Metka Irman poskrbela, da se bo vsaka stranka počutila, kot 
da je tam ravno zaradi nje. To ji ni težko, kajti zelo rada dela s strankami, 
rada ima ljudi in zanimivo najraje dela v Šoštanju.  Res ji včasih ni la-
hko, pride teden, ko ni strank, ko prodaja stoji, ko se zvečer vpraša, ali 
naj nadaljuje ali ne, potem pa se prodaja spet poveča in konec meseca 
zaključi pozitivno. Za kaj več se niti ne bori, čeprav je dala v svoji trgovini 
priložnost tudi svoji hčeri. Skupaj lažje poslujeta, tudi izbirata artikle in 
svetujeta tako mlajšim kot starejšim. 

Metki je v veliko zadovoljstvo če pride k njej stranka, ki je prišla 
zaradi dobrega glasu trgovine. Ko smo jo vprašali kaj meni o butiku v 
Šoštanju, je iskreno izrazila veselje nad tem, da se v kraju še kaj dogaja. 
Konkurenca je zdrava, pravi in če je v kraju dobra ponudba, je tudi več 
kupcev. 

Trgovina Metka je odprta med tednom od 09.00 do 17.00 in ob so-
botah od 09.00 – 12.00.

In ostale
A kot rečeno, tam kje nekdo vidi težavo, vidi drugi priložnost. Tudi 

jelena Stevančević s firmo Volonte je prepoznavna v Šoštanju in izven 
njega, pa Nataša Verdenik z Dom Dekorjem, pa Suzana Zager v trgovini  
z modnimi dodatki in darilci Lunari, pa šivalnica in modno oblikovanje 
Samosvoja, jana Pirečnik in na Trgu svobode šiviljstvo Vera Kodrun…in 
še veliko jih je v in okoli Šoštanja, ki pogumno vztrajajo. 

Pa naj še reče kdo, da v Šoštanju ni sposobnih!  Žensk!

MILOjKA B. KOMPRej

Metka v trgovini. Foto: Dejan Tonkli
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98 let Marije Strahovnik iz Lokovice

Že res, da se je starost prebivalstva v Sloveniji občutno dvignila, 
to pa ne pomeni tudi že zagotovljenega dobrega zdravja in vi-

talnosti. Svojemu skromnemu in zmernemu življenju, delu, preud-
arnosti in najbrž tudi genom, pa se lahko zahvali 98 letna Marija 
Strahovnik iz družine Andrejc v Ravnah pri Šoštanju, po domače 
Obérjeva, ki je bila rojena kot tretji od 12 otrok, prva pa med tremi 
dekleti.

Moža Ivana Strahovnika, »ledrarja« iz Tovarne usnja Šoštanj, je 
zaradi dela pri strojenju kož izgubila že v 64 letu starosti, dva sinova, 
Milan in Martin ter dve hčerki, Tilka in Mojca (z družinami), s katero zdaj 
živi v domu Korenakovih v Lokovici, pa so njena družina še danes. Marija 
je bila rojena 11. septembra 1915, čez dve leti »tak cajt« pa bo, kot nam 
je dejala, stara 100 let. »Saj je kar lušno živet, le te pa te sem maloma-
rot, sem pač stara baba. Že moj zlati zob je star pol stoletja,« se nam je 
smejala in ob tem kazala zob, ki ji ga je vstavil zobozdravnik dr. Lubarda. 

Prav na rojstni dan sta Marijo in družino Korenakovih obiskala župan 
občine Šoštanj  Darko Menih in Tina Videmšek iz družbenih dejavnosti 
občine, ki sta izrazila veselje, da je občanka Marija pri teh letih še tako 
vitalna in dokaj zdrava. »Mama, veseli nas, da ste še tako pri močeh, 
privoščimo vam še in še zdravja, oglasili pa se bomo spet…«. S šopkom 
rož in darilcem je župan voščilo še podkrepil, Marija pa je brez vsakega 
spodbujanja zapela »Oj ljubi moj dom, jaz te pozabla ne bom…« in se 
odzvala Menihovi zdravici. Ko je slavljenka vidno srečna z balkona hiše 
zapela še enkrat v slovo, so zvonili pri vratih že drugi sorodniki, vse je ka-
zalo, da bo praznični dan še dolg, saj je tudi iz kuhinje že dišalo. Hčerka 
Mojca, vnuk Robi, vnukinja Leonida in 88 let mlajša pravnukinja Sergeja 
pa so pripravili vse potrebno za domače slavje. »ja, pa tud tale je naš«, 
je še zaklicala mama, ko je čez rame objela zeta Franca Korenaka in z 
drugo roko pomahala rekoč, »kar pridte še, jaz bom tak doma!« 

jOŽe MIKLAVC

Župan in ožji družinski člani ob 98-letni Marije Strahovnik iz Lokovice. Foto: Jože Miklavc

Ko je župan Darko Menih čestital jubilantki Mariji Strahovnik, 
sta se postavila fotografu za spominsko sliko. Foto: Jože Miklavc
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Akcije Območne združenja Rdečega križa 
Velenje v Šoštanju in Šmartnem ob Paki

Območno združenje Rdečega križa Velenje, ki deluje na območju 
občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje, bo v mesecu okto-

bru izvedla dve odmevnejši aktivnosti, ki v končni obliki prispevajo 
k solidarnosti ter pomoči občanov ter državljanov.

Krvodajalska akcija bo izvedena 11. oktobra od 8. do 13. ure v pro-
storih gostišča Pod klancem v Ravnah, 19. oktobra pa bodo učenci ob 
Svetovnem dnevu hrane ponujali kruh v akciji Drobtinica na stojnicah na 
Cankarjevi ulici v Velenju ter še pred trgovskim centrom Pilon v Šoštanju 
in pred Mercatorjem v Šmartnem ob Paki. V obeh primerih od 8. do 11. 
ure. Rdeči križ pridobi kruh od pekarn oz. trgovin in gostinskih obratov 
brezplačno, zbrana sredstva od prostovoljnih prispevkov občanov ter 
običajno nekaj namensko darovanega denarja ob akciji pa porabi za 
prehrano socialno ogroženih učencev.

RK Velenje izvaja še druge aktivnosti solidarnostnega programa in 
pomoči socialno ogroženim občanom z območja vseh treh občin. Rdeči 
križ ob tej priložnosti vabi občane, društva in podjetja, da se obračajo na 
aktiviste RK v krajevnih organizacijah RK in jim sporočajo, oz. predlagajo 
za pomoč občanom, ki so ostali brez sredstev za preživetje in človeka 
dostojno bivanje, ki so morda zdravstveno ogroženi ipd. Z Območnim 
združenjem  Rdečega križa sodelujejo tudi vse tri občine delovanja te 
humanitarne organizacije, zato so socialne službe in županstva pove-
zana z OORK Velenje in si skupaj prizadevajo pomagati ogroženim in 
prizadetim ljudem ter jim nudijo različne oblike pomoči v okvirih gmot-
nih zmožnosti in s prostovoljci. Tako bodo vse tri občine tudi nabavile 
prehrambne pakete za svoje socialno ogrožene posameznike in družine, 
le te bo OZ RK Velenje v okviru občinski praznikov občin tudi razdelil. 
Prav tako bo OZ RK Velenje aktivno sodeloval tudi v »Dnevih zaščite in 
reševanja«, ki bodo potekali v Velenju od 3. do 5. oktobra. V teh dneh bo  
javnosti predstavljen celoten sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

jOŽe MIKLAVC

Vodstvo Rdečega križa Velenje se zaveda odgovornosti za izvajanje 
sprejetega programa solidarnosti v teh težkih časih. Foto: Jože Miklavc

Športna nedelja v Ravnah

Ni ga junaka, ki ne bi vedel, da je bila v nedeljo, 8. 9. 2013, v 
Ravnah pri Šoštanju velika vrtna veselica. Delno so k temu 

pripomogli člani trenutno najbolj poslušane narodnozabavne 
skupine pri nas, svoje pa so naredili tudi hudomušni kolesarji na 
poti, ki so usmerjali obiskovalce do prizorišča. Mladi in stari, od 
blizu in daleč, vsi so se zbrali to popoldne na igrišču v spodnjih 
Ravnah, kjer je Športno društvo Ravne pripravilo šaljive družabne 
igre, Kolesarsko društvo Lignit je poskrbelo za pravi adrenalinski 
kolesarski spektakel, sledila  je velika zabava do poznih večernih 
ur z Modrijani.

Šaljive športne igre so pošteno nasmejale gledalce, malo manj pa 
tekmovalce. V njih so se pomerili člani TD Pristava, ŠP Lipje, ŠD Ravne, 
TD Skorno, DPM Šmihel in PGD Šoštanj. Tekmovalci so se najprej pre-
izkusili v nošenju jabolk, kjer so bila uspešna vsa društva, le športniki 
iz Lipja so imeli nekoliko težav s to nalogo. Pri naslednji nalogi, v podi-
ranju plastenk s tenis žogico, zavezano okoli trebuha, so blestele punce 
iz Skornega. Tudi v nalogi, kjer so morali tekmovalci posebej prenes-
ti krožnik s kosom kruha, vilico, žlico in serviet, nato pa kruh pojesti, 
poplahniti s kozarcem piva in zažvižgati, so se izkazali Skornčani. V 
nalogi, v kateri so morali tekmovalci prenesti v »štamperli« kozarčkih 
vodo, s katero so napolnili liter in pol veliko plastenko, so se dokazali 
Šmihelčani. V zadnji nalogi, pri hoji v lesenih smučeh, pa so se najbolje 
izkazali domačini, člani ŠD Ravne. Vsi tekmovalci so se trudili po svojih 
najboljših močeh, a sreča in hitrost sta bili velikokrat odločilni. Tretje mes-
to je zasedla ekipa DPM Šmihel, drugo mesto so si priborili Ravenčani, 
zmagovalni pokal pa je šel v roke športnikom iz Skornega, ki so si že v 
prvih treh igrah priigrali veliko prednost pred drugimi tekmovalci. 

Medtem ko so na igrišču potekale šaljive igre, je v neposredni bližini, 
na urejeni kolesarski stezi, potekala sedma tekma v sklopu b4x lige, 
druga letos na tem terenu. Udeležilo se je je 40 tekmovalcev, dva med 
njimi celo iz tujine. Glavno nagrado v kategoriji elit je domov dobesedno 
odpeljal domačin, Urban Rotnik, drugo mesto si je privozil Vid Kovač 
(oba člana KK Črn Trn), tretje mesto pa je pripadlo Žanu Roganu. Kole-
sarji in kolesarke so prikazali adrenalinsko obliko športa, ki od tekmoval-
cev zahteva veliko koncentracije in poguma. 

Za polno plesišče in odlično vzdušje v nadaljevanju večera so 
poskrbeli člani glasbene skupine Modrijani. Ne le na plesišču, temveč 
tudi med mizami in kjerkoli se je našlo malo prostora, so se zavrtele 
pete. Več kot sto pridnih natakarjev je skrbelo, da obiskovalci niso bili 
žejnih. Organizatorji so mislili tudi na parkirišča, na lakoto obiskovalcev 
in na sladkarije za najmlajše. Za vse so namreč poskrbeli, da so lahko 
obiskovalci brezskrbno plesali in prepevali dolgo v noč. Posebna atrak-
cija večera so bili policisti, ki so tokrat opravljali malo drugačno nalogo, in 
sicer so namesto za jezo poskrbeli za zabavo in smeh!

NASTjA STROPNIK NAVeRŠNIK

Na igrišču ob REKS-u so v nedeljo pokali šivi. Foto: Matej Skornšek

Modrijani so napolnili plesišče. Foto: Matej Skornšek
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Zahvala
Ko smo se v našem društvu pred letom dni odločili pri ReKS-u 

gostiti trenutno najbolj priljubljen slovenski narodnozabavni ansambel, 
se je zdel projekt obilen zalogaj za naš majhen kraj. Pa smo vseeno za-
vihali rokave in se trudili po najboljših močeh. Nekaj članov društva in 
prostovoljcev je zadnje mesece preživelo ob ReKS-u in njegovi okolici 
vdahnilo podobo, na katero smo lahko krajani upravičeno ponosni.

V nedeljo smo Ravenčani sebi in širši okolici pokazali, da so pre-
mostljive vse ovire, če stopimo skupaj in delamo z roko v roki, brez 
razlik, brez delitev. Delali in dihali smo kot eden, kar je začutila tudi 
zadovoljna množica obiskovalcev. Prisrčna hvala slehernemu posa-
mezniku za delovno nedeljo, pripravljenost sodelovati, za dragoceni 
čas, odrekanje in trud, ki ste ga vložili v prireditev. Z Vašo pomočjo so 
nas obiskovalci našli, brez težav parkirali svoje jeklene konjičke, pois-
kali svoj prostor na skrbno pripravljenem prizorišču, se počutili varne, 
bili hitro in kvalitetno postreženi, nadvse zadovoljni s pripravljenimi 
igrami, dejavnostmi in srečelovom ter nenazadnje uživali ob zvokih 
priljubljenih Modrijanov.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem na prireditvi, donatorjem dobit-
kov za srečelov in gostom za doprinos k delu našega društva. Dokazali 
ste, da si zaslužite našo pozornost, mi pa smo ponosni, da ste zRaven! 

Iskrena hvala in športni pozdrav!

UPRAVNI ODBOR ŠPORTNeGA DRUŠTVA RAVNe 
S PReDSeDNIKOM DARKOM GORŠKOM NA ČeLU 

7. festival veteranskih godb v Velenju
Ko sta volja in ljubezen do glasbe še zelo živa

Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje ter soorganiza-
torji so v soboto, 7. septembra na Mestnem trgu  v Velenju, 

kot uvodno prireditev 13. festivala tretjega življenjskega obdobja 
(F3ŽO), izvedli 7. festival veteranskih godb Slovenije.

Na ploščadi pred Kulturnim domom se je udeležilo nastopov pet veteranskih 
godb, ki so se predstavile z najžlahtnejšimi skladbami. Godba Univerze za tretje 
obdobje Velenje-veterani,  Mengeška godba,  Prleška godba iz Ljutomera, God-
ba veteranov Štajerske iz Maribora ter godba Kulturnega društva Ljubljanskih 
veteranov, so navdušile tako s pestrostjo uniform, repertoarji izvedenih skladb in 
kakovostjo igranja. Med njimi so Dejstvo, da se v orkestrih »veteranov« srečajo 
nekdanji aktivni godbeniki oz., glasbeniki ter povsem novi ljudje, ki so prijeli 
za instrumente šele kot upokojenci, pove veliko. Namreč, da se nekateri kljub 
upokojitvi ne nameravajo odreči svoji profesionalnosti (poklicni glasbeniki) ter 
ljubezni do glasbe in nadaljujejo igranje v sestavih godb ter ansamblov z oznako 
»starejši«. Amaterski ljubitelji glasbe pa se potem, ko jim dopušča čas, posvetijo 
novemu hobiju ali neizpeti ljubezni do glasbe. Skupaj pa se plemenitijo in nas-
tanejo odlične skupine, ki so v ponos svojim okoljem ter sodelujejo pri številnih 
kulturnih in drugih dogodkih v lokalnih okoljih. Tako je tudi v Šaleški dolini, kjer 

Glasbeni veterani so zažigali na 7. festivalu v Velenju. Foto: Jože Miklavc

je v okviru krožka U3ŽOV nastal izjemen godbeni sestav Veterani. Vsakoletni 
festival, tokrat že sedmi po vrsti, pa je tudi srečanje starih znancev in novih pri-
jateljev, ki si dajo »duška« tako z instrumenti kot tudi po programu ob družabnem 
srečanju. Na tokratnem srečanju v Velenju je dirigiral domači godbi veteranov 
U3ŽO Velenje mladi Škalčan Aljoša Pavlinc. Potem, ko so vse skupine pihalnih 
orkestrov kot stare godbe odigrale pester nabor znanih del domačih in tujih av-
torjev, so za zaključek igrali še skupaj. Skoraj 180 glasbenikov je izvedlo skladbe 
Slovenci, Triglav-Marsch ter Pozdravljena Slovenija. Vsem seniorskim orekstrom 
sta se ob zaključku dogodka zahvalila predsednik godbe gostiteljice Alojz Kričej 
in predsednica Velenjske univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje Marija 
Vrtačnik, vsi sodelujoči pa so prejeli tudi priznanja z zahvalo za svoje izjemne 
nastope.  

jOŽe MIKLAVC

Veterani ZVVS lovili ribe

Na Šoštanjskem - Družmirskem jezeru je v nedeljo, 1. septembra 
potekalo že 6. ribiško tekmovanje veteranov vojne za Slovenijo 

za pokal občine Šoštanj.
To priljubljeno tekmovanje med ribiči veterani organizira Območno 

združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj. Ribiškemu tekmovanju 
se je tokrat odzvalo 12 ekip iz vse Slovenije. Tekmovalo je 32 tekmov-
alcev, ki so svojo srečo z ulovom rib poskušali v dopoldanskem času 
na jezeru. jezero je bogato z ribami, saj Ribiška družina Paka Šoštanj 
odlično gospodari z ribjim življem v njem.

Ribiči tekmovalci so se dobro opremljeni z znanjem in opremo za-
vzeto lotili tega tekmovanja. Na koncu so ekipno zmagali domačini in 
prevzeli prehodni pokal od lanskih zmagovalcev ribičev veteranov iz 
Šmarij pri jelšah. Zmagovalcem v postavi Ravnjak, Apatič in Koželjnik 
je prehodni pokal za zmagovalce predal župan občine Šoštanj g. Darko 
Menih. Na drugo mesto so se uvrstili tekmovalci OZVVS Velenje, tretji pa 
so bili tekmovalci SeVeR Laško.

Najboljši posameznik je bil najbolj uspešen ribič Bačič Bojan PVD 
Sever Laško, drugi je bil Dobnik Zvone OZVVS Velenje, tretji pa domačin 
Koželjnik Silvester OZVVS Šoštanj.

Poleg tekmovalnega namena ima ribiško tekmovanje za Po-
kal občine Šoštanj tudi družabni namen ter druženje med območnimi 
združenji ZVVS in policijsko veteranskega združenja Sever.

LeON STROPNIK

Foto: arhiv društva
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Podoba kulture

Zahod jame

Septembrski Galerijski večer  je bil namenjen predstavitvi romana 
Zahod jame izpod peresa Petra Rezmana, pisatelja, ki se na liter-

arni sceni uspešno pojavlja že desetletja tudi kot pesnik, dramatik in 
urednik.  Vrsto let je preživel v Šoštanju, zadnja leta živi v Plešivcu, 
ki mu kot kaže na uspehe preteklih let, nudi ustrezno okolje. V 
izjemno obiskanem večeru je skozi pripoved o vsebini in nastajanju 
romana navdušil  poslušalce, ki so poleg Milojke B. Komprej, ki je 
vodila pogovor, ves čas predstavitve doživeto sodelovali.

Peter Rezman je roman Zahod jame  izdal lani pri založbi Goga in 
z njim doživel potrditev uspeha  iz leta 2009, ki ga je dosegel z zbirko 
kratkih zgodb Skok iz kože. Tema Rezmanovega romana Zahod jame 
je rudarska, konkretno vezana na velenjski rudnik. Skozi zgodbe pro-
tagonista Ivana se odkriva življenje rudnika, jame v zadnjih petdesetih 
letih. jama, rudnik, termoelektrarna so poosebljeni  do te mere, da so 
v odnosu do glavnega junaka v enakem položaju.  V romanu je izje-
men  tudi jezik, tako imenovana knapovščina,  ki z menjavo tehnologije in 
posodobitvami mestoma izumira. Tudi zato je Rezmanov roman Zahod 
jame izjemno delo, saj je nekakšen spomenik nekemu času in prostoru, 
ki pa bo tudi nedvomno zašel. 

Številne predstavitve romana po vsej Sloveniji  so naletele na izje-
men odmev. Kot vemo,  je bil roman med štirimi nominiranimi za prestižno 
Delovo nagrado Kresnik 2013. 

Sinopsis novega dela že nastaja, nekaj ga je Rezman  napisal med 
svojim bivanjem v pisateljski rezidenci  letos poleti v Splitu. Kot kaže, se 
lahko v letu 2014 nadejamo novega literarnega dela izpod peresa tega 
izjemnega pisatelja. 

MILOjKA B. KOMPRej

Foto:  Dejan Tonkli

RazGLEDNICE

V Mestni galeriji Šoštanj je na ogled razstava RazGLEDNICE, 
slikarja Stojana Špegla iz Šoštanja. Odprtje razstave je bilo v 

okviru praznika Občine Šoštanj, 18. septembra, slikar  se  v domači 
galeriji tokrat  predstavlja s slikami komornih dimenzij, pretemnimi 
odtisi svojih slik reprodukcij, ki nas potegnejo v panoramski pogled 
likovnega dela, s katerim vzpostavimo oseben odnos.

Na odprtju je na vibrafonu zaigral perspektivni glasbenik Grega Plam-
berger, o avtorju in njegovem delu pa je spregovorila likovna kritičarka 
Milena Zlatar. Med drugim je povedala:

Stojanu Špeglu je uspelo naslikati notranjo pokrajino svoje in 
naše duše. Nenaključno je izbral za temeljnik novih slik RazGLEDNIC 
pretemne odtise (reprodukcije) svojih prejšnjih slik in z njimi dopolnil sub-
stanco tkiva novih slik. Vsa njegova prejšnja dela tako kot realna krajina, 
ki ga obdaja in ga skozi življenje sooblikuje, zato sonihajo v umetnik-
ovem sedanjem ustvarjanju. Prisotna so v vsaki njegovi potezi: slika je 
resonanca takšne duhovne sinteze in prasile narave kot tudi njene čisto 
vsakdanje podobe v spremembah letnih časov ali podobe, ki je nastala 
zaradi človekovih posegov. Narava je v svojem bistvu harmonična in 
takšna je tudi vsaka dobra slika. Vsa odstopanja, napake in navidezna 
disonanca (npr. neubranost, razglasje v smislu uničene »industrijske« 
krajine) so le elementi, ki pomagajo odkrivati notranjo harmonijo. Ta se 
kaže skozi oblike, barve in kompozicijo, spontane poteze (gibi) z mehkim 
čopičem ji pridajo prosojnost in zračnost, osebno noto. Špegel je uspel 
naslikati takšno harmonično celoto. ( … ) V svojske krajine stvarnosti in 
spomina je Špegel vnesel energijo prostorov, ki v nedrjih zemlje skrivajo 
rudo. Snovna sila – črno zlato, je zanj realnost, pa tudi materija polna 
mistike. Morda so ravno zato njegove krajine s teminami kot vmesni – 
sivi prostori. Gre za proces nastajanja slike, za zaporedje barvnih plasti, 
ki prekrivajo ali odstirajo in gradijo posebno teksturo telesa slike. Barve, 
s katerimi umetnik artikulira te posebne »prostore«, izslikajo dvojnost 
razgleda in vpogleda: v tisti realni in tisti prividni svet. 

Vabljeni k ogledu razstave, ki bo odprta do 9. oktobra 2013.
         A.K.

Foto: Dejan Tonkli

Večer šansonov v vrtu vile Mayer

Vila Mayer se je že velikokrat izkazala za izvrsten priredit-
veni prostor. Ambient te prelepe meščanske vile malokoga 

pusti ravnodušnega, tokrat pa je Občina Šoštanj pripravila Večer 
šansonov v prekrasno urejenem vrtu vile.

Foto: arhiv Občine
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Panjske končnice

Avlo Termoelektrarne Šoštanj, so tamkajšnji gospodarji 
domiselno spremenili v razstavni prostor, kjer  se ciklično 

menjajo razstave različnih avtorjev.

Alimpije Košarkoski se je tam že predstavil, a kot priznanega avtorja 
so ga povabili znova. Košarkoski je sicer prepoznaven kot ikonopisec, 
po rodu je iz Makedonije, a ker že dolga leta živi v Sloveniji ,je naklonjen 
tudi kulturi in zgodovini svoje žene Slovenke. Tudi zato se poizkuša v 
slikanju panjskih končnic, posebnosti Slovenije in še nekaterih pokrajin. 
A predvsem se je slikanja te zvrsti lotil, ker se zaveda, da je pot razis-
kovanja in ustvarjanja neskončna.  Razstava bo na ogled en mesec, 
v novembru bo Alimpije Košarkoski znova razstavljal v Mestni galeriji 
Šoštanj. Vabljeni .

MILOjKA B. KOMPRej

26-5   foto: Dejan Tonkli

20 let Kulturnice Gaberke

Kulturno turistično društvo Kulturnica Gaberke je leta 1993 usta-
novila skupina enako mislečih krajanov, ki je želela organizirati 

različne prireditve, s katerimi so želeli dvigniti kulturo druženja, obnav-
ljati stare običaje in povečati turistično prepoznavnost kraja Gaberke.

In od takrat je minilo 20 let, v katerih se je nabralo ogromno število 
prireditev in dogodkov, ki so bili organizirani pod okriljem Kulturnice. Kul-
turnica Gaberke je 21.9.2013 v Kulturnem domu Šoštanj s slavnostnim 
programom obeležila 20. obletnico uradnega delovanja, kajti njeno de-
lovanje sicer sega že v 30. leta prejšnjega stoletja in sovpada z ustano-
vitvijo gasilskega društva Gaberke. Več o samem delovanju društva je 
moč prebrati v knjigi z naslovom Kulturnica Gaberke 20 let delovanja, 
ki so jo ob tej priložnosti izdali v Kulturnici Gaberke. 110 strani debela 
publikacija, ki jo je uredil Aleksander Grudnik, k vsebini pa so poleg njega 
prispevali še Zdenka Mazej Grudnik, Peter Rezman, Branko Špital in 
Boris Plamberger, povzema 20. letno delovanje društva, hkrati pa se v 
njej obuja kulturno delovanje v Gaberkah še pred ustanovitvijo društva, 
ki ga v knjigi obujata Branko Špital in Peter Rezman. V knjigi, kjer sta na 
prvih straneh besede prispevala župan občine Šoštanj Darko Menih in 

predsednik krajevne skupnosti Gaberke Zvone Koželjnik, so predstav-
ljeni  intervjuji z vsemi 4 predsedniki društva, z Brankom Špitalom, Pet-
rom Rezmanom, Dragom Rezmanom in Francem Šteharnikom ter kro-
nologija dogodkov, ki je podkrepljena s številnimi fotografijami in članki 
iz časopisov. Prav tako je bila ob tej priložnosti izdana zloženka s pred-
stavitvijo delovanja društva, ki jo je prejel vsak obiskovalec prireditve. 

Program so z zapeto slovensko himno pričele ljudske pevke 
Gaberški cvet, ki delujejo pod okriljem Kulturnice. Zdravljica je pesem, s 
katero se prične prireditev ob Kulturnem prazniku v Gaberkah, ki jo člani 
Kulturnice pripravljajo vsako leto že od same ustanovitve društva naprej. 
Nato je povezovalka programa, Milojka Komprej napovedala film o de-
lovanju Kulturnice, ki ga je sicer »zmontirala« Zalika Mikuž pred tremi leti 
ob dogodku Kulturnica Gaberke se predstavi. Za filmom se je na odru 
predstavila dramska sekcija Kulturnice, kjer so Branko Špital ter Mirko 
in Zdenka Verhovnik predstavili kratek humoristični dramski prizor s 
tematiko iz aktualnega evropskega prvenstva v košarki. Na oder je nato 
prišla Aleksandra Cavnik, ki je v soju žarometov odpela dve znani zim-
zeleni slovenski popevki. Nato so sledili trije kratki filmi Toma Čonkaša in 
sicer odlomek iz njegovega filma Stkana zgodba lanenega prtiča, ki se je 
dogajal pri Kozolcu, Poplave pri Kozolcu 2012 in Zadnja košnja. Zadnja 
košnja se dogaja na območju novo nastajajočega jezera v Gaberkah. 
Skupino turistov pripelje domačin Franc Ostrovršnik do nekdanje jer-
manove kmetije, kjer jim predstavi okolico. Skupina koscev in grabljic 
pa ta čas pri nekdanji domačiji Milke in Branka Špitala opravi še zadnjo 
košnjo in spravilo otave, saj bo naslednje leto tista zemlja potopljena. 

Milojka Komprej je dobila tudi prijetno nalogo in sicer deklamiranje 
ustanovne pesmi. V arhivu Kulturnice smo našli pesem z naslovom Doli-
na spominov, ki jo je ob priliki ustanovitve Kulturnice napisal Franc Špital.

Sledil je nagovor zdajšnjega predsednika Kulturnice Franca 
Šteharnika, ki je po pozdravu vseh navzočih povedal nekaj kratkega o Kul-
turnici, nato pa je na oder povabil župana Darka Meniha. Župan, ponosen 
na 20 obletnico delovanja društva, ki je v kraj Gaberke in občino Šoštanj 
prinesla veliko zanimivih prireditev in dogodkov, ni mogel mimo dejstva, 
ki ga je opazil v enemu od filmov. Pred dvajsetimi leti je zaradi slabega 
odnosa občine Velenje do kraja Gaberke Pustni komite Gaberke ustanovil 
kar svojo Pustno občino Gaberke, ki je bila za časa Pusta izredno uspešna 
in produktivna. Tako, da se je župan v šali vprašal, če Gaberke le spet ne 
razmišljajo o svoji občini. Pa je za njim na oder prišel še predsednik KS 
Gaberke Zvone Koželjnik, ki je društvu čestital za jubilej in mu zaželel še 
veliko uspešnih let delovanja, obenem pa na koncu še potolažil župana, 
da Gaberke sicer nimajo namena ustanoviti svoje občine, se bodo pa zato 
trudili, da bo Šoštanj še najprej ostal samostojna občina. 

Seveda pa ob jubilejih ne gre brez podelitve priznanj. Ob tej 
priložnosti so s strani Kulturnice priznanja prejeli ustanovni člani društva, 
torej tisti, ki so »krivi«, da je bilo društvo pred dvajsetimi leti vpisano v 
uradni register društev, in sicer jože Borovšek, Mihaela Kotnik, Darko 

Foto: A. Grudnik

Aleš Črnko je navdušil vse prisotne s šansoni Iztoka Mlakarja, 
Đorđa Balaševića, francoskimi šansoni in iskrivimi avtobiografskimi 
vložki.

Črnka je pozdravil župan Občine Šoštanj Darko Menih. Oba sta hitro 
ugotovila, da imata kar nekaj skupnih točk: oba sta profesorja športne 
vzgoje, oba sta obiskovala Kajuhovo gimnazijo v Celju in oba imata rada 
Kajuhovo poezijo; Črnko je pokazal svoj izvod Kajuhovih Pesmi, ki jih ve-
dno nosi s seboj, župan pa mu je v spomin na nastop v Šoštanju podaril 
majico Kajuh – moj pesnik.  
  TjAŠA ReHAR
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Tašča.com 3 pod Kozolcem

Gaberčani so lahko na nedeljsko popoldne 15.9.2013 izbirali med 
dvema zanimivima prireditvami in sicer so se lahko podali na 

pohod po Gaberški poti ali pa do kozolca Kulturnice Gaberke, kjer 
so si lahko ogledali  ljubezensko komedijo Tašča.com 3, s pod-
naslovom Ljubezenske težave avtorja Tončka Žumbarja.

Za nekatere je bila to,  kam se torej podati, kar težka odločitev. In 
zgodilo se je, da se je ogleda komedije udeležilo veliko več krajanov, 
kot pohoda. Številno publiko so nasmejali člani Kulturno umetniškega 
društva Stane Sever iz Ribnice na Pohorju. 

Napotnik, Drago Rezman, Peter Rezman, Rajko Slamek, Branko Špital, 
jože Špital, Franc Šteharnik in Mirko Verhovnik.

Predstavnica javnega sklada Republike Slovenije za kulturo izpostava 
Velenje Tatjana Vidmar je sedanjemu predsedniku, Francu Šteharniku 
in Mirku Verhovniku podelila Priznanje sveta območne izpostave jSRS 
za kulturo Velenje za dolgoletno delo na kulturnem področju v društvu. 
Priznanje je prejela tudi Kulturnica za 20 let delovanja.

Prireditve so se od pobratenih društev udeležili člani športnega 
društva Brunšvik, s katerimi je Kulturnica pričela sodelovati pred dobrimi 
20 leti, ko se je kalila ideja o prireditvi Kravje dirke. Predsednik Franc 
Šteharnik se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali, da je društvo 
vseh teh 20 let lahko ustvarjalo in uresničevalo svoje ideje, obenem pa je 
povabil v društvo mlade ljudi, ki bi lahko nadaljevali začeto delo.

Knjigo Kulturnica Gaberke 20 let delovanja je mogoče po simbolični 
ceni kupiti na sedežu Kulturnice po predhodnem dogovoru s predsed-
nikom društva.

ALeKSANDeR GRUDNIK

Foto: A. Grudnik

Tapravi faloti uspešni še naprej

Člani ansambla Tapravi faloti so se konec meseca avgusta 
udeležili Ptujskega festivala 2013.  Skladbi, ki so ju izvajali, sta 

bili: Boš batine dobil (Vera Šolinc, Bojan Lugarič) in Kje si sreča 
(Jože Šalej, Jože Zimšek) ter se po mnenju gledalcev in poslušalcev 
uvrstili na drugo mesto.

Pravijo, da je Ptujski festival zanje zelo pomemben zaradi promo-
cije ansambla in tudi nekakšna ocena, kam po glasbeni lestvici spadajo. 
»Vse skupaj je zelo čarobno in nismo si predstavljali, da nas bodo ljudje, 
kljub menjavi zasedbe, tako toplo sprejeli. Zelo smo bili veseli, ko smo vi-
deli, da nas podpira velika množica ljudi, da jim je naša glasba všeč in še 
enkrat se zahvaljujemo za vsak glas, ki so nam ga namenili«, so dejali. 

Uvrstili so se tudi na Slovensko polko in valček 2013. Predstavili se 
bodo s polko, katere imena še ne smejo izdati. Vsak petek zvečer se 
bosta v oddaji Slovenski pozdrav na prvem programu nacionalne tele-
vizije dva ansambla potegovala za uvrstitev v finale. Upajo, da bo takrat 
sreča  na njihovi strani. 

V mesecu oktobru pa harmonikarja Uroša čaka najlepša vloga, 
namreč, postal bo očka. Tapravi faloti so že v veselem pričakovanju, mi 
pa prav tako v pričakovanju novih skladb in festivalov. 

MeLITA jeLeN

Ansambel Tapravi faloti. Foto: Boris Kovačič

Foto: A. Grudnik

Komedija, ki je požela veliko smeha, je izpostavila problematiko so-
bivanja različnih generacij družine pod isto streho. V omenjeni komediji nas-
topa družina, v katero se je zadnje leto, zaradi slabšega zdravja preselila 
tašča oziroma stara mama. Za zeta in vnukinji ter sosede je postala breme, 
zato si želijo, da bi kmalu umrla. Nagajajo ji in se do nje grdo obnašajo. Ven-
dar pa se iznajdljiva stara mama ne da. Ko že mislijo, da je umrla in jo hočejo 
s samokolnico odpeljati do najbližjega kesona, jim uide in v samokolnico 
nastavi lutko, ki jo je dobila za rojstni dan. Kakšen šok je bil to zeta in soseda, 
ko sta ugotovila, da pa tašča le ni mrtva. Ob ljubezenskih težavah vnukinje 
jo stara mama potolaži in ji poda dobronamerne nasvete, zaradi česar jo 
vnukinja začne gledati v drugi luči in se ji opraviči za svoje grdo obnašanje do 
nje. Nazadnje vsi ugotovijo, da tašča oziroma stara mama le ni tako napačna 
in da zna biti prav prijetna družba. 

ZDeNKA MAZej GRUDNIK

Vikend, Stil, Tapravi faloti, Smeh …

Sredi meseca septembra so potekali predizbori za Slovensko 
polko in valček 2013. V oddajo Slovenski pozdrav, ki bo na spo-

redu od oktobra dalje na prvem programu televizije Slovenija, se je 
uvrstilo 12 polk in 12 valčkov.

Ta mesta je zasedlo tudi nekaj domačih ansamblov. V kategoriji polk 
so se v naslednji krog uvrstili ansambli Smeh, Stil in Tapravi faloti, v kat-
egoriji valčkov pa iz domačega okoliša ansambel Vikend. Finale festivala 
bo 10. januarja 2014.

MeLITA jeLeN
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Muzej

Poletni filmski večeri

Tako kot že lansko leto smo tudi letos v Muzeju usnjarstva na 
Slovenskem v Šoštanju, v sodelovanju s studiom Mozaik pri-

pravili prireditev z naslovom 2. Poletni filmski večeri. Letošnja 
prireditev, pod pokroviteljstvom župana občine Šoštanj, g. Darka 
Meniha, ki je potekala 29. in 30. avgusta 2013, je bila razdeljena na 
dva večera.

V teh dveh večerih se je zvrstilo mnogo zelo zanimivih posnetkov, 
tako profesionalnih kot tudi amaterskih, saj je bil namen prikazati podobe 
iz Šaleške doline iz preteklosti in sedanjosti ne glede na tematiko film-
skega materiala. Za letošnji program se je v predhodnih nekaj mesecih 
nabralo zares veliko video materiala, zato je bilo kar težko izbrati in raz-
porediti posnetke za oba večera. Vendar se je tudi to na koncu uredilo. 

Prvi večer se je začel z programom Pihalnega orkestra Zarja 
Šoštanj, dodatno pa je dogajanje popestrilo nekaj članic MePZ Svoboda 
Šoštanj, ki so v oblačilih iz 19. stoletja, delile med obiskovalce letake s 
programom. Sledil je g. jani Napotnik-Zen Aj, ki je zapel  svojo pesem 
o Šoštanju. Program sta povezovala Miran Aplinc iz Muzeja usnjarst-
va in Bojana Planina iz Studia Mozaik, ki sta po uvodnem nagovoru k 
besedi povabila župana,g. Darka Meniha, ki je tudi uradno odprl druge 
šoštanjske Poletne filmske večere. Nato pa so se začele posamezne 
projekcije filmov, ki jih je za to prireditev pripravil in jih na samem kraju 
dogajanja predvajal, g. Tomo Čonkaš iz Studia Mozaik. Najprej smo si 
pogledali lanski prispevek iz Poletnih filmskih večerov, ki sta ga prip-
ravila Duška Lah in Miloš Šantek iz RTV Slovenija. Sledil je posnetek 
več filmskih zapisov Srečka Plankla, ki je prikazoval panoramo Šoštanja 
in okolice v letih 1977-1985. Nato smo si lahko ogledali posledice lanskih 
novembrskih poplav, ki jih je na kamero ujela Zalka Mikuž. Ista avtorica 
pa je posnela tudi letošnjo jubilejno 30. Tekmovanje v tekmovanju starih 
ročnih in motornih brizgaln Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj-
mesto. V nadaljevanju pa je bil prikazan še en njen video zapis, ki je 
nastal leta 2008 ob postavljanju mlaja v Lokovici. Avtorja naslednjega 
posnetka jernej Župevc in Andrej Urbanc sta nam v glasbenem filmu na 
kratko prikazala aktivnosti Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj, filmski zapis 
janija Napotnika-Zen Aja z naslovom Šola zdravja pa je predstavil skrb 
za lastno zdravje in vitalnost skupine občanov. Sledil je posnetek Darka 
Čepelnika ki datira v obdobje med leti 1974 in 1975, prikazal pa nam 
je dogajanje v takrat še obstoječi vasi Družmirje. Naslednji kratki film 
z angažirano vsebino Petra Rezmana, Tuga Štiglica, Novega Tednika-
Radia Celje in Kina 16, s pomenljivim naslovom Obisk, je jasno pon-
azoril posledice neodgovornega ravnanja z naravnim okoljem v Šaleški 
dolini leta 1988. Prav na istem mestu je letos mladi avtor Matej Vranič 
posnel kratki dokumentarni film jumping Frogs, v katerem smo lahko 

videli modernejši pristop snemanja. Kot zadnji v četrtkovem večeru, je 
bil predvajan dokumentarno izobraževalni film Črno-Modro, ki je nastal v 
lanskem letu v sodelovanju Studia Mozaik in podjetja PV Invest.

V petek pa smo kot prvega videli dokumentarni film z naslovom Čari 
lovstva v LD Smrekovec, ki je delo Zalke Mikuž,jožeta Podpečana in 
Filipa Vrabiča, prikazal pa nam je utrinke iz lovskega življenja. Prireditev 
so s kratkim uvodnim glasbenim programom tako kot že dan poprej, 
popestrili Pihalni orkester Zarja, katerim je sledil jani Napotnik-Zen Aj. 
Obisk pri Basistu pa je naslov naslednjega posnetka, ki je nastal med 
leti 1971-73. Zanimiv je bil tudi naslednji video zapis Staneta Kavnika 
iz leta 2002, z naslovom Razstava stenskih ur pri Božičku, kateri nam 
je prikazal zbirko starih stenskih ur. Po predvajanju tega posnetka nam 
je g. Kraševec iz Turistično olepševalnega društva Šoštanj pokazal, 
uro v obliki kavnega mlinčka, ki še danes melje kavna zrna. Prav za 
Poletne filmske večere, pa je po naročilu TeŠ-a nastal film v produkciji 
televizijske hiše VTV, Izgradnja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, ki je 
nastal v letošnjem letu. V tem filmu smo lahko videli proces gradnje vse 
od leta 2009 do danes. Izsek iz filma Zadnja košnja, Studia Mozaik in 
Kulturnice Gaberke je prav tako nastal v letošnjem letu, v njem pa smo 
lahko videli košnjo na star način na ugreznem območju. Pridobivanje 
oglja so nam Boštjan Mikuž, Toni Rehar in Zalka Mikuž v dokumentarcu 
iz leta 2009 z naslovom Oglarji na Pristavi. Milan Marič je na kamero ujel 
letošnji pustni karneval v Šoštanju, Tomo Čonkaš pa nastop gledališke 
skupine Ana Desetnica, prav tako v Šoštanju. Seveda smo si ogledali 
tudi ta dva. V letošnjem letu je nastal film Žar stoletij, avtorjev Damijana 
Kljajiča in Blaža Verbiča iz  Muzeja Velenje, ter Toma Čonkaša. V tem 
filmu smo lahko videli težko življenje v preteklosti na Kavčnikovi domačiji 
v Zavodnjah. Kot zadnji pa je bil predvajan kratek film Mateja Vraniča, ki 
je prikazal dogajanje v vasi Skorno. 

Tako smo si v dveh dneh ogledali res pester izbor video materiala 
in prav vsak je lahko na filmskem platnu našel njemu zanimiv posne-
tek. Prireditev, ki je malo popestrila poletno dogajanje v Šoštanju, se je 
dobro prijela med ljudmi, saj se je v obeh večerih zbralo kar lepo število 
obiskovalcev, katerih odziv je bil izjemno pozitiven in tudi sami so s svo-
jimi komentarji med pavzami aktivno sodelovali. Seveda pa teh Poletnih  
filmskih večerov ne bi mogli izpeljati brez podpore pokroviteljev-glavni je 
tudi letos bila občina Šoštanj, s finančnimi in materialnimi sredstvi pa so 
nas podprli tudi: krajevna skupnost Šoštanj, Termoelektrarna Šoštanj, 
Zavod za kulturo Šoštanj, Turistično olepševalno društvo  Šoštanj, Pi-
halni orkester zarja Šoštanj, Prevozništvo in gradbeništvo Fajdiga Franc 
s.p., Nataša, storitve gospodinjstvom in trgovina d.o.o.

jeRNej HOZjAN

Foto: arhiv

Foto: arhiv
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Zimzelen

POPOTNIK, KO HODIŠ, POJDI ZMERAJ DO KONCA.                
(Tone Pavček)

September smo v PV Centru starejših Zimzelen posvetili 
ozaveščanju javnosti o demenci z namenom destigmatizacije 

in razumevanju oseb z demenco, saj je 21. september svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni. Zelo pomembno je seznanjanje širše ja-
vnosti o bolezenskih znakih za hitrejše prepoznavanje in pravilno 
ukrepanje. S tem želimo vplivati na javnost in širiti informacije o 
težavah, ki jih imajo osebe z demenco in njihovi svojci.

Demenca je bolezen, sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, 
običajno kronične ali napredujoče narave in ne prizadene zgolj bolnika, 
ampak tudi bližnje, ki za obolelo osebo skrbijo. Prva huda preizkušnja je 
soočanje z boleznijo in njenimi posledicami, z napredovanjem bolezni 
pa je skrb za obolelega vse bolj obremenjujoča. Predstavlja psihično in 
fizično obremenitev, zato potrebujejo svojci veliko razumevanja in pod-
pore. Seznanjeni morajo biti z značilnostmi in s potekom bolezni.

Prav tako je pomembno nenehno učenje za kakovostno skrb za os-
ebe z demenco, ki ga potrebujemo tako neformalni kot formalni oskr-
bovalci.

Vsi, ki smo se z demenco že srečali, imamo podobne izkušnje o 
pridobivanju  informacij, iskanju zdravniške in druge strokovne pomoči, 
včasih tudi z nerazumevanjem okolice in veliko stresnimi situacijami, v 

katerih smo se znašli zaradi obolelega svojca. V takih trenutkih je ve-
likega pomena, da se lahko na nekoga obrnemo, da lahko svojo tesnobo 
in strahove z nekom podelimo, se pogovorimo. 

V PV Zimzelenu je s tem namenom začela delovati skupina za 
samopomoč svojcem oseb za demenco. V skupini smo si enotni, da smo 
prav svojci tisti, ki si lahko med seboj veliko pomagamo, saj je bolezen 
bližnjega tisto, kar nas povezuje.

Osnovna dejavnost v skupini, ki jo vodim, je pogovor in druženje 
članov z istimi interesi in teži k psihični razbremenitvi svojcev.

Koncept samopomoči je v obliki druženja na prostovoljni ravni, 
izhodišče za delo pa so medsebojno spoznavanje, pridobivanje infor-
macij o demenci, iskanje oblik pomoči, izmenjava izkušenj, medsebo-
jna pomoč, podpora in opora. je tudi podoživljanje podobnih stisk in 
izkušenj, zato lahko drug drugega bolje razumemo in podpiramo. 

Skupina je odprtega tipa, zato ste vabljeni vsi, ki v domačem okolju 
skrbite za  obolelega za demenco in se vsakodnevno srečujete s prob-
lemi te bolezni, kot tudi tisti, ki bi o demenci želeli izvedeti kaj več, se 
pogovoriti, poslušati …

Srečanja so vsak zadnji četrtek v mesecu ob 18. uri; naslednje je 
v četrtek, 26. septembra, ob 18. uri v prostorih PV Centra starejših 
Zimzelen v Topolšici.

jeLKA FLORjANČIČ

V septembru vsako leto po celem svetu potekajo kampanje 
za ozaveščanje javnosti o bolezni demenca, 21. september 

pa je dan Alzheimerjeve bolezni. V ta namen smo v PV Zimzelenu 
v septembru izpeljali več aktivnosti za stanovalce, zaposlene in 
obiskovalce na temo demence, od predavanj, srečanja skupine 
za samopomoč svojcev oseb z demenco, promovirali smo vaje 
možganske telovadbe, objavili članke, plakate, letake.

.
Razumeti in sprejeti
Splošna načela za ravnanje z osebami z demenco so:
• pridobiti znanje o demenci,
• sprijazniti se z demenco,
• razumeti človeka z demenco,
• prilagoditi lastno vedenje,
• prilagoditi zunanje življenjske razmere,
• poskrbeti zase.

Foto: arhiv

SVETOVNI DAN HOSPICA IN 
PALIATIVNE OSKRBE
»Doseči univerzalno pokritost hospic in paliativne oskrbe«
je tema letošnjega svetovnega dneva hospica in paliativne oskrbe,
moto pa RAZBLINIMO MITE.

Svetovni dan  hospica in paliativne oskrbe, ki ga  praznujemo vsako 
leto na drugo soboto v mesecu oktobru, povezuje in navdihuje ljudi v  
preko sedemdesetih državah po vsem svetu. Skupaj z GLASOVI ZA 
HOSPIC, ki je hkratni val osveščanja  s prireditvami,  organiziranimi 
dogodki,  kot so koncerti, gledališki večeri, govorjena beseda, se z 
namenom zbiranja finančnih sredstev in zavedanja pomena hospic 
in paliativne oskrbe širi  filozofija hospica,  mreža podpornih članov, 
sodelavcev in uporabnikov bodisi v oskrbi in podpori ob hudi bolezni 
in žalosti, izobraževanju, prostovoljstvu. 

Dajmo  GLAS HOSPICU in RAZBLINIMO MITE tudi v Sloveniji!

SVETOVNI DAN HOSPICA
bomo počastili v soboto, 
12. oktobra z množičnim, vseslovenskim pohodom.
Ob 10 uri se pod kozolcem ob škalskem jezeru 
zberemo vsi, 

ki živimo, čutimo, delamo s hospicem, ga podpiramo, potrebujemo,  
mu zaupamo. 

Krenili bomo na pot  treh kilometrov in dogodek zaključili s kratko 
popestritvijo.

Priporočljiva pristojbina 3 €.

PREHODIMO DEL POTI SKUPAJ!
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Šport in rekreacija

Za konec poletnega košarkarskega 
tabora KK Elektra nas je obiskal GET WET

V ponedeljek, 26.8.2013 se je v Šoštanju začel košarkarski ta-
bor, ki ga organizira KK Elektra. Tabor, ki je potekal v zadnjem 

tednu poletnih počitnic, od 26. do 30.8.2013, od 9.00 do 12.00, je 
letos obiskovalo 27 nadobudnih košarkarjev starosti od 9 do 13 let 
(med njimi sta bili tudi dve dekleti), ki so pod nadzorstvom trenerja 
Rajka Rituperja in trenerja Vladimirja Rizmana, spoznavali prvine 
košarkarske igre in svoj prosti čas preživljali aktivno, pozitivno in 
nadvse koristno.

Na taboru so se udeleženci tudi letos imeli naravnost odlično. Najbolj 
jim je v spominu ostal obisk članskega treninga, ki se je zgodil drugi dan 
tabora. Udeleženci so se na tem treningu lahko družili s svojimi vzorniki 
in okusili kako trd je profesionalni košarkarski kruh.

Skozi dneve košarkarskega tabora pa so poleg košarkarskega znan-
ja, udeleženci pridobili tudi druge dobre lastnosti kot so skupinsko delo, 
prijateljstvo, aktivno preživljanje prostega časa, vztrajnosti, natančnosti 
... in še kaj bi se našlo. 

Za zaključek nas je danes obiskal animator iz ekipe GeT WeT. Orga-
nizacija GeT-WeT nam je danes popestrila dan na košarkarskem taboru 
in nas tudi prijetno osvežila. Otroci so uživali v štafetnih igrah in nato v 
ciljanju v tarčo. Kanček spretnosti in natančnosti je bil potreben, da se 
prične odlična zabava in sproži val smeha.

V KK elektra tako nadaljujemo tradicijo košarkarskih taborov v 
Šoštanju in z veseljem mladim ponujamo aktivno preživljanje prostega 
časa z košarkarsko žogo v rokah. Vsak udeleženec je ob pričetku tabora 
prejel tudi spominsko majico, brisačo in košarkarsko žogo. Upamo, da bo 
žoga veliko v uporabi tudi po končanem taboru.

TOMAŽ SINIGAjDA

Foto: Tomaž Sinigajda

Predstavitve športov odlično uspele
Danes, 3.9.2013, je v organizaciji Športne zveze Šoštanj na OŠ 

KDK Šoštanj potekala predstavitev športnih klubov in društev, 
ki delujejo v našem kraju. Na tem dogodku so se predstavili Elek-
tra Šoštanj, OK Šoštanj Topolšica, Judo klub Jaka, Šahovski klub 
Šoštanj, NK Šoštanj, Rokometno društvo Sebastjan Sovič, Kegljaški 
klub Šoštanj in Društvo tabornikov rod Pusti grad Šoštanj.

Kot že nekaj let pred tem, je tudi letos Športna zvez Šoštanj v sode-
lovanju z OŠ KDK Šoštanj organizirala predstavitve vseh športov, ki delu-
jejo v Šoštanju. Predstavitev košarke in odbojke, iz domačih prvoligaških 
klubov, sta se udeležili obe članski ekipi omenjenih moštev. Ostale športe 
oz društva pa so predstavljali izkušeni trenerji ali drugi predstavniki društev. 

Vsako društvo je pripravilo svojo kratko predstavitev, preko katere so 
otrokom od 1. do 4. razreda predstavili možnosti za aktivno preživljanje 
prostega časa. Otroci so pri košarki navdušeno skušali hitro prebiti skozi 
kratek poligon, obleči dres članske ekipe in zadeti koš. Pri odbojki so 
skušali odbiti žogo preko mreže, pri rokometu in nogometu so skušali 
zadeti gol, pri šahu so skušali premagati našega mojstra šaha Grego 
Rupnika. Pri judu so se naučili malce discipline in nekaj osnov juda, pri 
kegljačih so spoznali pravila kegljanja in pri tabornikih so spoznali kaj so 
taborniki in kaj se pri njih dogaja. Dogajanje je bilo tako res zelo pestro.

Športna zveza Šoštanj in vsa društva, ki so sodelovala na današnji 
prireditvi, upajo, da se bo čim več otrok usmerilo v zdrav način življenja. 
Za kateri šport se bodo odločili niti ni toliko pomembno. Najpomembneje 
je, da otroci svoj prosti čas preživljajo aktivno in koristno.

TOMAŽ SINIGAjDA

Foto: Tomaž Sinigajda

Je to konec ulične košarke v Šoštanju?
Šoštanj je mesto v katerem se že vrsto let igra dobra košarka.  

Košarkarski klub Elektra je že 65 let nosilec športne panoge 
košarka v Šaleški dolini. Ampak dobra košarka ni doma samo v 
dvoranah.

To dokazuje vrsta košarkarskih zanesenjakov – rekreativcev, ki 
raje igra ulično košarko. Tako kot je Športna dvorana Šoštanj dom za 
košarkarje elektre, je za rekreativce vedno bilo kultno igrišče ob bivši 
osnovni šoli Bibe Roecka. Pred leti igrišče nikoli ni samevalo, saj se je 
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igralo ob vseh letnih časih, tudi do trde teme. Prav tako pa ni bila ovira 
manjša ploha ali pozimi celo sneg. Za igro smo igrišče lepo skidali in 
igrali kot da ni zime. Na igrišču ob stari osnovni šoli Biba Roeck je svoje 
prve košarkarske korake naredilo tudi ogromno, kasneje profesionalnih 
košarkarjev elektre. Prav tako pa nam je igrišče pomenilo res veliko, saj 
smo skoraj ves prosti čas preživljali na njem in ne kot je sedaj v navadi 
pri mladih, doma za računalnikom.

Res je, da igrišče v zadnjem letu ali dveh ni bilo več toliko v uporabi. 
Zanesenjaki smo odrasli, naše mesto pa so zasedli mladi, ki imajo druge 
prioritete. Koši pa so ostali enaki, asfalt je sedaj že slab in drseč … a 
kljub temu se je še dalo igrati. Da je igrišče še vedno kultno in uporabno  
smo dokazali danes 1.9., ko smo se zbrali v izjemnem številu in odigrali 
verjetno še zadnje tekme  ulične košarke v Šoštanju. Kot bi vedelo tudi 
nebo, da je to morda za nas res zadnjič, je le to zajokalo in dež nas je 
pregnal iz igrišča že po dobri uri in pol igre.

Z žalostjo smo vsi sprejeli vest, da bo na tem mestu , kmalu zrasel 
nov otroški vrtec. Šoštanj bo tako v kratkem izgubil še edino zunanje 
košarkarsko igrišče. Kar pa je za šport, košarko in mlade v mestu, zelo 
slabo.

Na občini Šoštanj sicer obljubljajo novo igrišče, kar je zelo pohvalno,  
v težko pričakovane športnem parku pod vilo Široko. Ampak glede na 
to, da se projekt ne premika že od leta 2008 in da finančna situacija 
ni obetajoča, pomeni da bomo ulično košarko lahko tam igrali neznano 
kdaj. Kljub temu, da nekoč morda res bo novo igrišče, le to ne bo v 
središču mesta Šoštanj in poleg športne dvorane kjer domuje košarka v 
Šaleški dolini. Kultno igrišče bo tako izginilo in z njim tudi naše obdobje.

V prihodnjih dneh vabljeni vsi, da odigrate še kakšno tekmo na 
našem igrišču. Časa ni več veliko.

TOMAŽ SINIGAjDA

Foto: Tomaž Sinigajda

Športni vikend 2013 v Belih Vodah

Kulturno športno društvo Vulkan Bele vode je letošnje leto spet 
organiziralo, sedaj že tradicionalni, športni vikend v Belih Vo-

dah. Letos je prireditev potekala od petka, 30.8. do nedelje, 1.9. 2013 
na igrišču v Belih Vodah.

V petek, 30.8.2013 je potekal  turnir v ruskem kegljanju. Udeležilo 
se ga je kar lepo število navdušenih kegljačev iz občine Šoštanj in 
Šmartnega ob Paki (TeŠ invalidi - 4 ekipe, Šmartno ob Paki – 2 ekipi, 
Bele Vode – 4 ekipe, Zavodnje – 3 ekipe, Šoštanj – 3 ekipe, Topolšica 
-2 ekipi in Florjan – 1 ekipa). Pokal Belih Vod za skupno zmago izmed 
vseh ekip je osvojila ekipa Zavodnje.  V ženski in mešani  konkurenci sta 
bili najboljši ekipi iz Zavodenj, v moški konkurenci  pa je zmagala ekipa 
iz Belih Vod.  Kot novost, je letos potekalo tudi tekmovanje za pokal za 
najboljšega kegljača/kegljačico v posamični konkurenci. Pokal je prav 
tako ostal v Belih Vodah, osvojila ga je Vera  Završnik.  

V soboto, 31.8.2013 je potekal turnir v malem nogometu. Turnirja 
se je udeležilo sedem ekip. Prvo mesto je pripadlo ekipi Havana bar. 
Pokal za drugo mesto si je prislužilo ŠD Lepa Njiva, tretje mesto pa si je 
priigrala ekipa iz Plešivca. 

V nedeljo, 1.9.2013 pa je potekal turnir v odbojki na mivki. Sodelova-
lo je osem ekip. Prvo mesto je zasedla ekipa Tesarstvo Grudnik Peter 2 , 
drugo mesto si je priborila ekipa iz Lokovice,  pokal za tretje mesto pa je 
domov odnesla ekipa Tesarstvo Grudnik Peter 1.

Štejemo si v veliko čast, da nas je s svojo prisotnostjo razveselil tudi 
župan občine Šoštanj, gospod Darko Menih s soprogo in podelil pokale 
najboljšim ekipam v malem nogometu in odbojki na mivki.  

Preživeli smo prijeten športni vikend, ob lepem vremenu, dobri hrani 
in pijači in v dobri družbi.  Z gotovostjo lahko trdimo, da je prireditev 
uspela.  Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem udeležencem in obis-
kovalcem športnega vikenda 2013 v Belih Vodah in hkrati vabimo vse, da 
se nam pridružijo tudi naslednje leto. 

KŠD VULKAN

Foto: arhiv

1000 gibov

Šoštanjsko skupino Šole zdravja, o kateri smo že pisali v prejšnji 
številki Lista,  je konec avgusta  obiskala Zdenka Katkič 

predsednica društva Šola zdravja Slovenije. Skupaj s skupino so 
ob 07.30 ob Vili Široko opravile jutranje vaje 1000 gibov.  Taki obiski 
so nekaj običajnega , skupina izmenja izkušnje in cilje.

Matična skupina Šole zdravja  gospe Zdenke Katkič je v Domžalah, 
pravzaprav jo je ona tam ustanovila. Katkičeva je namreč navdušena 
športnica, ljubiteljica narave,  tudi maserka z diplomo klasične in tuina 
masaže, članica mnogih društev, predvsem pa prostovoljka. Za vaje 
1000 gibov, jo je navdušilo predavanje dr. Nikolaya Grishina, ustanovitel-
ja Šole zdravega življenja, ki je delovala na Primorskem.  Po predavanju 
se je takoj povezala z člani v Piranu ter začela z vajami v Domžalah, v 
parku 88. lip. Po odhodu dr. Grishina nazaj v Rusijo je ustanovila vses-
lovensko društvo Šole zdravja,  katere cilj je izobraževanje posameznika 
v zdravem življenju.  Zdaj združuje  ljudi po celi Sloveniji že  58 krajev 
s 1500 člani. Prostor kjer izvajajo vaje 1000 gibov poiščejo na javnih 
površinah, na  taki lokaciji, da imajo ljudje možnost priti na vaje peš. 
Vaje so enotne, začnejo ob 07.30, z dlanmi, končajo s podplati, vaje pa 
so prirejene za vse starosti od 15 do 100 leta starosti. Imenujejo jih  tudi 
sklepne vaje. Vaje niso težke, ustanovitelj šole je predvsem opazil da 

Zdenka Katkič predsednica šole. Foto: Dejan Tonkli
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je treba ljudi razmigati In kje druge, kot v naravi in kdaj, če ne zjutraj. 
Vadbe se udeležujejo stari in mladi, velikokrat se skupini v nekem kraju 
pridružijo turisti, prepoznavni znak je oranžna majica. 

Vaje so brezplačne, ker jih vodijo prostovoljci, je povedala Katkičeva, 
da društvo funkcionira, je članarina 20 evrov letno. Prostovoljstvo ima 
pomembno vlogo pri delovanju, tudi šoštanjska skupina temelji na tem. 
Celo prvo usposabljanje  sta Zdenka in Ljubica opravili tako, da sta šli 
na Most na Soči na lastno pobudo, nadaljnja izobraževanja so seveda 
zaželena. Katkičeva kot predsednica društva velikokrat gostuje v sku-
pinah, da vidi v kakšnih okoliščinah delujejo. V Šoštanju ji je bilo zelo 
všeč, zahvaljuje se Ptujski skupini, ki je pomagala uvodoma. Izjemoma 
je v Šoštanju prostor v lasti Premogovnika Velenje, ki ga je ta odstopil, 
tako da še vedno vabljeni vsi,  na brezplačne vaje, vsako jutro ob 07.30 
v parku pri Vili široki. In do tja se sprehodite peš. Oglejte si tudi spletno 
stran http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja/ in pridite. 

MILOjKA B. KOMPRej

V soboto 31. avgusta  je v Piranu  Društvo šola zdravja  v sodelovan-
ju z Občino Piran organizirala peto srečanje predstavnikov 57 telovadnih 
skupin iz cele Slovenije .

Po nagovoru župana Petra Bossmana je okrog 500 udeležencev iz-
vajalo jutranjo telovadbo 1000 gibov pod vodstvom dr. Nikolaja Grishina, 
idejnega vodje Društva. Tega tradicionalnega srečanja smo se prvič 
udeležili člani skupine Šoštanj in Velenje. Po telovadbi smo si pod stro-
kovnim vodstvom ogledali znamenitosti Pirana . Do pozno popoldanskih 
ur smo se družili s člani drugih skupin, izmenjavali izkušnje ter uživali v 
lepotah in dobrotah Piranskega zaliva.

ZDeNKA URŠNIK

Foto: arhiv

Aktivni kolesarji

Pa je za nami že 7. tekma v sklopu b4x lige, katere se je udeležilo 
kar 40 tekmovalcev. To je bila druga tekma, ki jo je organiziralo 

naše društvo in zelo smo veseli, da je bil odziv tekmovalcev in 
gledalcev tako velik. Pohvalimo se lahko tudi s tem, da smo gostili 
kar dva tekmovalca iz tujine.

Prireditev je potekala v okviru velike zabave, ki jo je z ansamblom 
Modrijani, odlično organiziralo Športno društvo Ravne!

Glavno nagrado Pit bike (Stomp),  je domov odpeljal Urban Rotnik 
(KK Črn Trn), tik za petami pa mu je bil klubski kolega Vid Kovač. Oba sta 
tudi ponosna člana našega društva. Tretje mesto v kategoriji eLIT pa je 
osvojil Žan Rogan. Takšen je bil tudi vrstni red združenih kategorij eLITe, 
AMATeRjI 16+, U19.

V kategoriji AMATeRjI 16+, je Miha Lebar dosegel 6. mesto, zmago-
valec je bil Walter Zeidler, Avstrijski državni prvak v BMX-u, Matic Knap 
si je s suvereno vožnjo privozil 2. mesto, poleg pa je na  stopničkah  stal 
Tilen jejčič (KK Črn Trn).

Tokrat v kategoriji U19 nista natopila naša člana Luka Bolha in 
Tomaž Pirnat Virbnik (oba KK Črn Trn), saj sta odšla na zaslužen mat-
urantski izlet. Prvo mesto je tako dosegel Tilen Kandare (KK Črn Trn), za 

njim je bil Mitja jančič (KD Sveti jurij), bronasto medaljo pa je dobil jure 
Križman (BSX Racing).

V kategoriji U16, je barve KD Lignit odlično branil Tadej Zaljuberšek, 
ki je premagal  stalnega tekmeca v finalnih vožnjah,jureta Štrancarja 
(KK Črn Trn), v malih finalih sta se pomerila Mihael Beričnik ter Rok 
Gorič (KK Črn Trn), v katerem je Mihael grdo padel ter najnižjo stopničko 
prepustil Roku. 6. mesto je dosegel Žan Martinc.

V kategoriji U13, je 5. mesto dosegel naš član Blaž  Martinc, stopničke 
pa so tokrat osvojili naslednji tekmovalci: 1. mesto Matic Berginc(Livek), 2. 
mesto Toni Štrancar(KK Črn Trn), 3. mesto Kristjan Sladič (KD Hrastnik).

V kategoriji ŽeNSKe, smo imeli tokrat kar dve tekmovalki KD Lignit. 
Nepremagljivi  Moniki Hrastnik (KK Črn Trn) se je tokrat pridružila še 
Klara Rotnik. To je bila njena prva tekma, kjer je pokazala lepo vožnjo 
in tako zasedla 3. mesto, 2. mesto pa  Polona Lavrenčič (KK Črn Trn).

Med najmlajšimi tekmovalci, ki vozijo v kategoriji U10, je bil tudi 
tokrat naš Taj France, ki je tokrat stal na najvišjih stopničkah, pridružil pa 
se mu je 7 letni Tim Rovtar (KK Črn Trn).

IZJAVE NAJHITREJŠIH:
Urban Rotnik (zmagovalec, soorganizator, KK Črn Trn):  Mislim, da je 

izpadlo skoraj vse perfektno! Kljub nekaj tehničnim težavam in eni zlom-
ljeni roki je bilo vse ostalo super. Tako število tekmovalcev, kot število 
gledalcev me je zelo pozitivno presenetilo. Kar se tekmovanja tiče, sem 
ga imel tokrat na stranskem tiru, predvsem zaradi stvari, ki so se dotikale 
organizacije, ampak mi je na koncu vseeno uspelo. Mislim da si bom s 
to odlično nagrado lahko precej pomagal pri zimskem treniranju. Hvala 
vsem, ki ste pomagali organizirati in seveda tekmovalcem.

Tadej Zaljuberšek (KD Lignit): Včerajšnja tekma je bila kar naporna, 
bilo je veliko dobrih tekmovalcev in zato sem dal vse od sebe. Na koncu 
mi je uspelo stati na najvišji stopnički. Drugače pa je bilo super, saj je to 
že moja 3 zmaga letos in sem zelo zadovoljen.

ANjA MOLNAR

Foto: Nejc Rošer

Pohod po Gaberški poti

Športna zveza Šoštanj in Športno društvo Gaberke sta za Dneve 
rekreacije 2013 v nedeljo 15. septembra organizirala pohod po 

Gaberški poti.

Pred Gasilskim domom Gaberke se je zbralo okoli 40 pohodnikov. 
Pot je že pohodnikom dobro poznana in zanimiva, vendar se zaradi 
ugrezanja v Ležnju vsako leto skrajša. Tako UO ŠDG razmišlja, da bi v 
prihodnje pot podaljšal proti  Velunji. 

ALeKSANDeR GRUDNIK

Foto: A.Grudnik
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Občankam in 
občanom čestitamo ob 
občinskem prazniku, 
in želimo veliko 
kulturnega sobivanja.
Obenem vas vabimo 
k vpisu v Abonma Lepi 
kamen.
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