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Hribovska vas
v prihodnosti

Družabna Koroška

V gorah smo vsi enaki

torek, 18. septembra 2012

Prepletanje idej domačinov in arhitektov o obnovi
in turističnem razvoju
ravenske vasi Strojna
PETRA LESJAK TUŠEK

(Petra Lesjak Tušek)
V gorah smo vsi enaki, je ob sobotnem srečanju koroških planincev in praznovanju 60-letnice Planinskega društva (PD) Ravne in 30-letnice PD Mislinja na
Naravskih ledinah dejal predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. Rotovnik je izpostavil pomen povezovanja planincev, ki presega šport in
rekreacijo in posega na več področij, od izobraževanja do zaščite in reševanja.
V Sloveniji je kar devet tisoč kilometrov planinskih poti, kar je dvakrat več, kot
je državnih cest, planinskih postojank pa 176, je opozoril. Predsednik MDO PD
Koroške Drago Horjak je izpostavil pomen nadaljnjega označevanja planinskih
poti in izid nove planinske karte, tudi s turnokolesarskimi potmi. Predsednika
društev, ravenskega PD Veronika Kotnik in mislinjskega PD Mirko Tovšak, sta
ob tej priložnosti podelila tudi priznanja zaslužnim članom. (plt)

Kreativni Trg umetnosti

Na kmetiji Janež v hribovski vasici
Strojna nad Ravnami so minuli konec
tedna strnili ideje arhitektov iz Slovenije in Švice ter prebivalcev Strojne in
njihov pogled na arhitekturno obnovo
in turistični razvoj te idilične koroške
vasi. Kakšno naj bo jedro vasice in
kako naj (za)živi, kako razvijati turizem v povezavi z naravnimi danostmi in kulturnim izročilom območja,
kakšen razvoj vasi si želijo domačini
ter druga z razvojem povezana vprašanja so si v petek in soboto zastavljali
v okviru projekta arhitekturne obnove
in turističnega razvoja v povezavi s
prenosi dobre prakse iz Švice.
Gost Fakultete za arhitekturo Univerze v Zürichu dr. Stephan Mäder je
v razmisleku o potencialih podeželja izpostavil predvsem pomen kakovosti življenja, ki se je morajo ljudje
zavedati, pri čemer po kakovosti
prednjačijo preproste stvari, kot je
povsem preprosto tudi dejstvo, da je
domače jabolko z vrta domačije v primerjavi s kupljenim boljše ne glede na
njegov videz. Strniti ponudbo narave,
domače kulinarike in kulturnih danosti je ključ trajnostnega razvoja
hribovske vasi na okoli tisoč metrih
nadmorske višine, vendar pa morajo
interes za spremembe v skupnosti prvenstveno izraziti in pokazati domačini, saj imajo ideje le v tem primeru
možnosti za uresničitev in dolgotrajni

Kmetija Janež v hribovski vasi Strojna je lep primer ohranjanja dediščine.
(Petra Lesjak Tušek)
uspeh. Če Strojna v preteklosti v nasprotju z območjem pod Uršljo goro
ni bila izpostavljena v smislu turističnega razvoja, naj bi se v okviru projektov obnove in razvoja podeželja
poslej to spremenilo. Ta vidik je izpostavil tudi župan Raven Tomaž Rožen,
ki je poudaril, da je ravenska občina
v okviru projekta obnove vasi namenila okoli 500 tisoč evrov za obnovo
nekdanje podružnične šole in zunanjih površin ob šoli ter asfaltiranje
okoli dva kilometra dolgega odseka
ceste. Poleg vlaganj v infrastrukturo pa so, kot je ocenjeval župan,
pomembne vsebine, ki so jih po zagotovilih predsednika vaške skupnosti
Zdravka Šapka prepoznali tudi prebivalci. Nekateri so že izkazali interes
za kmečki turizem, hkrati pa so se v

veliki meri odločili sodelovati tudi
pri projektu, za katerega je Zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost Ravne ob pomoči Združenja študentov in izobražencev aprila
letos pridobil okoli 50 tisoč evrov iz
Švicarskega prispevka, sklada za male
projekte. V projektu sodeluje tudi arhitektka dr. Maruša Zorec, ki je izpostavila domačijo Janež kot enega
najlepših primerov ohranjanja dediščine, lepega primera za preučevanje
preteklosti in povezovanja s sedanjostjo in prihodnostjo. Gosta iz omenjene švicarske fakultete Max Bosshard
in Peter Marti sta izpostavila tudi
podobnost Slovenije in Švice, posebno pri gorskih vaseh, izmenjave arhitektov in spoznavanje okolij v tujini
pa kot pomembno izkušnjo.

D'nk - Društva in klubi Koroške

Uspehi, vredni spoštovanja
(Karin Potočnik)
Trg svobode v Slovenj Gradcu je konec tedna postal Trg umetnosti, dogodki so
v središče mesta privabili številno, predvsem mlajše občinstvo. Kreativne delavnice in koncerti ves petek in soboto so ideja Tomaža Pačnika, vodje glasbeno-vzgojno-izobraževalnega društva Gvido, ki je projekt izpeljalo v okviru
Evropske prestolnice kulture 2012, katere partnersko mesto je Slovenj Gradec.
Priprave na koncerte skupin je skrbno koordiniral sicer glasbenik Pačnik, domačin, Slovenjegradčan, živeč v Ljubljani. Na stojnicah ob glavnem odru so svoje
izdelke predstavljali in ponujali v nakup rokodelci. (krp)

Nasmejani Matic

(Jurij Berložnik)
Jesenska srečanja na Prevaljah so še enkrat zelo dobro uspela, na najbolj obiskanih veselicah je bilo polno v šotoru kot tudi pred njim. Prevaljskega župana
smo prešerno razpoloženega v objektiv ujeli pred šotorom na zadnji dan srečanj. Kljub temu da je Matic Tasič s širokim nasmehom ljudem nekoliko manj
poznan, smo ga v šotoru ves teden srečevali zelo nasmejanega, vedrega obraza
je obiskoval tudi druge prireditve in veliko dobre volje mu želimo tudi v letu
do naslednjih Jesenskih srečanj. V podaljšku, ki bo sledil ta teden, organizatorji nocoj, ob 19. uri, vabijo v Družbeni dom na zanimivo predstavitev prve
povsem koroške alpinistične odprave na osemtisočak Broad Peak, jutri pa na
predstavitev knjige Naša gora, ki je izšla ob stoti obletnici koče na Uršlji gori,
na odprtje razstave del z mednarodnih likovnih kolonij in predstavitev knjige

50. jubilej enega naših
najuspešnejših
smučarskih klubov
PETRA LESJAK TUŠEK
Prihodnost slovenskega smučanja
je Črna, je metafora, ki jo v Črni na
osnovi uspehov članov Smučarskega
kluba (SK) Črna TAB radi uporabijo. To
besedno zvezo je v luči razmisleka o
aktualnih razmerah v alpskem smučanju ob sobotnem praznovanju 50.
jubileja samostojnosti SK Črna izrekel
tudi predsednik kluba Boris Debelak,
ko se je kljub skrb vzbujajočim trendom v tem športu skušal optimistično
zazreti v prihodnost.
V črnjanskem klubu so vedno imeli
dovolj razlogov za ohranjanje optimizma, predvsem zaradi široke vpetosti
prebivalcev kraja v klub, neizmerljivih
ur prostovoljnega dela, pa tudi pripadnosti kraju in ponosu ob vrhunskih
dosežkih olimpijcev in vseh ostalih
športnikov, članov kluba. SK Črna je
zaradi zavidljivih rezultatov dosegel prepoznavnost doma in po svetu,
uspehi pa se, kot je ugotavljal Debelak,
"ne zgodijo kar tako, vanje je treba vložiti veliko truda, trdega in strokovnega dela, za kar smo bili v klubu vedno
usposobljeni, le denarja je bilo vedno
premalo."
Zgodovina kluba je vredna vsega
spoštovanja, saj se je več kot potrdila
pravilnost vztrajanja prvega predsednika kluba in pobudnika za samostojen klub Milana Čurina. Smučanje
je v Črni ob mrzlih in dolgih zimah
ter naravnih danostih strmega terena
živelo že prej, tudi tekmovalno, tako
v skokih, tekih kot alpskih disciplinah. Ob vrhunskih uspehih sedmih
olimpijcev, skakalcih Dragu in Danilu
Pudgarju, alpskih smučarjih Katjuši

Zbrani tekmovalci ob jubileju SK Črna (Petra Lesjak Tušek)
Pušnik, Mitji Kuncu, Alešu Gorzi in
seveda Tini Maze ter tekačici Nataši
Lačen, so pomembni številni drugi
uspehi. Kot je poudaril predsednik
kluba, so tekmovalci v petih desetletjih v vseh panogah na državnih prvenstvih osvojili kar 230 medalj, s
čimer so eden najuspešnejših klubov
v Sloveniji. Kljub temu klub v današnjih časih težko pridobiva mlajše
člane oziroma jih težko zadrži, saj je
ta garaški šport ob pomanjkanju sredstev izjemno drag. Na nesprejemljivost
sedanjih razmer in na pričakovanje,

da se bo s pričakovanim novim vodstvom Smučarske zveze le obrnilo
na bolje, sta ob praznovanju opozorila zlasti Debelak in olimpijec Mitja
Kunc. Razmisleku, da ni sprejemljivo,
da je toliko bremen na plečih staršev,
tekmovalcev in klubov, se je pridružil
tudi podpredsednik alpskega odbora
pri Smučarski zvezi Bojan Špik. Danilo
Pudgar pa je vseeno vlil pravšnjo mero
pozitivnega razmišljanja. "Mladim
danes manjka vztrajnosti. Če si vztrajen, če sanjaš in treniraš, se da vse," je
bodril Pudgar.

Številni zaslužni
SK Črna je ob svojem jubileju podelil vrsto priznanj, predsednikom in funkcionarjem, trenerjem, tekmovalcem, sponzorjem, sodnikom in časomerilcem,
občini in drugim podpornikom kluba, ki so v delo in razvoj kluba vložili
veliko prostovoljnih ur. Pomembna je bila tudi vloga pripravljavcev prog pa
tudi navijačev, ki so vedno podpirali in spremljali tekmovalce. Trener z najdaljšim stažem je Jože Plesec - Pepi, tudi avtor knjige Vas olimpijcev.

