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Obvestilo uredniškega odbora
Vsem, ki ste s prispevki sodelovali, se najlepše 
zahvaljujemo. 

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja 
in telefonsko številko za glasilo Naša občina 
sprejemamo v elektronski obliki na e-mail 
naslov nasaobcina@mislinja.si. Fotografije naj bodo 
priložene ločeno v formatu jpeg ali tiff. Rok za 
oddajo prispevkov za naslednjo številko glasila je 
28. februarja 2018. Načeloma objavljamo samo 
avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni v 
katerem drugem mediju. Pozivamo vsa društva 
in organizacije, da sproti pripravite in posredujete 
prispevke o vaših aktivnostih. Organizatorje 
prireditev vabimo, da nam sporočite kraj in 
čas dogodka, da ga bomo lahko uvrstili v naš 
Prireditvenik. Bralce pa vabimo, da se nam oglasijo 
s svojimi prispevki in komentarji. 

Uredniški odbor si pridržuje pravico do 
spremembe naslova, izbire in krajšanja člankov in 
fotografij. 
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NAGOVOR

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
Novo leto – čas za nove prilož-
nosti, čas za bližnje, za ljubezen 
in uspehe. Vedno znova stremi-
mo k nečemu boljšemu, drugač-
nemu, ekstravagantnemu, a se 
morda lahko včasih le ustavimo, 
se zamislimo in uvidimo, da naj-
lepše trenutke, ki nas izpopolni-
jo in tudi zadovoljijo, najdemo v 
preprostih rečeh, v prijazni bese-
di, stisku rok, objemu bližnjega in 
dobronamernih, prijetno izreče-
nih mislih.  

Vsem občanom in občankam 
Mislinje bi zaželel dobro utrje-
ne, pogumne in prijazne korake 
na poti skozi naš vsakdanji tempo 
življenja. 

Ko naredimo pregled naše-
ga delovanja v tem koledarskem 
letu, uvidimo, da smo postorili 
kar veliko. Omeniti moram rekon-
strukcijo odseka ceste Paka−Paški 
Kozjak−Gornji Dolič, kjer je bil 
posodobljen odsek v dolžini 1,65 
km. Urejali smo tudi športno-re-
kreacijski park Stari bajer, in sicer 

igrišče za mali nogomet na ume-
tni travi, čigar projekt je zastavljen 
etapno: kar se tiče športnih povr-
šin, so predvideni še igrišče za od-
bojko na mivki, skate park, fitnes 
na prostem, predvidene so tudi 
večnamenske tribune in pešpot 
ob reki Mislinji, ki se bo navezo-
vala na novo brv. Urediti namera-
vamo še vodotok, ki se nahaja na 
tem območju, in seveda prometno 
infrastrukturo.

Na cesti Završe−Graška Gora, 
kjer smo investicijo izvedli tako v 
lanskem kot letošnjem letu, smo 
letos skupaj z Mestno občino 
Velenje rekonstruirali še preostali 
makadamski odsek v dolžini 1,80 
km od kmetije Pivnik do Graške 
Gore. Izvedli smo tudi sanaci-
jo plazu na javni poti Tolsti Vrh−
Colnarca in sanacijo usada bre-
žine ceste na lokalni cesti Paka−
Paški Kozjak−Gornji Dolič na od-
seku pri Bajtnerju na dolžini 38 
m. V tem letu je bil saniran tudi 
plaz v Veliki Mislinji na javni poti 

odcep Krenker−križišče Sedovnik 
(Gratel). Na parkirišču na zahod-
ni strani PC Lopan je bila izvede-
na tudi naložba polnilne postaje 
za električna vozila.

Ob teh večjih investicijah je po-
tekala množica manjših posegov v 
prostor – npr. sofinanciranje asfal-
tiranja javnih cest, in sicer več kot 
2 km v letošnjem letu.

V decembru pripravljamo 
tudi proračun za prihodnje leto. 
Občina bo v letu 2018 za investici-
je namenila kar 61 % vseh odhod-
kov proračuna. 

V decembru,
mesecu božičnega in prednovoletnega vzdušja, 

ko so naše misli usmerjene k družini, k prijateljem, ko iščemo ravnovesje med delom, 
zabavo in posebnimi trenutki ter težimo k ohranjanju dobrih in lepih medsebojnih vezi, 
vam želim pestrosti vsakdana, v prihodnost usmerjene pozitivne vizije vaših poslovnih  

in osebnih načrtov, predvsem pa zdrav, veder nasmeh, ki vas bo obogatil 
in vas spremljal na poti vašega življenja. 

Naj vas lepi trenutki, uresničitev iskrivih želja in usmerjenost v vedno nove izzive  
popeljejo tudi skozi leto 2018.

Župan Občine Mislinja: Bojan Borovnik s sodelavci
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n a š a  o b č i n a  

Veselilo nas je lepo vreme, asfal-
tirana cesta, bližajoča se otvoritev 
in nato prijetno druženje do jutra-
njih ur.

In to smo dočakali na prelep 
petkov popoldan, povrh vsega (za 
vraževerne) še petek 13.

Vabilu na otvoritev so se od-
zvali župani treh občin: župan 
Občine Mislinja Bojan Borovnik, 
župan MO Velenje Bojan Kontič, 
župan MO Slovenj Gradec Andrej 
Čas in tudi nekdanji župan MOV 
Srečko Meh ter številni občin-
ski delavci vseh treh občin, obča-
ni, krajani, sorodniki in prijatelji, 
ki jih je nova pridobitev prav tako 
razveselila kot nas domačine.

Najprej nas je pozdravila godba 
veteranov 3. življenjskega obdobja 
iz Velenja, sledili so govori, pogo-
vori in obljube županov, da se pro-
jekti nadaljujejo s skupnimi moč-
mi. Fantje z Graške Gore in pevci 

sv. Vida so to pozdravili s petjem, 
mi pa z bučnimi aplavzi. G. žu-
pnik Mirko Horvat je dodal bla-
goslov, da bi promet po vseh ce-
stah potekal varno, kar je v teh 
divjih časih zelo pomembno.

Po uradnem delu in potem, 
ko so Sašo Grobelnik, Bojan 
Kontič in Ivan Krenker prerezali 
trak, smo se na povabilo slednje-
ga odpravili na njegovo doma-
čijo, kjer so nas pričakali pečen 

Rekonstrukciji cest končani

Ob tem bi se rad zahvalil vsem, 
ki so nam pripravljeni priskočiti 
na pomoč, ko to potrebujemo, tis-
tim, ki s svojo dobrosrčnostjo, da-
režljivostjo in nesebičnostjo po-
magajo sočloveku, in predvsem 
tistim, ki v tem današnjem, vča-
sih precej trdem svetu najdejo ob-
čutek za sočloveka in vidijo v vsa-
kem posamezniku, ne glede na 
njegov status in položaj, le člove-
ka, posameznika, potrebnega po-
moči. Zatorej hvala vsem prosto-
voljcem, gasilskim društvom in 
številnim drugim društvom za 
njihov trud in prizadevanje ter 
hkrati tudi hvala za njihovo skrb, 

da s svojimi dejavnostmi pope-
strijo naš vsakdanjik in na ta na-
čin poskrbijo tudi za naše aktivno 
in raznovrstno kulturno-športno 
dogajanje. 

Seveda imate osrednje mes-
to med nami vi, občani naše obči-
ne, ki se vsak posamično trudite 
obogatiti našo skupnost, saj brez 
vas, brez vaše dobre volje nikakor 
ne gre. 

Posebej bi se rad zahvalil tudi 
svetnikom in vsem članom odbo-
rov in komisij ter občinski upra-
vi, ki s svojim delom pripomore-
jo h kvalitetnejšim in vedno bolj-
šim rezultatom pri razvoju in 

napredku naše občine, Občine 
Mislinja. 

Seveda si želimo narediti še ve-
liko več. Po svojih močeh se trudi-
mo posodobiti našo okolico in jo 
urediti na način, da bo vedno bolj 
prijetna in dostopna nam vsem, 
občanom in občankam občine 
Mislinja. A ne pozabimo, vsak iz-
med nas lahko pripomore k bolj-
šemu in lepšemu sobivanju vseh 
nas, zatorej ostanimo pozitivni in 
se usmerimo z dobrimi mislimi v 
novo, prihajajoče leto 2018.

Vaš župan
Bojan Borovnik

Župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, župan MO Velenje Bojan Kontič, Sašo 

Grobelnik in Ivan Krenker
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V Mislinji smo se tudi letos no-
vembra ob svetovnem dnevu spo-
mina na žrtve prometnih nesreč s 
komemoracijo, prižigom svečk in 
razstavo likovnih izdelkov učen-
cev OŠ Mislinja spomnili na žrtve 
in njihove svojce, ki so utrpeli naj-
hujše posledice. Zavedati se mo-
ramo, da se nesreča lahko pripeti 
vsakomur izmed nas, kadarkoli in 
brez opozorila. Lahko pa mi s svo-
jim ravnanjem v prometu veliko 
prispevamo, da najhujše prepreči-
mo. Še posebej, da se držimo pra-
vila, da alkohol ne sodi za volan in 
smo »0,0 šofer«.

Že res, da je alkohol pogos-
to prisoten v našem življenju, 
ko ob raznih druženjih in slav-
jih ali tudi osebnih stiskah kaj 
popijemo. Ja, pitje alkohola je v 
naši družbi sprejemljivo in uži-
va ga skoraj vsak. Alkohol pa že v 
majhnih količinah vpliva na naše, 

vol, hladna pijača ter prijetni zvo-
ki Ansambla bratov Avbreht. 
Popoldne so nam s svojim nasto-
pom popestrile tudi Završke 
d'čve in ml. folklorna skupina 
Valdek.

Na koncu bi se še enkrat zah-
valil Občini Mislinja in MO 

Velenje, da smo po dolgih letih 
prizadevanj končno zaključili pro-
jekt rekonstrukcije cest Megalec–
Graška gora in tudi Cirkovce–
Graška gora.

Zahvala gre tudi vsem, ki so 
prispevali in pomagali, da sta 
otvoritev in pogostitev uspeli. Še 
enkrat hvala in srečno.

Stanislav Grobelnik

Prerez traku pri kmetiji Pivnik

V slogi je moč.

k o t i č e k  z a  p r o m e t n o  v a r n o s t  

Premisli. Alkohol ubija!  
Vozimo pametno!
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torej voznikovo ravnanje. Že ob prisotnosti mejne 
koncentracije alkohola (0,5 promila) se verjetnost za 
povzročitev prometne nesreče v primerjavi s treznim 
voznikom podvoji. Če pa imamo v sebi dvojno količi-
no od še dovoljenega (torej okoli 1,1 promila), je verje-
tnost kar 8-krat večja!

Vsaka tretja prometna nesreča na naših cestah je 
posledica alkohola, smrtne žrtve zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola pa predstavljajo okoli tretjino vseh 
žrtev na leto. In veliko od teh nesreč se pripeti mla-
dim voznikom. Ob vedenju, da je povprečna starost 
mladih, ki zaradi prometne nesreče pristanejo na in-
validskih vozičkih, le 22 let, naj bo še posebna spod-
buda mladim, da ne vozijo alkoholizirani, ampak 
pokličejo domov za prevoz. Saj veste, heroji furajo v 
pižamah! 

Tudi sami nikoli ne vozimo pod vplivom alkoho-
la ter na nevarnosti opozorimo še ostale, ki bi morda 
hoteli alkoholizirani sesti za volan. Imamo za to po-
gum? Poiščimo ga, preden nam bo žal …

Jože Tasič, SPV Mislinja

Dandanes imamo potrošniki mož-
nost nakupa različnih živil. Vse 
bolj pa smo pozorni na način pri-
delave in kakovost živil, ki jih uži-
vamo. Slovenija ima zelo majhno 
samooskrbo s hrano in po večini 
smo odvisni od uvoza živil. Takšna 
živila so pogosto izpostavljena dol-
gim transportnim potem, različ-
nim načinom skladiščenja, toplo-
ti, svetlobi, kar lahko vpliva na nji-
hovo kakovost. Splošno je znano, 
da je priporočeno uživanje hra-
ne iz domačega, lokalnega okolja, 
s čimer ohranjamo tudi domače 
kmetijstvo. Pomemben del kme-
tijstva je tudi čebelarstvo, njegov 
najbolj poznani in razširjeni proi-
zvod pa je med. V Sloveniji narav-
ne danosti čebelarjem omogočajo 

pridelavo vrstnega medu, ob upo-
števanju dobre čebelarske prakse 
pa lahko čebelar pridela in ohrani 
kakovosten in varen med, takšen, 
kot so ga proizvedle čebele. 

Čebelarji se vključujemo tudi v 
sheme kakovosti. Shema kakovo-
sti pomeni opredelitev posebnih 
meril in zahtev glede značilnos-
ti, postopkov pridelave ali prede-
lave kmetijskih pridelkov ali živil. 
Kmetijski pridelki in izdelki, ozna-
čeni z oznako ene izmed shem ka-
kovosti, kažejo na posebnost ali 
višjo kakovost proizvoda. Poznamo 
nacionalne in evropske zaščite s 
pripadajočimi simboli kakovosti.

V Sloveniji na področju medu 
poznamo 3 zaščite geografske-
ga poimenovanja medu, priznane 

na evropskem nivoju, in sicer 
Slovenski med z zaščiteno geo-
grafsko označbo, Kočevski gozdni 
med in Kraški med, ki nosita za-
ščiteno označbo porekla. Nekateri 
čebelarji pa se vključujejo tudi v 
ekološko pridelavo medu. 

Slovenski med z zaščiteno geo-
grafsko označbo pridelujejo na ob-
močju celotne Slovenije. Pod tem 
imenom najdete akacijev, cvetlič-
ni, lipov, kostanjev, smrekov, hojev 
in gozdni med. Je eden od redkih 
zaščitenih kmetijskih pridelkov, 
ki ima v svojem imenu ime naše 
države. Prepoznate ga po prelep-
ki na pokrovu kozarca, ki vključu-
je evropski simbol kakovosti in se-
rijsko številko, ki zagotavlja sledlji-
vost takšnega medu.

l o k a l n o  p r i d e l a n o  

O slovenskem medu 
Izberite med višje kakovosti
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l o k a l n o  p r i d e l a n o  

Kočevski gozdni med z zašči-
teno označbo porekla prideluje-
jo na širšem območju Kočevske. 
Pod tem imenom najdete goz-
dni, smrekov, hojev in lipov med. 
Kočevski gozdni med prepoznate 
po enotni nalepki in prelepki, lo-
gotipu Združenja Kočevski med 
ter po nacionalnem in evropskem 
simbolu kakovosti.

Kraški med z zaščiteno označ-
bo porekla pridobivajo na obmo-
čju Krasa v Sloveniji. Pod zaščite-
nim imenom Kraški med najde-
te akacijev, cvetlični, gozdni, lipov 
in kostanjev med ter med divje 

češnje, rešeljike in žepka. Kraški 
med prepoznate po nalepki s se-
rijsko številko in nacionalnim zaš-
čitnim znakom ter po prelepki, na 
kateri je označen evropski simbol 
kakovosti.

Z nakupom medu, ki je vklju-
čen v shemo kakovosti, sta potro-
šniku zagotovljena višja kakovost 
medu in natančno znano pore-
klo pridelave. Ves med, ki je vklju-
čen v katero izmed zaščitenih ge-
ografskih poimenovanj, je 100% 
proizveden v Sloveniji oz. na dolo-
čenih geografskih območjih znot-
raj RS. Zagotovljena je sledljivost, 

med pa je izpostavljen še dodatne-
mu nadzoru kakovosti. 

Med višje kakovosti lahko ku-
pite pri čebelarjih, ki so vključe-
ni v kakovostne sheme. Najdete 
jih na seznamu, ki je vsem pros-
to dostopen na novi spletni stra-
ni www.okusi-med.si. Na tej sple-
tni strani so na voljo tudi dodatne 
informacije o vseh treh shemah 
kakovosti.

Izberite zase in svoje bližnje le 
najboljše! Med višje kakovosti pri-
delan v Sloveniji.

Nataša Lilek

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga v l. 2017 od-
kupuje mleko od 322 proizvajalcev v 4 področnih za-
drugah v koroški regiji. Področna zadruga Ledina 
Slovenj Gradec odkupuje mleko od 116 proizvajalcev, 
od tega na območju občine Mislinja od 21 kmetov.

Zadruga dobavlja mleko v Mlekarno Celeia v 
90% deležu odkupljenega mleka in v 10% deležu v 
Ljubljanske mlekarne. Mleko, odkupljeno od kme-
tov in dobavljeno v Mlekarno Celeia, je pridelano po 
standardu Pridelano/proizvedeno brez GSO (brez gen-
sko spremenjenih organizmov) in po shemi Izbrana 

kakovost. Mleko z oznako brez GSO je mleko krav, ki 
so krmljene s krmo, ki ne vsebuje gensko spremenje-
nih organizmov. Izbrana kakovost je nova nacional-
na shema, ki je namenjena živilom s posebnimi la-
stnostmi, ki se nanašajo na sestavo, okolju prijazno 
pridelavo kakovostnih surovin, dobrobit živali, poseb-
no zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dol-
žino transportnih poti, predelavo in hitrost predela-
ve surovin.

l o k a l n o  p r i d e l a n o  

Odkup mleka v Mislinji
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Število proizvajalcev mleka se je v zadnjih 30 le-
tih zelo spreminjalo. V l. 1991 je imela takratna KKZ 
Slovenj Gradec 615 proizvajalcev v Mislinjski dolini, 
od tega kar 120 na območju Mislinje. Mleko je zadru-
ga dobavljala v Mariborsko mlekarno. Kmetje so mle-
ko prinašali v 7 zbiralnic. Kar 65 % kmetij je imelo 
v reji le 1–4 krave molznice, 28,5 % 5–9 krav, nad 10 
krav pa le 6,5 % kmetij. Tudi količine so bile majhne, 
saj je kar 40 % proizvajalcev v letu oddalo do 5000 l 
mleka.

V naslednjih letih so količine mleka narašča-
le, število proizvajalcev pa se je zmanjševalo, pred-
vsem zaradi vse manjše cenjenosti in s tem izgublja-
nja vrednosti mleka. Manjše količine mleka zato niso 
več dajale optimalnega dohodka za preživetje in ra-
zvoj kmetije. Tako so se nekatere kmetije preusmeri-
le v drugo panogo kmetijstva ali pa so celo kmetijsko 
dejavnost opustile.

Danes sta v občini Mislinja ostali le še 2 zbiralnici 
– v Dovžah in v Mislinji, v kateri mleko prinaša skup-
no 11 proizvajalcev. Ostale so se zaprle zaradi opus-
titve mlečne proizvodnje na kmetijah, nekateri kme-
tje z večjimi količinami pa so se preusmerili na pre-
vozne bazene, s katerimi dostavljajo mleko na prev-
zemna mesta, kjer se mleko prečrpa v cisterno mle-
karne. Takšnih proizvajalcev je 19, 2 proizvajalcema 
pa cisterna mlekarne mleko prevzame na domu.

Mlekarna Celeia prevzema mleko vsak drugi dan 
ob določeni uri. Kvaliteto mleka preverja z nenapove-
danim avtomatskim vzorčenjem trikrat na mesec, v 
zbiralnicah pa vzorčimo mleko pri posameznih proi-
zvajalcih dvakrat na mesec. Glede na kvaliteto se pri 
posameznemu proizvajalcu oblikuje odkupna cena, 
pri kateri največji delež predstavlja vsebnost beljako-
vin v mleku.

Današnje odkupljene količine mleka so se bistve-
no povečale v primerjavi s količinami pred 30 leti. V 
l. 2017 je KKGZ od proizvajalcev na Mislinjskem ob-
močju odkupila 1.156.000 l mleka. Prav zaradi stan-
darda Pridelano/proizvedeno brez GSO in sheme 
Izbrana kakovost ima mleko, ki ga pridelajo proizva-
jalci KKGZ, posebno kakovost. 

Blaž Skarlovnik 
Odkup mleka KKGZ PZ Ledina

  

Urbanistično-arhitekturna  
delavnica Mislinja

Pod okriljem Občine Mislinja 
ter ljubljanske fakultete za arhi-
tekturo se v letošnjem šolskem 
letu v sklopu seminarja1 prof. 
Tadeja Glažarja odvija urbani-
stično-arhitekturna delavnica na 

temo prostorskega razvoja občine 
Mislinja.

Tovrstne delavnice ima-
jo na Fakulteti za arhitekturo v 
Ljubljani že dolgoletno tradici-
jo in predstavljajo uspešen model 

sodelovanja. Medtem ko obči-
ne pridobijo drugačen in neobre-
menjen pogled na prostorsko pro-
blematiko, fakulteta s tovrstni-
mi delavnicami smiselno dopol-
ni svoj predmetnik in omogoči 

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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študentom soočenje z realnimi 
prostorskimi problemi.

Uvodni del delavnice v obliki 
štiridnevnega terenskega dela je 
potekal od 15. do 18. 10. v Mislinji.

Prvi del je bil namenjen spo-
znavanju kraja in vrednotenju 
prostorskih in drugih značilnos-
ti. Tako so si študenti v prvih 2 
dneh poleg samega kraja ogledali 
še Hudo luknjo, ekološko kmetijo 
Koprivnikar, Tisnikarjevo hišo ter 
Zoisovo učno pot. 

Prav tako je bila organizirana 
okrogla miza, da bi pridobili in-
formacije in pobude od predstav-
nikov različnih društev, ki deluje-
jo na območju občine Mislinja. 

Slednji so v dveurni razpra-
vi podali svoj pogled na prostor-
ske potrebe, težave in mogoče po-
tenciale razvoja kraja in kljub nižji 
udeležbi pomembno pripomogli k 
nadaljnjemu raziskovalnemu delu 
študentov.

V drugem delu so študenti po-
skušali izpostaviti bistvene značil-
nosti kraja in prepoznati potenci-
ale morebitnega nadaljnjega pro-
storskega razvoja.

Razvili so 8 različnih koncep-
tov razvoja kraja glede na naravne 
danosti, lego, zgodovinsko, kul-
turno in tehnično dediščino ter 
druge specifike in jih na koncu 
tudi predstavili županu in prisot-
nim svetnikom.

Tako so predstavili koncept ra-
zvoja kraja kot Kolesarske meke, ki 
postavlja Mislinjo na kolesarski 
zemljevid kot pomembno stičišče 
različnih vrst kolesarjenja.

Mislinjo so prepoznali kot 
Dolino lesa, kjer les ne predstavlja 
zgolj postranske gospodarske pa-
noge, temveč se z njim identifici-
ra celoten kraj kot promocijsko in 
razvojno središče za les in lesne 
izdelke.

Koncept Vrtnega mesta pred-
stavlja Mislinjo kot veliki botanič-
ni vrt na prostem, kjer se izročilo 
nekdanjega Zoisovega parka pre-
nese kar na celoten kraj.

Glede na ugodne klimat-
ske razmere v letnem in zim-
skem času ter deloma že ob-
stoječo infrastrukturo predsta-
vlja Mislandija potencialno de-
stinacijo tako za trening kot tudi 

rehabilitacijo različnim profesio-
nalnim športnikom.

Z gradnjo 3. razvojne osi bo 
Mislinja predstavljala nova Vrata 
Pohorja, skozi katera bo mogo-
če najhitreje dostopati do zim-
skih smučarskih središč ter dru-
gih športno-turističnih znameni-
tosti Pohorja.

Tura avantura je koncept razvo-
ja kraja, ki prepozna Mislinjo kot 
destinacijo za jamarje, plezalce in 
druge adrenalinske navdušence.

Čist zrak ter neokrnjena nara-
va predstavljata idealne pogoje za 
ekološko kmetijstvo, ki svoje izdel-
ke predstavlja na pokriti Mislinjski 
tržnici.

Nazadnje je tu še koncept poi-
menovan Mislinja Mislinja, ki po-
novno poskuša izrabiti tok reke in 
jo izkoristiti kot poglavitni narav-
ni vir za nadaljnji razvoj kraja. 

Omenjene konceptne zasnove 
predstavljajo rezultat intenzivne-
ga štiridnevnega terenskega dela, 
ki se nadaljuje v prostorih semi-
narja prof. Tadeja Glažarja na fa-
kulteti za arhitekturo. V delav-
nico je vključenih 14 študentov 
pod vodstvom 5 mentorjev. Vse 
predstavljene konceptne zasno-
ve in študije bodo študenti tekom 

m i s l i n j s k e  z g o d b e  

1 Seminar ali v angleščini »design studio« je specifična oblika poučevanja, ki namesto klasične oblike poučevanja (predavanja 

in vaje) deluje po principu arhitekturnega studia, kjer se študij odvija na primeru realnih projektov.
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En kovač konja kuje …
m i s l i n j s k e  z g o d b e  

Kot se spreminja način našega življenja, se spreminjajo tudi poklici. Koliko 

jih je že izumrlo! Spoznavamo jih lahko le še preko zapisov in predmetov. 

Ali ljudi, ki so ta poklic opravljali, če imamo srečo. Eden redkih nekdanjih 

kovačev je Jožef Robnik. Na njegovo delo spominja le še kovačnica ob 

njegovi domačiji, ki se nahaja ob strugi Mislinje v Mislinjskem grabnu. 

Tod mimo od letošnjega poletja vodi Zoisova pot. 

Od kdaj je tu kovačnica?
Oče, tudi kovač, jo je kupil, pri 
Sinreihu se je reklo. Tako se je 
preselil sem z ženo in nami otro-
ki iz Vuhreda kmalu po 2. sv. voj-
ni, l. 1948. Jaz sem takrat imel ko-
maj 9 let. 

Je imel oče veliko dela?
Ja, mama je tudi včasih poprijela 
za kako delo, potem pa sem bil že 
jaz pripraven. Razvijala sva tudi 
opremo, orodje. Sprva je imel meh 
za podpih ognja, a je kmalu na-
bavil ventilator. Meha ni zavrgel, 
še zdaj je v kovačnici. Veliko oro-
dij sva si naredila sama. Vzmetno 

kladivo sva naredila iz vzmeti to-
vornjaka. Za težje odkovke pa je 
služil repač, ki ga je poganjalo 
vodno kolo. 

Zakaj ste se odločili za poklic 
kovača?

Oče je bil kovaški mojster in sem 
delo dobro poznal. Za kovača sem 
se izučil kar doma. V Maribor 
sem hodil v industrijsko šolo in se 
učil za orodnega kovača. Tam sem 
bil 3 leta po 3 mesece, ostali čas pa 
sem opravljal prakso pri očetu.

Ste imeli ves čas elektriko?
Ne, smo pa bili med prvimi, ki 
smo imeli svojo luč, kmalu po l. 
1950. Imeli smo istosmerni tok 
iz dinama; tudi tega je poganja-
lo vodno kolo. Kladiva, pa tudi ve-
lik brus so poganjala vodna kolesa 
preko prenosov.

Kaj vse ste izdelovali?
Orodja za delo na polju in gozdu. 
Motike, cepine, krampe, rovni-
ce, verige, okovje za vozove in plu-
ge … Moral si znati kaliti in nare-
diti pravo obliko. Delali smo tudi 
podkve za konje in vole. Za vole je 

bilo zahtevno, saj sta na vsak par-
kelj prišli po 2 podkvi. Včasih, ko 
je bilo veliko naročil, je bilo treba 
zelo zgodaj vstati, da so bile pod-
kve narejene do jutra, ko so prišli 
z živino na podkov. Voli so morali 
biti podkovani, če so hoteli z njimi 
na cesto; ta je imela trdo in ostro 
površino. Delali smo tudi okov-
je za vozove; oje, obroče za kolesa, 
osovine, zavore. To je bilo kar zah-
tevno delo.

Tu ste si ustvarili tudi družino.

celotnega šolskega leta vključili v 
svoje projekte oz. vizije za novo 
urbanistično-arhitekturno uredi-
tev kraja.

Delavnica se bo zaključi-
la konec junija, ko bo v okviru 

občinskega praznika tudi pos-
tavljena na ogled vsem krajanom.

Namen tovrstne delavnice je 
ponuditi drugačen pogled na pro-
storsko problematiko občine ter s 
tem spodbuditi širšo razpravo o 

nadaljnjem prostorskem razvoju 
občine in kraja Mislinja.

Žiga Rošer
arhitekt in tehnični sodelavec pri 

prof. Tadeju Glažarju na FA UL
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Poročil sem se l. 1965 z domačin-
ko Slavko. Imava 3 otroke, ki so se 
šolali v mestih in tam tudi živijo. 
Imava tudi 5 vnukov.

Do kdaj so trajali dobri časi za 
kovaštvo?

Vse do ukinitve ozkotirne grabni-
ške železnice. Naredili so tudi ces-
to in začeli voziti z vozovi z gumi-
jastimi kolesi. Do l. 1970 se je še 
potrebovalo gozdno orodje, potem 
pa so vole nadomestili traktor-
ji. Ker dela ni bilo več dovolj, sem 
se zaposlil v ravenski železarni, 
najprej kot kovač. Tam sem tudi 
zaključil tehniško šolo za strojne-
ga tehnika, kasneje še višjo za or-
ganizacijo. Nazadnje sem bil de-
lovodja v kovačnici vse do upokoji-
tve l. 1997. 

Kakšna je vaša kovačnica 
danes?

Vse imam ohranjeno: kovaški 
meh, kladiva, stroje, orodja, veliko 
železja ...

Imate kakšne načrte z njo?
Ne, najbolje je vse pustiti tako, kot 
je. Je le še spomin na stare čase.

Marjana Gmajner Korošec 

Za Miklavža je našo hišo vedno 
obiskoval parkelj. Ne vem zakaj, 
saj smo bili otroci bolj pridni kot 
poredni. Danes se mi zdi, da zato, 
ker se je bilo lažje obleči v obrnjen 
suknjič, kot uporabiti boljše obla-
čilo, za izdelavo pa ni bilo ne časa 
ne denarja.

Spominjam se miklavževe-
ga večera, ko smo v 'hiši' pri mizi 

prebirali oves. Ata in vsi otroci, 
mama pa je imela opravke v hle-
vu. Naenkrat je zaropotalo, ne 
z verigo, ampak z leseno palico. 
Parkelj je čepe ali po kolenih pri-
rohnel proti mizi. Zahteval je, da 
molimo. Mlajši otroci so se spus-
tili v jok, verjetno so tudi molili, 
ampak jaz nisem hotela. Bila sem 
mala upornica in zelo korajžna 

deklica. Ugovarjala sem, pa je par-
kelj udaril s palico po mizi, da 
se je prebrano žito pomešalo z 
neprebranim. Jaz pa pod mizo v 
zadnji kot.

Vedno smo otroci dobili ne-
kaj malega: kakšno lepo jabolko, 
suhe hruške ali pečen priboljšek. 
No, tudi šiba je bila zataknjena 
za kredenco za vsak slučaj. Takih 

Miklavž nekoč …
m i s l i n j s k e  z g o d b e  

V vsej Zahodni in Vzhodni Cerkvi je sv. Miklavž (Nikolaj) že od 11. st. dalje zelo čis-

lan svetnik. V dobršnem delu Srednje Evrope pa je najbolj priljubljen zimski sve-

tnik. Legenda pravi, da je 3 hčeram iz siromašne družine priskrbel potrebno doto, 

in sicer tako, da jim je ponoči skozi okno porinil 3 kepe zlata. Od tod verjetno pri-

haja navada, da otrokom prinaša darove v nastavljene posode v noči s 5. na 6. de-

cember. Med darovi so marsikje poleg orehov obvezna rdeča jabolka, saj je ljudska 

domišljija spremenila 3 kepe zlata v 3 jabolka. Tudi na upodobitvah ga prepoznamo 

po škofovski opravi in 3 kepah zlata ali 3 jabolkih v rokah.

Pričakovanje Miklavževega prihoda je v preteklosti spodbujalo otroško domišlji-

jo in jo spodbuja tudi danes. V našem okolju je bilo na predvečer za otroke še po-

sebej dramatično, drugo jutro pa polno iskric v očeh ob pogledu na poln krožnik. 

Nekateri dogodki so se še posebej zapisali v otroški spomin.
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dogodkov se rada spominjam z 
nostalgijo in zadovoljstvom, da je 
bilo moje otroštvo ob skromnosti 
polno pričakovanj. 

Martina, 63 let

Pri nas smo se vse 3 sestre vese-
lile Miklavža. Ampak malo ne-
lagodja smo vseeno občutile, ker 
smo vedele, da bodo z njim priš-
li tudi parklji. Tako smo se že ne-
kaj dni pred miklavževanjem pot-
rudile, da smo bile pridne in pri 
mami izprosile, da nas bo zašči-
tila pred parklji. Tudi ata je bil še 
kar zaščitniški. Tako nam ni bilo 
hudega, ko so grdavsi priropotali 
v kuhinjo. Malo nas je bilo strah, 
pridno smo zmolile, potem pa je 
prevzel besedo sv. Miklavž in nas 
obdaroval. Drugo jutro smo se 
zbudile že precej pred uro vstaja-
nja. Na krožnikih, ki smo jih nas-
tavile v kuhinji že zvečer, je bilo 
nekaj suhega sadja, tudi kakšni 
bomboni in še kaka malenkost. 
Enkrat se spomnim, da sem do-
bila barvice, ki sem jih bila še po-
sebej vesela. Ampak palica je tudi 
vedno bila zraven; ta nam ni bila 
pogodu, še posebej, ker je potem 
še nekaj časa opozarjala nase v 
kuhinjskem kotu. 

Ana, 60 let

Vsako leto smo težko čakali na 
Miklavža. Čeprav so nas strašili s 

parkeljni, smo vseeno čakali, da 
nas obišče dobri mož. Že čez leto 
smo ob »rdečih oblakih« rekli, da 
Miklavž peče dobrote in tako je 
bil začetek decembra vedno čaro-
ben. Nastavili smo krožnik z ime-
nom in v pričakovanju Miklavža 
težko zaspali. Zjutraj je prvi, ki se 
je zbudil, zbudil tudi ostale otroke 
in vsi smo odhiteli pogledat, kaj 
je prinesel. Seveda je bila poleg 
skromnega darila in sladkarij tudi 
šiba, ki nas je opomnila, da mora-
mo biti še bolj pridni. 

Jani, 32 let

Miklavž je bil pri nas glavni dob-
rotnik decembra. Vedno smo 
Miklavža najbolj težko čakali, saj 
je ponavadi prinesel kaj praktične-
ga (kapo, rokavice ...) in seveda kaj 
sladkega. Stalnica so bili tudi ro-
žiči. Ponavadi nismo dobivali šib, 
saj smo bili menda dovolj pridni. 
Krožnik je čakal v dnevni sobi, 
lepo okrašen z risbico za Miklavža 
in seveda imenom vsakega otroka. 
Z bratoma smo nato vedno tekmo-
vali, kdo se bo zbudil prej in prvi 
videl, kaj nam je Miklavž prinesel. 

Maja, 36 let

Teden pred prihodom Miklavža je 
bilo že veselo pričakovanje, vzne-
mirjenje na višku. Vsak dan smo 
odštevali dneve do prihoda. Takoj, 
ko se je stemnilo, si pa že nismo 

več upali iz hiše. Bili smo zelo 
poslušni in ubogljivi, ker bi nas 
drugače lahko odnesel parkelj.

V mojem otroštvu je bil 
Miklavž preganjan, zato so se 
skrivali pred takratno milico, da-
našnjo policijo. Vendar smo obisk 
Miklavža s parklji vseeno priča-
kali, saj je bil takrat edini »dobri 
mož«, ki je prinašal darila. Darila 
so bila v primerjavi z današnjimi 
zelo skromna. Ponavadi je bilo v 
darilu suho sadje, mogoče kakšen 
bombon in seveda doma pletene 
nogavice ali rokavice iz domače 
ovčje volne. Vsebina darila sploh 
ni bila pomembna, pomembno je 
bilo, da ga je prinesel Miklavž.

Parklji so bili pa zelo nagaji-
vi, saj so mojim starejšim sestram 
radi nagajali in jih namazali s kre-
mo po obrazu. Nas mlajše pa je 
skrbno varoval oče. Bilo je lepo in 
teh trenutkov se rada spominjam. 

Helena, 62 let

www.slovenskenovice.si

Nemški okupator se je zave-
dal velikega strateškega pomena 
Pohorja in območja Graške gore 
za razvoj osvobodilnega gibanja in 

partizanskih enot na Štajerskem. 
Njegov neposredni cilj po padcu 
Pohorskega bataljona 8. 1. 1943 je 
bil v kali zatreti vsako uporniško 

dejavnost na tem območju in tudi 
širše. Dobro se je zavedal, da par-
tizani brez podpore prebivalstva 
ne bi mogli delovati dolgo, zato 

Gestapovsko oporišče Mislinja
m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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mu je bilo predvsem pomembno 
odkriti mrežo njihovih tajnih so-
delavcev v okviru OF in jo uniči-
ti. V ta namen je dal velik pouda-
rek na delovanje tajne državne po-
licije, gestapa, zato je na tem ob-
čutljivem območju in okrog njega 
oblikoval vrsto gestapovskih opo-
rišč. Eno takih je bilo tudi mislinj-
sko, njegov vodja pa je bil izjemno 
sposoben gestapovec, ki se je dot-
lej preizkusil že drugje, Hannes 
Berložnik, sin slovenskih star-
šev – ekonomskih emigrantov iz 
Dortmunda v Westfaliji, ki je de-
loval pod skrivnim imenom Hans 
Hübner. Njegova prednost je bila, 
da je poleg nemščine dobro ob-
vladal tudi slovenski jezik. Poleg 
pridobivanja tajnih sodelavcev je 
bila njegova metoda tudi oblikova-
nje skupin partizanskih izvidni-
kov (Aufklärer), ki so jih sestav-
ljali bivši partizani, ki jih je oku-
pator zajel in jih pridobil na svojo 
stran, pa tudi nekateri domačini, 
ki jih je za to delo pridobil z izsi-
ljevanjem, vedoč, da so sodelova-
li s partizani Pohorskega bataljo-
na. Nekateri so kljub taki dejavno-
sti na tajno še nadalje sodelovali s 
partizani in bili pozneje poslani v 
taborišče. V pomoč Berložniku je 
bila družina Blazinšek, ki je ime-
la v Mislinji gostilno in je, razen 

očeta, ki se je že pred vojno lo-
čil, v celoti sodelovala z okupa-
torjem. Berložniku pa je uspel 
še velik podvig: na svojo stran je 
pridobil Štefko Forneci - Sonjo 
iz Komisije, ki je bila dotlej izje-
mno aktivna partizanska sodelav-
ka; kot kurirka je sodelovala celo s 
takratnim poveljnikom 4. opera-
tivne cone Francem Rozmanom - 
Stanetom. Njen prestop na stran 
okupatorja je imel usodne posledi-
ce za mnoge dotedanje partizan-
ske sodelavce, kajti s tem, ko jo je 
gestapo jemal s seboj na teren, je 
veliko laže preslepil skrivne par-
tizanske sodelavce med kmečkim 
prebivalstvom. Dotlej namreč ni 
bil običaj, da bi bila v skupinah v 
partizane preoblečenih gestapov-
cev kaka ženska, pa tudi mnogi so 
jo dotlej poznali kot partizansko 

sodelavko in imeli stike z njo, niso 
pa vedeli, da je medtem prestopi-
la h gestapu in da vodi s seboj ge-
stapovce in ne partizane. 3. 9. mu 
je z njeno pomočjo uspelo spro-
vocirati več kmetov na območju 
Šoštanja, Belih Vod in Graške 
gore, 4. 9. pa pri Piku v Javorju 
zajeti vodjo partizanske tehnike 
Milovana Ilicha - Kostjo in odkriti 
tehniko samo.

O slednjem in še o mnogih za-
nimivih dogodkih v zvezi z delo-
vanjem gestapovca Berložnika z 
mislinjskega oporišča boste lahko 
prebrali v knjigi Marjana Linasija 
Koroške vojne zgodbe, Nekaj 
utrinkov iz l. 1938–1945, ki je izšla 
julija letos pri Mohorjevi založbi v 
Celovcu. 

Dr. Marjan Linasi

m i s l i n j s k e  z g o d b e  

m i s l i n j s k e  z g o d b e  

Marija Terezija in Mislinja v letu 1754 

V svoji diplomski nalogi z naslovom Podložniki ze-
mljiškega gospostva Vitanje, župnije Stari trg pri Slovenj 
Gradcu ter slovenjgraškega meščanskega špitala v tere-
zijanskem popisu hiš 1754 sem transliterirala (prečr-
kovanje oz. zapis črk določene pisave s črkami dru-
ge pisave) in analizirala gradivo popisa deželnega 

prebivalstva na Štajerskem. Popise danes hrani 
Štajerski deželni arhiv v Gradcu. Takratni popis iz 
l. 1754 ne predstavlja ljudskega štetja, kot ga poz-
namo danes. Predstavlja seznam hišnih gospodar-
jev in je zapisan v obliki tabele, v kateri so napisana 
imena krajev, imena in priimki podložnikov, njihov 
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podložniški status (kmet, kajžar, meščan, obrtnik) 
ter skupno število hiš. Popis je bil izveden na zahte-
vo vladarice Marije Terezije (1717–1780) zaradi predvi-
dene davčne reforme. Na podeželju so ga izvajala ze-
mljiška gospostva in župnije, v mestih pa magistrati. 

Iz terezijanskega popisa hiš l. 1754 je razvidno, 
da so pod župnijsko gospostvo Stari trg spadali med 
drugimi tudi kraji, ki danes teritorialno spadajo pod 
Občino Mislinja, to so: Šentilj, Razborca, Turjak, 
Vovkarje, Straže, Spodnje in Zgornje Dovže. 

Župnijsko gospostvo Stari trg je imelo 183 pod-
ložnih hišnih gospodarjev, ki so živeli kar v 44 kra-
jih. Ostali kraji so bili še Raduše, Podgorje, na Gmajni, 
Troblje, pri Meži, Golavabuka, Stari trg, pri sv. Barbari, 
pri sv. Ulriku, Grajska vas. Največje število popisanih 
podložnih hiš je bilo v samem kraju župnijskega sede-
ža v Starem trgu z Grajsko vasjo ter nato v Spodnjih in 
Zgornjih Dovžah. Zanimivo je to, da so se posamezni 
kraji v viru pojavili večkrat in to z različnimi načini za-
pisa. Zakaj je temu tako? Pisarji so podložnike zapi-
sali tako, kot so jih slišali. V popisu ni zavedene nobe-
ne ženske hišne gospodarice. Posebnost tega zapisa je, 
da se je pisar Antoni Korädi pri popisu zelo potrudil in 
priimke podložnikov zapisal po abecednem vrstnem 
redu. Pri drugih dveh virih takega zapisa ni. 

Skozi vse 3 vire se pojavljajo določene jezikovne po-
sebnosti, kot je bila recimo zamenjava črk ÿ in i (Thonÿ 
v resnici pomeni Thoni), v in u (Vlrcih za Ulrich), 
w in b (Näwernigg za Nabernik), w in v (Werdnig za 
Verdnik), sch in š (Lipusch za Lipuš), tsch in č (Petritsch 
za Petrič). Veliko priimkov je imelo na koncu končnico 
–gg-, ki danes pomeni k (Repnigg za Repnik, Loschnigg 
za Lošnik). Takratni ä fonetično ni predstavljal e, am-
pak navadni a (Märtin za Martin). Če upoštevamo vse 
jezikovne značilnosti lahko lažje ugotovimo današnjo 
obliko zapisa priimka.

Predstavila bom nekatera takratna imena in priim-
ke podložnikov, ki se pojavijo v samem viru. Vsa oseb-
na in krajevna imena so zapisana tako, kot so v origi-
nalu. Pri Spodnjih Dovžah (v viru zapisano kot Zu un-
ter Dolschach, Unter Dolschach) so bili popisani Georg 
Apoleiner kot Jurij Apolejner, Georg Kropf der obere kot 
Jurij Kropf zgornji, Mathias Kropf der untere kot Matija 
Kropf spodnji, Andree Cazian kot Andrej Kacjan, 
Simon Wutsch kot Simon Buč.

Pri Zgornjih Dovžah (v viru zapisano kot Zu ober 
Dolschach, Ober Dolschach) so bili popisani Antoni 
Jäsch kot Anton Jaš, Joseph Lubeÿ kot Jožef Lubej, 
Johann Oresch kot Janez Oreš, Clemen Stergär kot 
Klemen Stergar, Vrban Trätonigg kot Urban Tratonik. 

V Stražah ali za Stražami (v viru zapisano kot Sa 
Strasho, Sa Strascho) so bili popisani Agidi Babnigg 
kot Agidi Babnik, Primus Peter kot Primož Peter. V 
Razborci (v viru zapisano kot In Räßwaldt) so bili popi-
sani Simon Kärnitschnigg kot Simon Karničnik, Philiph 
Pleschiutschnig kot Filip Plešivčnik, Mathias Pröuolnigg 
kot Matija Prevolnik, Georg Schißernigg kot Jurij 
Šisernik. Pri Turjaku ali na Turjaku (v viru zapisano 
kot Beÿ Turiakh, An Turiakh) so bili popisani Pancräz 
Köschpräth kot Pankrac Košprat, Johann Teriäkh kot 
Janez Terjak.

In še nekaj ostalih priimkov, ki se pojavijo v viru 
Härtman kot Hartman, Jeschounigg kot Ješovnik, 
Khneß kot Knez, Ledinegg kot Ledinek, Laure kot Lavre, 
Ruprecht kot Rupreht, Schegouz kot Šegovc, Slemenigg 
kot Slemenik, Stumphl kot Štumfl, Temnikher kot 
Temniker, Wresnigg kot Breznik. 

Popisi podložnikov po posameznih deželah iz leta 
1754 so zelo dragocen vir za odkrivanje in spoznava-
nje lokalne zgodovine. S pomočjo teh popisov dobimo 
vpogled v socialni položaj takratnih družin, ki so žive-
le na našem območju. Če pa smo pri tem še malo bolj 
pozorni in jih izgovorimo na glas, pa opazimo, da so se 
nekateri priimki obdržali vse do danes. 

Aleksandra Ramšak
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Mogoče se kdo sprašuje, kdo je ta 
vedno vaša Rozi. Kaj se oglaša eno 
staro babče in kar nekaj naklada? 
Res sem bolj staro babče, res sem 
vaša, ker pač smo vsi vaši in naši, 
ki živimo v tej prelepi Mislinjski 
dolini. S svojim nakladanjem že-
lim prekiniti vsakodnevne skrbi 
ter poskrbeti, da ne berete samo 
o nesrečah in političnem cirku-
su. Opisujem predvsem resnične 
prigode v vsaj meni smešnem na-
činu, mogoče se v njih kdo najde 
nenamerno. Tako se pač kuhajo v 
loncu vsakega posameznika vese-
lje, radost, žalost, trpljenje, ki ga 
pa moramo začiniti z veliko zaje-
malko poguma, potrpežljivosti in 
razumevanja. Vse tisto, kar pa po-
jemo, naj ima veliko modrih izku-
šenj, spoznanj in ciljev, da živimo, 
dokler nas zahteva življenje, in si 
za sladico popestrimo vsak trenu-
tek z nam dragimi. Cenimo to, 
kar imamo, ne potrebujemo trgo-
vinske navlake, važna sta dobro-
ta in ljubezen, ki ju ne pozabimo 
razdajati, in pa predvsem zdravje, 
to je največje bogastvo na tej pre-
ljubi Zemljici. Ne bodimo favš ni-
komur, ki ima več od nas, ki je le-
pši, bolj uspešen … Ker verjemi-
te, vsak ima svojo usodo, svoj za-
četek in konec življenja. In če kdo 
ni srečen s tem, kar ima, pojdite 

pogledat v domove ostarelih, v 
bolnico … Zgrozili se boste, koli-
ko je umirajočih, tudi mladih in 
otrok. Iz lastnih izkušenj vam po-
vem, koliko lahko pretrpiš ob ne-
moči, ko zboli in umre najbliž-
ji. Koliko je prostovoljcev, ki nese-
bično zastonj pomagajo trpečim, 
otrokom, neke fine dame in go-
spodje pa se gredo pravljično po-
litiko in nočejo videti in pomaga-
ti osiromašeni množici sodrža-
vljanov. No, možek bi mi rekel, da 
spet štrikam dolge štumfe mod-
rih misli, ki jih itak nihče ne oble-
če rad. 

Tudi naša vesela in dolgole-
tna druščina se je kar malo umi-
rila in vsak svoje sive celice pridno 
uporablja ob domačem ognjišču. 
Seveda se še družimo, mnenja in 
nasveti se kar krešejo, nazadnje 
smo se do kosti obrali pri volitvah 
predsednika. Nastala sta 2 tabo-
ra, eden je vlekel nekdanjega ma-
nekena, drugi nekdanjega »vic-
moherja«. Nazadnje je ženski del 
predlagal kar našega vrlega žu-
pana, moški pa kar vsak same-
ga sebe. No, potem smo ugotav-
ljali, da so poslanci kot otroci, ki 
se igrajo s špilikami, lego kocka-
mi, nas državljane postavljajo, na-
lagajo, premetavajo, razstavljajo … 
Velika razlika je le v tem, da so ot-
roci poštene dušice.

Privoščili smo si izlet v našo 
prestolnico in to z redno linijo av-
tobusa. Voznik se nas je kar malo 
ustrašil, ko se je naš ženski del 
prerival kot srake na avtobus, naši 
možje pa galantno plačevali kar-
te in švigali s pogledi po sedežih 

študentk in se z vzdihi usedali k 
svojim boljšim polovicam. Dame 
smo klepetale tako glasno, da je 
šofer še glasneje navil radio. Na 
avtocesti pa smo kar vsi komenti-
rali divjake in divjakinje, čeprav je 
tudi naš avtobusek kar veselo švi-
gal in prehiteval vse po vrsti. Še 
posebej smo mahale kamionar-
jem, samo ne vem, zakaj nam ni 
nihče mahal nazaj. Ja, seveda, če 
bi mahale une študentke, bi imeli 
pa frise prilepljene na armaturah. 
Po srečnem prihodu smo obsta-
li na glavni avtobusni, me dame 
lačne, možički pa žejni. Pokukali 
smo še na železniške tire in kar 
široko zazijali nad strojanovimi 
vlaki popisani z grafiti, sramota 
železniška. Kam pa zdaj, no, ta-
ksiji že čakajo, pa pazite katere-
ga vzamete, ker vas znajo nekate-
ri prav oskubiti. Pa smo špancira-
li, se prerivali po pločnikih, jedli 
v eni stari gostilni, ne bom opiso-
vala in delala reklame naši pre-
stolnici, ker je lepa – ampak naša 
Mislinjka je še lepša. Tako smo 
sklenili, da se peljemo večkrat z 
busom po naši kuri Sloveniji, ki je 
majhna, a ima toliko krajev, ki jih 
sploh ne poznamo. No, pa se tudi 
pri nas marsikaj dogaja, pozdrav-
ljali in nazdravljali smo jeseni na 
kmetiji Foltan, zapili Martina in 

Z vami, vaša Rozi 
m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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popapcali njegovo gosko, uživali v 
večeru španskega plesa flamenka, 
kjer se je res topotalo, ropotalo, 
vzklikalo in ploskalo. Naš ženski 
del bo ustanovil kar novo skupino 
Mislinjske bice flamenka, moški 
del pa Pivski zbor pod skakalnico. 
Dobili smo pri Lopanu polnilnico 
za električna vozila, so moški raz-
pravljali, da bodo kar električne 
kosilnice polnili, me pa začudeno, 
a da se to tudi da, joj, kako je na-
predovala tehnika. In že razmiš-
ljamo o ustanovitvi nove stranke 
Bice in dediji gredo v parlament. 
Bice bi z metlami pometle, dedi-
ji pa s šajtrgami odpeljali vso poli-
tično nesnago in tako našim vnu-
kom in pravnukom omogočili 
boljšo prihodnost.

Naj v l. 2018 zaželim zdrav-
ja, čeprav je zdravstveni sis-
tem na psu, naj zaželim nova 

delovna mesta, čeprav je še veli-
ka brezposelnost, naj želim poš-
tenost, čeprav pravni sistem drži 
in podpira korupcijo, tajkune … 
Priznajmo že, da smo osiromaše-
ni, da je ogromno družin ne na 
pragu revščine, ampak že v revšči-
ni, ogromno otrok lačnih, zlora-
bljenih, priznajmo, da ves sistem 
ne deluje v dobro državljanom. Še 
večje bodo stiske, še več družin-
skih tragedij, nesmiselnosti poli-
tike, če se jim bomo pustili molsti 
do zadnje kapljice. Pa nisem novo-
dobni Matija Gubec, ne z vilami 
in krampi nad uničevalce naših in 
prihodnjih življenj. Strpnost, ra-
zumevanje, enakovrednost, zave-
danje, da smo vsi ljudje samo z 
enim življenjem in zakaj ga ne bi 
živeli dostojno, mirno v ljubezni, 
dobroti, pomoči drug drugemu. 
Naj ne bodo samo želje in prazno 

govoričenje tistih, ki imajo oblast 
in moč, nimajo pa nesmrtnosti. 
Dragi sokrajani, naša mislinjska 
druščina sebi in vam nazdravlja 
še z enim z velikim piskrom, v ka-
terem se kuhajo zdravje, dobro-
ta, ljubezen, dodajte ščepec dob-
re volje, zalijte z upanjem na boljši 
jutri. Pa ne pustite si vzeti čarob-
nosti božiča, polnočnic, slastne 
potice, vere v pravljice treh vrlih 
mož Miklavža, Božička in dedka 
Mraza. Srečno vsem, kjerkoli ste 
in boste!

Vaša Rozi
Danijela Tomis Obrul

V Doliču je bilo na letošnjo za-
hvalno nedeljo, 5. 11., še posebej 
slovesno in veselo. Na ta dan so 
namreč poleg zahvale za vse dob-
ro, kar nam je bilo namenjeno v 
letošnjem letu, blagoslovili in v 
uporabo predali tudi nove sanita-
rije v prenovljenem župnijskem 
gospodarskem poslopju. Najprej 
je bila to ideja in želja skupine lju-
di, nato je postala projekt, ki je 
bil letos spomladi predstavljen 
župljanom s prošnjo po pomoči. 
Mnogo se jih je odzvalo, najsibo 
z denarnimi prispevki ali s prip-
ravljenostjo pomagati pri obnovi 
in izgradnji sanitarij. Celoten pro-
jekt se je skozi delo razširil, saj je 

bilo potrebno zaradi dotrajanosti 
objekta obnoviti ves spodnji in 
del zgornjega dela gospodarske-
ga poslopja. Veliko pripravljenosti 
za delo in kar nekaj finančnih 

sredstev je bilo potrebnih, da so 
dela lahko potekala nemoteno 
oz. po planu. Sloga ljudi in po-
vezanost za skupni cilj sta zopet 
obrodila sadove. Čeprav projekt 

Obnova gospodarskega poslopja 
pri cerkvi sv. Florjana v Doliču

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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finančno še ni popolnoma zaklju-
čen, smo vsi skupaj prepričani, 
da nam bo uspelo zapolniti še tis-
to finančno luknjo, ki je ostala. S 
skupnim trudom in delom smo 
tako tudi tistim, ki so dvomili, 

dokazali, da lahko ideja postane 
resničnost, le poskusiti in upati 
si je treba. Na koncu pa velja zah-
vala še vsem tistim, ki so poma-
gali pri pripravi in izvedbi slove-
snosti ob otvoritvi prenovljenega 

gospodarskega poslopja oz. no-
vih sanitarij, seveda pa velika hva-
la vsem tistim, ki so verjeli v pro-
jekt in pri njegovi izvedbi aktivno 
pomagali.

Cveto Herlah

m l a d . s i  

Obisk učencev POŠ Dolič  
na 3. OŠ Slovenj Gradec

V novembru so predstavniki raz-
redov OŠ Mislinja POŠ Dolič obi-
skali učence 3.OŠ Slovenj Gradec. 
V uricah druženja in sodelova-
nja so se spletle nove vezi in nova 
poznanstva. Učenci in učitelji so 
se dotaknili naših src z njihovo 
iskrenostjo, prisrčnostjo in ljube-
znivostjo. Vrnili smo se polni no-
vih občutenj, vtisov in doživetij, 
ki jih bomo nosili s seboj v naših 
srcih.

Ko spremenimo način gleda-
nja, se stvari in misli spremenijo 
same od sebe. Naj bo naša misel 
vedno ljubezniva in iskrena.

Lilijana Sevčnikar, vodja PŠ Dolič

Imela sem se lepo. Ogledali smo 
si njihov filmček Zrcalce, ki je zelo 
lep in dolg. Razveselila sem se se-
striča Blaža, ki obiskuje to šolo. 

Maja Ramšak, 2. r.

Na 3. OŠ smo izdelovali skodeli-
ce iz papirja. Skupaj smo se igrali. 
Na koncu smo zapeli in zaplesali. 
Otroci so bili zelo prijazni. Spoznal 
sem nove prijatelje. 

Blaž Kitek, 5. r.

Spoznal sem nove prijatelje. Ena 
deklica je bila na invalidskem vozič-
ku. Želim si, da bi se še srečali. Ta 
dan mi bo ostal v lepem spominu.

Luka Jošt Pavlič, 4. r.

Bili smo na delavnicah. Igrali smo 
igro Človek ne jezi se. Prav nič se 
nisem jezila. Izdelali smo si čajne 
skodelice in skupaj pili čaj. Imeli 
smo se lepo.

Ajda Hrovat, 2. r. 

Skupaj smo spili čaj, se predstavili 
drug drugemu. Za spomin so nam 
podarili kamenčke, ki so jih sami 
porisali. Kamenček mi bo gotovo 
prinašal srečo. 

Zala Pogorevc, 5. r.

Na šoli smo obiskali in se druži-
li z otroki s posebnimi potrebami. 
Bila sem v skupini starejših učen-
cev. Pomagala sem puncam izdela-
ti skodelico iz papirja. Želim si, da 
bi nas obiskali.

Špela Jeromel 4. r.
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k u l t - u r a  

Za dušo

Vaje, priprave, gostje, scena v 
dvorani, ozvočenje … Fantje iz 
Klape Šentilj ničesar nismo že-
leli prepustiti naključju, ko se je 
približeval predvečer praznika sv. 
Martina. Na ta večer smo se želeli 
predstavili občanom, našim zves-
tim poslušalcem in prijateljem na 
prireditvi, ki smo jo poimenovali 
Za dušo. 

Ura se je približevala 19., dvo-
rana se je lepo polnila, napetost 
pred začetkom pa se je stopnjeva-
la. Pripravljenih 200 sedežev je 
bilo zapolnjenih.

Kaj pa sedaj? V dvorano smo 
dodatno namestili vse obstoječe 
sedeže, tudi ti so bili hitro zase-
deni do zadnjega. Tolikšnega obi-
ska res nismo pričakovali, saj smo 
prireditev, namenjeno pretežno za 
naše občane, oglaševali le z nekaj 
plakati v Mislinji in bližnji okolici.

Kazalci na uri so se hitro pre-
mikali in na odru se je pojavil vo-
ditelj Janez Pušnik, ki je z uvo-
dom o »najpomembnejšem vi-
kendu« v letu (Martinovo, predse-
dniške volitve in nazadnje še kon-
cert Klape Šentilj z gosti) že takoj 
na začetku nasmejal obiskovalce v 
dvorani.

Fantje iz Klape smo začeli z 
umirjenimi ritmi iz Dalmacije, 
za katere je pač splošno znano, 

da poslušalcem sežejo v srce in 
dušo. Po prvem sklopu, ki smo ga 
zaključili z 2 slovenskima pesmi-
ma, so se na odru zvrstile gostje 
– pevke ŽPZ Lipa iz Dravograda. 
Pevke, ki so se z veseljem odzva-
le našemu povabilu, so v svojem 
sklopu zapele nekaj slovenskih 
ljudskih pesmi, pa tudi pesmi 
modernejšega melosa niso manj-
kale. Aplavz, ki so ga požele, je bil 
zagotovo na mestu.

k u l t - u r a  

Kulturno društvo SLAP

V mislinjski knjižnici smo se na literarni večer 7. 4. 
predstavili člani kulturnega društva SLAP. Kulturno 
društvo prihaja iz Zgornje Savinjske doline, v tej sku-
pini pa sodeluje več generacij. Člani prihajamo iz 
različnih krajev Slovenije, zato se v literaturi SLAP 
najdejo zanimive pesmi in proza. Hvala vsem, ki ste 
se udeležil naše predstavitve. 

Moram reči, da se v tej skupini počutim kot v lepi, 
veliki družini in se predsedniku Stanku Gašperiču 
zahvaljujem za sprejem. 

Nevenka Brešar
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k u l t - u r a  

Za popestritev je sledilo pre-
senečenje, za katerega smo vede-
li le organizatorji, in sicer nastop 
dua, ki ga sestavljava s hčerko Izo. 
Ob glasbeni spremljavi na klavia-
ture sva skupaj zapela 2 pesmi in 
z nastopom navdušila občinstvo v 
dvorani. Voditelj Janez je napove-
dal še zadnji sklop »klapskih« pe-
smi, ki smo ga zaključili s pesmi-
jo Aj ča volim te.

Za »obvezni« dodatek so se na 
odru pridružile še Lipice in ob nji-
hovi pomoči ter pomoči občinstva 
sta pesmi Ružo moja crvena in Da 
te mogu pismom zvati zazveneli po 
vsej dvorani. Zaključek je bil za 
vse nastopajoče res veličasten, saj 
je občinstvo v dvorani prireditev 
pozdravilo stoje s pesmijo in veli-
kim aplavzom. S tem je bil večer 
Za dušo popoln.

Obiskovalce večera smo v avli 
dvorane Lopan, kot se na predve-
čer Martinovega spodobi, počastili 
s kozarčkom rujnega in pecivom.

Vsem, ki so kakorkoli pripo-
mogli pri izvedbi prijetnega dru-
ženja, se v imenu Klape Šentilj še 
enkrat lepo zahvaljujem.

Franci Vovk

k o l u m n a  o n a  p i š e  

Lahko mi zaupaš, vedno lažem
Dobrodošli v 2017, kjer je resnica relativna in medij propaganda.

»Vi ste lažne novice!« 
Predsednik ZDA Donald Trump CNN-u na tiskovni konferenci (2017)

»Neumnosti obstajajo, odkar obstaja človeška vrsta, zanimivejše pa je 
vprašanje, zakaj se laži in zavajanje širijo hitreje kot kompleksnejši pogledi.«
Jure Trampuš v Mladini o Novi24tv (2015)

Svet tehnološke dobe je agresiv-
no razdeljen na dva pola: na ljudi, 
ki brez pomoči medijev niso več 
sposobni ustvarjati lastnega mne-
nja (ne vem, kaj si mislim, dokler 
ne preberem, kaj naj bi si mislil) 
in na ljudi, prepričane v teorije za-
rote, ki se medijev niti s palico več 
ne dotaknejo (vse je laž, edini prav 
je prav zdrave kmečke pameti). 
Oba ekstrema nakazujeta rastočo 
izgubo individualnosti v družbi in 
oba izvirata iz preproste predpo-
stavke, da je nezaupanje v medije 
vsesplošno, a močno je zaupanje 
ljudi v medije, ki so jim všeč. 

Po zadnjih raziskavah WVS 
(World Values Survey) je več kot 75 
% Slovencev izrazilo šibko ali nič-
no zaupanje v medije. Hiter sklep 
se takoj ustavi pri pomembnem 

elementu, ki je vplival na tolik-
šen negativni nihaj: svetovni splet. 
Internet, ki omogoča nebrzdan 
dostop do nepredstavljive količine 
informacij, je obenem poskrbel za 
prenasičenost informacij – ta pa 
kliče po selekciji, kar nas privede 
do naslednjega fenomena: favori-
ziranja medijev. Izgublja se boj za 
novico, saj je povprečen državljan 
ne prebere več tam, kjer se pojavi 
najhitreje – ker je že prilagojen ur-
niku medija, ki ga preferira. In tu 
leži ključni problem izginotja pre-
soje občinstva, saj simpatiziranje 
z mediji, ki jih ljudje vzamejo za 
svoje, preseže težnjo po konstruk-
tivni kritiki. 

Vse to hkrati spremlja preo-
brat medijskih programov k lah-
kim novicam in senzacionalizmu, 

skupaj z oglaševanjem pa to zago-
tavlja, da je potrošniški, komercia-
len podton tudi v klasičnem novi-
narstvu danes nemogoče zgrešiti. 
Češnjo na vrh smetane podajo še 
lažne novice (ali alternativna dej-
stva), ki so se – čeprav njihovi za-
četki segajo že v antiko – po spletu 
razširile kot plevel. 

Se torej resnično izgublja zau-
panje v medije ali le mediji ne do-
segajo več starih standardov? In 
če je tako, ali niso le sledili željam 
svojega občinstva? A to je le ena 
stran fenomena.

Navkljub širokemu nezaupanju 
medijem to ljudstvu ne prepreču-
je, da bi jih še vedno spremljali. 
Po WVS skoraj 47 % ljudi še ved-
no prebira dnevne časopise, okrog 
67 % dnevno posluša radio in kar 

»Levičarski mediji lažejo.«
Nova24tv na Twitterju (2017)

»Javna skrivnost je, da mediji 
lažejo.«
@brutalskipolicaj na Twitterju (2017)
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79 % jih gleda TV. 41 % Slovencev 
dnevno obišče internet. Številke 
niso nizke, zato morda zaključkov 
o odporu ljudstva ne gre potegniti 
le pri zniževanju medijske kredi-
bilnosti, temveč moramo premisli-
ti, ali nezaupanje v medije morda 
odseva širše medsebojno nezaupa-
nje med ljudmi. 

Z vrednoto zaupanja se lah-
ko ponovno vrnemo k statisti-
ki, ki kaže (WVS), da je v zad-
njem obdobju raziskav več kot 79 
% Slovencev na vprašanje o ve-
činskem zaupanju v ljudi odgovo-
rilo z »biti moramo zelo previd-
ni«. Rezultati se okrog podobnih 
odstotkov vrtijo tudi na Poljskem, 
v Indiji ali Turčiji, medtem ko na 
primer kar 60 % Švedov na isto 
vprašanje odgovarja, da gre veči-
ni ljudi zelo zaupati. Zakaj je vse 
to zelo pomembno? Ne le, da gre 
vzporednice potegniti z ekonom-
skim ali socialnim stanjem do-
tičnih držav, predvsem rezulta-
ti sami zase nakazujejo potencira-
no nervozo v javnosti. Pri tem pa 
se opomnimo, da visoko medse-
bojno nezaupanje vodi v prenaglje-
ne sodbe in stran od racionalnega 
razmisleka.

Novinarji naj bi v svoji osnov-
ni funkciji predstavljali most 
med javnostjo in politično areno. 
Komercializacija profesije je pri-
vedla do tega, da medije najprej 

diskreditirajo ljudje na vodilnih 
položajih, ti, ki naj bi jih predstav-
ljali. V večletnih bitkah se nato po-
skušajo razvrednotiti sami med 
seboj in vse to pripelje do točke, 
kjer jim javnost ne zaupa več. Pot 
citatov v začetku komentarja je pot 
kronološke narave, ki jo sprem-
lja še mnogo drugih dejavnikov, a 
v svojem bistvu kaže podobo ces-
te, na kateri je novinarstvu upadla 
veljava. 

Pri tej točki lahko vzamemo za 
primer »dobre« prakse spoštova-
nja vredno predanost strankarskih 
medijev, da v kriznih časih priprav 
na te ali one volitve z visoko dvig-
njeno brado resnico (ali vsaj gro-
bo bistvo objektivnega stališča) kot 
po tekočem traku slačijo iz konte-
ksta. Čuvaji (svojih) resnic: ker so 
dandanes všečki na Facebooku po-
membnejši od integritete. 

Nesmiselno je upravičevanje 
strankarskega obračunavanja pre-
ko medijev s splošnim zanima-
njem ljudstva do politike, med-
tem ko vse nakazuje na izred-
no apatičnost Slovencev do doga-
janja v politični areni. Po WVS 
je močno zainteresiranih za poli-
tične zadeve le 5,8 % državljanov, 
skupaj s temi, ki jih politika del-
no zanima, pa smo na le slabih 
39 %. Ti podatki dajejo vpogled v 
to, s kakšnim pristopom so resne 
teme, težke novice danes obravna-
vane in zakaj. Namesto uveljavlja-
nja svoje prehistorične vloge dvi-
govanja interesa državljanov za dr-
žavne zadeve danes medij v vseh 
pogledih politiko koristi za dvigo-
vanje branosti (gledanosti, poslu-
šanosti). V duhu neoliberalizma 
je država podjetje in razločevanje 
med resnimi in lahkimi novicami 
se briše podobno kot meja med re-
alnim življenjem in virtualno real-
nostjo. Ko so mediji le še zabava in 
tekma za občinstvo, ko naenkrat 

ni več distinkcije med novico o 
vsiljeno popularni starleti in novi-
co o predsedniških volitvah, posta-
nejo mediji le še platforma za dik-
tirane spore ljudstva in niso več 
element točke za moralno presojo.

In seveda je hipokritska kritika 
zabave v medijih, sploh, če se tudi 
sama tu in tam zalotim ob dveh 
zjutraj pri reševanju kvizov na 
Buzzfeedu. Živimo vendar v 2017, 
kjer se koncentracija meri v se-
kundah in naša življenja niso po-
polna brez 8 do 43 oglasov dnev-
no, predvsem pa – ljudje lahko 
sami izbirajo, kje bodo iskali svo-
jo resnico. Na koncu pa se tako po-
javi vprašanje, ali je resnica sploh 
objektivna. Ali občinstvo sploh 
išče resnico ali pa je sveti gral mo-
derne dobe pravzaprav le kolektivi-
zem? Iskanje skupne pripadnosti 
skozi nazore, za katere niti nismo 
prepričani, da so dobri? 

Vsa ta večno odprta vpraša-
nja me pripeljejo do zaključka, da 
smo v obdobju ekstremnega neza-
upanja v medije, ker gre hkrati za 
obdobje globalnega spora vrednot. 
Razkol med razsežnostmi tradicio-
nalnih proti sekularnim je zadnja 
leta neprestano v ospredju in to-
likšne napetosti pri ljudeh pobere-
jo svoj davek. Vseprisoten je strah 
in mediji so oblika eskapizma. Po 
drugi strani se v množičnem mor-
ju izgublja posameznik in mediji 
so tu kot oblika samopotrditve. V 
slabi šali bi človek še zaključil, da 
delujejo skoraj terapevtsko, a kljub 
svojim neštetim vlogam so na kon-
cu koncev le še – prozorni. 

Več kot 75 % Slovencev je torej 
izrazilo močno nezaupanje v me-
dije. Po raziskavi WVS iz istega 
obdobja je skoraj 90 % Slovencev 
izrazilo tudi močno nezaupanje 
v slovensko vlado. Zdaj pa: kaj je 
bilo prej, kura ali jajce? 

Neža Oder
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k u l t - u r a  

Rimljani v Dovžah

Tik pred prvo pošiljko novem-
brskega snega smo v Zgornjih 
Dovžah zaradi nameravane novo-
gradnje na zaščitenem območju 
vile rustike zavihteli žličkarsko 
orodje. Skrajno JV obrobje rim-
skega posestva ni obetalo prav ve-
liko, zato smo bili ob odkritju 2 
novih rimskih temeljev še toli-
ko bolj presenečeni. Raziskave so 
bile omejene na strojni izkop do 
vrha morebitnih kulturnih pla-
sti, z namenom, da se prepozna 
arheološki potencial trase bodoče 
ceste, ki bo vodila do hiše. Zaradi 
tega sonde nismo mogli povsem 
in do konca izkopati. 

Med ruševino smo izbrska-
li kar nekaj kuhinjske in namizne 
lončenine ter opečnatih strešni-
kov. Ravna tegula in polkrožni 
imbrex sta bila včasih ožigosana. 
Letos smo našli delno ohranjen 

žig PARATI, ki označuje mojstra, 
oz. delavnico, kjer so te strešni-
ke izdelovali. Med odkritimi pred-
meti naj izpostavim bronasti ok-
rasek jarma.1 Takšne okraske so 
izdelovali v Porenju. Naš prime-
rek je glede na nastavek na obroču 

edinstven. Po primerjavah ga lah-
ko datiramo v 3. st. Zanimiv je še 
železni drsni oz. premični ključ z 
brado ter odlomek lončenega os-
tenja posode z ohranjenim grafit-
nim napisom CVRVC. 

Kljub samo dvodnevni akci-
ji je bila ekipa Koroškega pokra-
jinskega muzeja več kot zadovolj-
na z novimi dognanji. Dosedanje 

1 Za podatek se zahvaljujem dr. Draganu Božiču.
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raziskave so namreč kazale, da je 
bila pristava obljudena konec 1. in 
v 2. st., sedaj pa lahko upraviče-
no domnevamo, da so na njej pre-
bivali še v 3. st. po Kr. Prav tako 
pa so ostanki zidanega objek-
ta pokazali, da je posest segala 
dlje na vzhod, proti sedanji strugi 
Dovžanke in da so tudi to stavbo 

ogrevali. Med ruševino smo na-
mreč našli tudi del sesutega obo-
ka praefurniuma kot del zunanje-
ga kurišča hipokavsta. 

Še posebej moramo biti pozor-
ni ob morebitni obnovi ali rušit-
vi domačije stari Pušnik, ki leži 
na samem arheološkem najdišču 
vile, saj ravno letošnja dogajanja 

kažejo, kako malo pravzaprav 
vemo o najbolje ohranjeni vili rus-
tiki na Koroškem.

Zato, da nam na terenu ni bilo 
hudo, sta poskrbela gostoljubna 
lastnika, za kar se jima v imenu 
celotne ekipe lepo zahvaljujem. 

Saša Djura Jelenko

k u l t - u r a  

Večer španskega plesa,  
glasbe in poezije

S temi besedami se je pričel večer, 
ki je napolnil dvorano Lopan do 
zadnjega kotička:

»Danes se poklanjamo flamen-
ku, mojstrovini svetovne kultur-
ne dediščine. Poklanjamo se mu z 
glasbo in petjem, njegovima osre-
dnjima prvinama. Poklanjamo se 
mu s plesom – veličastno soleá, 
prisrčno colombiano, hrepenečim 
tientosom, očarljivim fandangom. 
Poklanjamo se mu s poezijo, v be-
sede prelitim drhtenjem in brid-
kostjo pesnika Federica Garcie 
Lorce. In poklanjamo se mu z na-
šimi srci. Ker nas uči in bogati.«

Ves večer so se prepletale moč-
ne energije med občinstvom in 
nastopajočimi, da je bilo začuti-
ti flamenko prav v vsakem kotič-
ku dvorane.

Točno 16. 11. 2007, to je pred 
10 leti, je UNESCO zaščitil ta 
ples kot svetovno kulturno dedi-
ščino. Ponosni smo, da smo lah-
ko predstavili to kulturo prav v 
Mislinji. Pred 4 leti smo se pod 
okriljem ŠRD Mislinja organi-
zirale v skupino 5 vztrajnih ple-
salk, sčasoma smo dobile v svoje 
vrste še 2 članici. Ves čas pa ple-
šemo pod budnim in izkušenim 

očesom učiteljice Mance Dolenc iz 
PKD CoraViento Ljubljana. Naši 
treningi so obogateni še z delav-
nicami priznane španske plesalke 
Marie Keck in plesalca flamenka 
ter baletnika Mitje Obeda.

Pri organizaciji večera sta so-
delovala PKD CoraViento ter 
Glasbena šola Gvido. Plesalke so 
prišle iz Ljubljane, Žalca, Celja in 
Velenja ter voditeljici iz domačega 
okolja. Naj omenim še, da bi bilo 
brez sodelovanja ostalih članov 
društva ŠRD Mislinja in naših 
prijateljev ter sorodnikov težko iz-
vesti prireditev. Zelo smo jim hva-
ležne, ker so se izkazali kot odlič-
na tehnična ekipa. Veliko razume-
vanja je pokazal tudi župan Bojan 
Borovnik, saj nam je dal na raz-
polago prostore dvorane Lopan za 
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intenzivne treninge in snemanje 
prireditve.

Večer smo sklenili s temi iskre-
nimi besedami:

»Upamo, da smo s poklonom 
flamenku vsaj malce odstrli tanči-
ce in se dotaknili vaših src.«

Ta ples je postal za nas plesal-
ce del življenja, način čutenja in 
izražanja. 

Z veseljem bomo še priredi-
li tak večer, saj so zahvale za pre-
lep večer in odlično organizacijo 
kar deževale še nekaj dni, ne le od 

gledalcev, temveč tudi od sodelu-
jočih plesnih skupin.

Doroteja Stoporko

k u l t - u r a  

7. Mednarodna likovna kolonija 
KD Jože Tisnikar Grabn art 2017

Letošnjo 7. likovno kolonijo smo 
zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev skrčili na enodnevno. 
Kljub temu smo obdržali njeno 
izvedbo na zelo visokem nivoju. 
Dogodek je potekal v soboto, 17. 
9., v Mislinji.

Vse dogajanje se je prestavi-
lo v rojstno hišo slikarja in v nje-
no okolico in je potekalo ves dan 
do večera, ko se je zaključilo s 
predstavitvijo umetnikov in njiho-
vih nastalih del.

Svojo zbirko smo obogati-
li z deli, ki so jih ustvarili pri-
znani likovniki in akademski sli-
karji: Borut Beus, Peter Hergold, 
Benjamin Kumprej, Albert 
Mesner (A), Janko Orač, Zoran 

Ogrinc, Laura Kumprej, Maja 
Pučl, Matej Plestenjak, Milan 
Razboršek, Nikolaj Beer, Gregor 

Samastur, Jerneja Smolnikar, Jošt 
Snoj, Maja Šivec in Cveto Zlate. 
Tako je nastalo 32 vrhunskih li-
kovnih del, ki si jih po dogovoru 
lahko ogledate v društveni Galeriji 
Kavka na slikarjevi domačiji.

Ob pomoči članov je bil do-
godek brezhibno organiziran. 
Seveda je tudi tokrat z domači-
mi dobrotami pri otvoritvi sode-
lovalo domače turistično društvo. 
Ob tlečem ognju v peči se je raz-
vilo pristno domače vzdušje, ki ga 
umetniki niso mogli prehvaliti.

Projekt je sofinancirala Občina 
Mislinja. 

Doroteja Stoporko
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Pa je šla. Streha domačije Stari Pušnik. Zadnja 
leta je ječala in se upirala, vendar so jo zadnje 
zmrzali, sneg in veter letos dokončno premagali. 
Spomenik izjemnega pomena, ne samo za 
lokalno skupnost, temveč tudi širše, regionalno. 
Domačija kot primer preužitkarske hiše z izjemno 
stavbno arhitekturo, ohranjeno poslikavo in po 
vrhu z znanim lastnikom, domačim zdravilcem 
Antonom Pušnikom. Zgodba, ki bi se lahko 
končala tudi drugače. Za zanamce, s ponosom, z 
novimi službami, izzivi in priložnostmi.

s k r b  z a s e  

Predlogi in nasveti

Lepo pozdravljeni sokrajani in 
sokrajanke!

Ponovno je napočil trenutek, 
ko vam lahko nekaj malega napi-
šem, v upanju, da vam z nasve-
ti pomagam pri soočanju z zdra-
vstvenimi problemi in zdravstve-
nim sistemom.
Živali in urgenca

Veliko ljudi ima doma hišne 
ljubljenčke različnih vrst. Tokrat 
bi rada omenila pse. Kadar potre-
bujete zdravniško pomoč in ves-
te, da bo k vam na dom prišla ur-
gentna ekipa, vas lepo prosim, da 
svojega prosto spuščenega psa (ne 
glede na pasmo ali velikost) prive-
žete ali pa zaprete v kakšen drug 
prostor. Kljub temu, da zelo zau-
pate svojemu hišnemu ljubljencu 
in še nikoli ni bil agresiven, mo-
rate vedeti, da vas ima žival rada 

in vas želi obvarovati. V tisti sti-
ski pa bo morda vaš pes mislil, da 
vam želimo škodovati in bo postal 
zaščitniški, s tem pa bo onemogo-
čal zdravniško pomoč. S tem deja-
njem zavarujete sebe in nas.
Nakit in poškodba

Ob kakršnikoli poškodbi okon-
čine vam svetujem, da odstrani-
te ves nakit, ki je na tistem delu 
telesa. Če si recimo poškoduje-
te roko (katerikoli del), vas pro-
sim, da si takoj odstranite prsta-
ne in zapestnice. Ni nujno, da 
oteklina področja nastane takoj. 
Vsekakor se lahko pojavi kasneje. 
Večkrat se zgodi, da si pacienti ne 
odstranijo prstanov, prsti otečejo 
in potem je odstranjevanje oteže-
no. Pravzaprav moramo na urgen-
ci pogosto rezati prstane. Oteklina 
s prstanom lahko škoduje prstu, 

rezanje prstanov pa je neprijetno, 
saj ima nakit ponavadi finančno 
in čustveno vrednost.

Želim vam veliko zdravja in 
smeha.

Življenje je lepo!
Marjanca Matvoz, dr. med. 

specializantka urgentne medicine

Obvestilo ZP Mislinja
Na ZP Mislinja je v začetku maja 2017 ambulan-
to Boštjana Birka, dr. med., prevzela nova zdravnica 
Špela Resnik, dr. med. Vsi pacienti, ki ste obiskovali 

ZP Mislinja in še niste podpisali izjave o izbiri oseb-
nega zdravnika, storite to čim prej. S kartico zdra-
vstvenega zavarovanja se osebno zglasite v ambu-
lanti pri tehniku, kjer boste uredili vse formalnosti. 
Prosimo, da to uredite še do konca l. 2017.
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s k r b  z a s e  s k r b  z a s e  

Kurilna sezona prinaša tudi 
onesnažen zrak 

Onesnažen zrak je v razvi-
tem svetu največji okoljski pro-
blem. Prispeva namreč k nastan-
ku številnih bolezni in skrajšu-
je življenjsko dobo ljudi. Zato na 
Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ) ob začetku kurilne 
sezone izpostavljamo, da je zrak v 
času kurilne sezone pri nas one-
snažen, še posebej so problema-
tični delci (PM). Gre za mešanico 
trdnih in tekočih snovi, razprše-
nih v zraku. Njihova glavna sesta-
vina je ogljik, na katerega so ve-
zane različne škodljive snovi, kot 
so npr. strupene kovine, organske 
spojine. 

Delci so različnih velikos-
ti: od saj, ki jih vidimo s prostim 
očesom, do najmanjših ultrafi-
nih nanodelcev. Od velikosti del-
cev je odvisno, kako globoko v di-
hala prodrejo in kakšne posledice 
povzročajo. Najmanjši delci prod-
rejo najgloblje do pljuč in gredo 
naprej v kri. Manjši kot so, dlje v 
telo prodrejo in bolj so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega 

delovanja je povzročanje vne-
tja. Z vdihavanjem pridejo v 
naša pljuča in povzročajo dra-
ženje, poškodbe tkiva in vne-
tje. Najmanjši delci iz pljuč vsto-
pajo v kri in se s krvjo odplavi-
jo v različne organe: v srce, je-
tra, ledvice, možgane ... ter tudi 
tam povzročajo vnetja in različ-
ne škodljive kronične učinke. 

• Najpomembnejši so vplivi na 
srce in ožilje ter na dihala: 
povzročajo vnetja dihalnih poti, 
pospešujejo nastanek astme.

• Pri dolgotrajnem delovanju 
povzročajo spremembe v krvi 
in na ožilju, ki imajo lahko za 
posledico povečano nevarnost 
za nastanek krvnih strdkov in 
infarkta. 

• Delci so tudi rakotvorni. 
Onesnažen zrak, ki je posledi-
ca gorenja fosilnih goriv (naf-
ta, premog, les, naftni deriva-
ti) sodi namreč v prvo skupino 
rakotvornih snovi, ki dokazano 
povzročajo raka.

• V zadnjem času povezujejo del-
ce tudi z nekaterimi nevrolo-
škimi boleznimi ter s sladkor-
no boleznijo. Škodljivo vplivajo 
praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
• Bolniki z obstoječimi srčno-žil-

nimi in pljučnimi boleznimi,
• starejši ljudje, majhni otroci,
• sladkorni bolniki,
• zdravi odrasli, ki so intenzivno 

fizično aktivni na prostem – za-
radi poklica, športa (dihajo glob-
lje, hitreje).

Ob zelo povečanih vrednostih 
delcev v zraku so najbolj prizade-
ti akutni bolniki. Kratkoročno so 
najbolj ogroženi tisti, ki trpijo za-
radi že obstoječih dihalnih in srč-
no-žilnih bolezni, saj se lahko 

njihova osnovna bolezen hitro 
poslabša. 
Kako ravnati v času povišanih ravni 
delcev PM10 v zraku?

Svetujemo, da prebivalci ravna-
jo po priporočilih, objavljenih na 
spletni strani NIJZ (www.nijz.si). 

Ob povišanih koncentracijah 
priporočamo zmanjšanje fizičnih 
aktivnosti, zlasti na prostem in še 
posebej pri osebah, ki imajo že od 
prej težave z dihali, srcem in oži-
ljem oziroma zaznavajo težave. Še 
posebej smo na to pozorni v ob-
dobjih, ko so vrednosti delcev več 
dni skupaj močno presežene. 

Priporočljivo je spremlja-
ti podatke o onesnaženosti zra-
ka v Sloveniji, ki jih na svoji sple-
tni strani redno objavlja Agencija 
Republike Slovenije za oko-
lje (ARSO): www.arso.gov.si (sklop 
Zrak/Podatki o kakovosti zra-
ka). Na omenjeni spletni lokaci-
ji so dostopne tudi stopenjske na-
povedi onesnaženosti zraka z del-
ci in priporočila za ravnanje v ob-
liki barvne lestvice, ki smo jih 
pripravili na NIJZ skupaj z ARSO. 
Različnim stopnjam onesnaže-
nosti zraka (od nizke, zmerne, vi-
soke do zelo visoke), ki so označe-
ne z zeleno, rumeno, oranžno in 
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rdečo barvo, so priloženi ustrezni 
zdravstveni nasveti.

Hkrati z napovedjo prekomer-
ne onesnaženosti zraka ARSO po-
daja tudi osnovna priporočila za 
ukrepanje (priporočila glede kur-
jenja in pravilne priprave drv, 
zmanjšanja ogrevanja, uporabe 
javnega prevoza ...). 

Za boljši zrak smo odgovor-
ni vsi; država, pa tudi vsak posa-
meznik, ki z odgovornim ravna-
njem lahko veliko naredi: uporaba 

javnega prometa, dobra izolacija 
stavb, ogrevanje s centralnim da-
ljinskim sistemom, vzdrževane in 
dobro delujoče peči z dobrim iz-
gorevanjem, ogrevanje na plin, to-
plotne črpalke ...

Če uporabljamo les, pa le kako-
vostna, čista in pravilno posuše-
na drva ali druge oblike pravilno 
pripravljene lesne mase. 

Kurjenje onesnaženega, lakira-
nega, barvanega odpadnega lesa, 
smeti, tekstila, plastike je silno 

škodljivo. S tem povzročamo spro-
ščanje strupenih snovi skozi di-
mnik, ki jih neposredno vdihava-
mo vsi, mi sami in naši otroci. 

NIJZ
Center za zdravstveno ekologijo

člani Strokovne skupine za 
zmanjševanje vplivov onesnaženega 

zraka na zdravje ljudi

Azbest je še vedno zelo prisoten v 
našem okolju. Zaradi odlične to-
plotne in zvočne izolacije, odpor-
nosti na visoke temperature, kisli-
no, vlago, korozijo, smo ga upo-
rabljali v različnih izdelkih na po-
dročju industrije, gradbeništva, 
prometa in tudi drugje. Vendar 
pa je škodljiv za zdravje ljudi, zato 
je njegova proizvodnja in pro-
daja v Sloveniji že več kot 20 let 
prepovedana. 
Kje v bivalnem okolju najdemo 
azbest?

V preteklosti smo izdelke, ki 
vsebujejo azbest, zelo veliko upo-
rabljali, zato ga danes še vedno 
najdemo marsikje. Z različnimi 
gradbenimi in izolacijskimi ma-
teriali smo ga vgrajevali v številne 
zgradbe, tako javne kot zasebne, ki 
so bile zgrajene pred prepovedjo 
proizvodnje in prodaje azbestnih 
izdelkov, še zlasti med l. 1960 in 
1980. Najpogosteje ga tako še ved-
no najdemo v strešnih kritinah 
(salonitkah), fasadnih, stenskih, 
stropnih izolacijskih ploščah, 

ometih, vinilnih toplih podih, vi-
nas ploščicah, termoakumulacij-
skih pečeh, izolacijah za grelni-
ke in ceveh za toplo vodo, kitih za 
okna, lepilih, polnilih itd. ter kot 
nepravilno odvržene odpadke.

Azbest, ki se nahaja v materia-
lih in izdelkih je varen, dokler so 
ti nepoškodovani. Njihova življenj-
ska doba pa se izteka. Materiali 
postanejo nevarni takrat, ko se 

zaradi dotrajanosti, poškodova-
nosti ali zaradi neprimernega rav-
nanja začnejo luščiti, lomiti, drobi-
ti, razpadati v prah in se azbestna 
vlakna začnejo sproščati v zrak.
Azbestna vlakna so rakotvorna! 

Njihovo vdihavanje predsta-
vlja veliko nevarnost za zdravje. 
Azbestna vlakna, ki pridejo v plju-
ča, povzročajo brazgotinjenje tki-
va (fibrozo) in to lahko vodi do 

Veste, kje vse se pri vas doma  
skriva azbest?

s k r b  z a s e  
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nastanka raka. Dokazano je, da 
azbest povzroča pljučnega raka, 
raka prsne in trebušne mrene 
(maligni mezoteliom) ter raka grla 
in jajčnikov. Povezujejo ga tudi z 
nastankom nekaterih drugih ra-
kov. Pri kadilcih se tveganje za na-
stanek pljučnega raka, povezane-
ga z azbestom, močno poveča. 

Izpostavljenost azbestnim vlak-
nom je treba v čim večji meri pre-
prečiti. Vlaknatih delcev s prostim 
očesom ne vidimo in nimajo vo-
nja, tako jih lahko vdihavamo, ne 
da bi se tega zavedali. Na splošno 
velja: večja je izpostavljenost, večja 
je možnost za nastanek škodljivih 
učinkov na zdravje.
Kje in kdaj smo azbestnim 
vlaknom v domačem okolju najbolj 
izpostavljeni?

V zelo nizkih koncentracijah 
so azbestna vlakna lahko prisotna 
skoraj povsod v okolju.

Večje koncentracije vlaken v 
zraku nastajajo tam, kjer imamo 
dotrajane azbestne materiale, ki 
se luščijo in drobijo, ko jih upo-
rabljamo ali delamo z njimi:
• če se vlakna sproščajo iz dotraja-

nih azbestnih materialov, ki so 
še v uporabi (npr. v starejših hi-
šah in stanovanjih iz poškodo-
vanih stenskih plošč ali ometov, 
zdrobljenih, odluščenih izolacij-
skih oblog cevi, poškodovanih 
in natrganih talnih oblog …);

• v bližini starih salonitnih plošč, 
ki se lomijo, luščijo in drobi-
jo: na strehah hiš, garaž, nad-
streškov, pesjakov, ut … ali že 

odrabljenih in shranjenih plošč 
za morebitno nadaljnjo uporabo, 
ali odvrženih v naravi. Ponekod 
z zdrobljenimi odpadnimi ploš-
čami nasipavajo dvorišča in poti, 
kar je nevaren vir azbestnih vla-
ken in ni dovoljeno;

• v bližini nepravilno odloženih 
azbestnih odpadkov na legalnih 
ali divjih odlagališčih.

Največje koncentracije vla-
ken v zraku nastajajo pri obnovit-
venih delih v starejših hišah in 
stanovanjih, v katerih so vgraje-
ni azbestni materiali ter pri ruše-
njih takih objektov. Najnevarnejši 
pri tem so postopki, kot so vrta-
nje, žaganje, razbijanje, brušenje 
ipd. Če taki posegi niso opravljeni 
strokovno, se velike količine pra-
hu in azbestnih vlaken sprostijo v 
zrak, kjer potem ostajajo v okoli-
ci in tudi v notranjosti objektov še 
dalj časa po končanem delu. Pri 
teh delih so predvsem izpostavlje-
ni poklicni delavci. Še bolj pa so 
izpostavljeni ljudje, ki se takih del 
lotevajo sami in so brez ustrezne-
ga znanja in opreme. Izpostavljeni 
so tudi ljudje v okolici (družina, 
sosedje, mimoidoči).

Delo z azbestnimi materiali naj 
izvajajo le izvajalci, ki so strokov-
no usposobljeni in ustrezno opre-
mljeni oziroma imajo ustrezna 
dovoljenja.

Če načrtujemo vzdrževalna 
dela v starejših hišah in stanova-
njih ali rušenja, se pred pričet-
kom dela prepričajmo, ali je kje 
prisoten azbest. Če je, ne delajmo 

sami, ampak prepustimo delo po-
oblaščenim izvajalcem, usposob-
ljenim in opremljenim za delo z 
azbestnimi materiali.
Kako prepoznati materiale, ki 
vsebujejo azbest?

Z izjemo starih strešnih az-
bestnih plošč (salonitk) na pog-
led težko ugotovimo, ali je azbest 
v materialu prisoten ali ne, razen 
če ni označen. Če nismo prepriča-
ni, da material ali izdelek vsebu-
je azbest, se prisotnost azbestnih 
vlaken lahko ugotovi s preiskavo 
vzorca v laboratoriju. Če sumimo, 
da bi material lahko vseboval az-
best, za preiskavo pa se nismo od-
ločili, moramo ravnati tako, kot da 
gre za azbestni material.

Azbestnih odpadkov (tudi na 
videz uporabnih azbestnih plošč) 
ne smemo ponovno uporabljati. 
Prav tako jih ne smemo uporablja-
ti za nasipanje poti, dvorišč, zasi-
panje jam, kar se pri nas, žal, po-
gosto dogaja.

Izpostavljenost azbestnim vlak-
nom je treba v čim večji meri pre-
prečiti. Vsaka izpostavljenost az-
bestu je lahko nevarna za zdravje 
in treba je narediti vse, da do nje 
ne pride.

Več o azbestu lahko preberete 
na spletni strani Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje/Področja 
dela/Moje okolje/Bivalno oko-
lje: Azbest v našem okolju (www.

nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/

bivalno-okolje).
Vir: www.gzs.si/images/clanki/

img34983.bmp

Na spodnjem naslovu boste lahko dobili več informacij o varnem delu z azbestom in seznam ustreznih 

strokovnjakov:

GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala:

www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/

Zakonodaja-s-podro%C4%8Dja-gradbeni%C5%A1tva/Varnost-in-zdravje-pri-delu/Delo-z-azbestom
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Društveno dogajanje je pomem-
ben del življenja v naši občini. 
Veliko občanov je tudi članov ob-
činskih društev, ki s ponosom in 
vnemo skrbijo, da je vsakdan v 
naši občini lepši, varnejši ali špor-
tno in kulturno pestrejši. In vsak-
do, ki plačuje dohodnino, lahko 
našim društvom še dodatno po-
maga, tako da jim podari do 0,5 
% svoje dohodnine ... To ga nič ne 
stane, pomeni pa veliko. 

V naši občini je 14 društev, ki 
jim lahko podarite del svoj doho-
dnine in tako pomagate pri njiho-
vih prizadevanjih. Če se za to ne 
odločite, gre vaših pol odstotka 
nazaj v proračun. Tam vsako leto 
ostane več kot 4 milijone € nepo-
rabljenih, čeprav verjamemo, da 
bi jih ravno naša društva znala 
najbolje in najkoristneje porabiti.

Vsakdo se verjetno najprej 
spomni naših prostovoljnih gasil-
cev, ti si vedno zaslužijo našo po-
moč. Ima pa najbrž vsakdo poleg 
gasilcev še kakšno svoje najljubše 

občinsko društvo, tudi njim lahko 
podarite svojega pol odstotka. Če 
bi radi pol odstotka razdelili med 
več društev, lahko storite tudi to – 
izberete jih lahko do največ 5. 
Kako lahko darujete?

Preprosto. Darujete lahko pre-
ko sistema e-Davki ali se po-
zanimate pri društvih samih. 
Lahko pa obiščete spletno stran 
dobrodelen.si. Tam vas čaka se-
znam vseh društev iz naše občine 

– poiščete jih po poštni številki, 
označite jih, vpišite svoje podatke, 
si natisnite obrazec in ga do konca 
leta odnesite ali pošljite na finanč-
ni urad. Vaša odločitev velja do 
preklica oz. spremembe prejemni-
kov. Bodite dobrodelni še letos, da 
bo že naslednje leto tudi zaradi 
vas življenje v naši občini še lepše, 
boljše, varnejše. Hvala.

Uroš Bonšek

Podprite naša društva,  
ker vas nič ne stane

Na gostoljubni Foltanovi kmetiji 
nas je osrečeval že 21. Pozdrav jeseni

Ko se začnejo zaselki naše obči-
ne odevati v jesenske barve, se s 
pozdravom temu letnemu času 
zberemo občani in številni gostje 
na tradicionalni prireditvi Pozdrav 
jeseni na Foltanovi kmetiji.

Letošnje že 21. druženje ob raz-
stavi in ocenjevanju naj pridelkov 
in aranžmajev se je v sončni nede-
lji odvijalo 24. 9.

Turistično društvo Mislinja 
prisotne že nekaj let preseneča 
tudi s pokušnjo najrazličnejših 

jedi. Letos so nas na stojnicah ča-
kale dobrote iz česna in čebule. 
Društva naše občine so poskrbela 
za okusne degustacije in že na za-
četku smo se »očesnili« in »oče-
bulili« z različnimi vrstami pe-
civ mojstric sekcije zeliščarjev in 
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Sončnic. Ker zahvale dobri ženi, 
jeseni rumeni ne častimo brez 
kulture, so naša ušesa in srca 
najprej ogrele Lastovke.

Ljudske pevke Mislinjske do-
line zmorejo sleherno prireditev 
okronati z dobro voljo, brž ko se 
v čaru ljudskega izročila ujamejo 
njihovi žametni glasovi.

Prisrčno dobrodošlico pri-
sotnim, še posebej dragim 
gostom iz občine Vodnjan v 
Hrvaški Istri, Športnemu dru-
štvu Branka Ceršaka iz Ceršaka 
v občini Šentilj pri Mariboru ter 
Turističnemu društvu Središče ob 
Dravi, je v pozdravnem govoru iz-
rekel Drago Pogorevc, predsednik 
TD Mislinja. Izrekel je zahvalo 
tudi vsem, ki so pripravili privla-
čen in bogat program srečanja.

Obiskovalci dogajanja na 
Foltanovi kmetiji so z navduše-
njem prisluhnili besedam župana 
domače občine Bojana Borovnika. 
Ni skrival ponosa ob pestri vse-
bini prireditve, ki sleherno jesen 
privabi v našo Mislinjo ob števil-
nih občanih tudi goste od blizu in 
daleč. Odmerjal je tudi prisrčne 
besede našim kmetovalcem in 
vrtičkarjem, ki so z dobro mero 
pridnosti poskrbeli, da se je na 

razstavi znašla pisana preproga 
naj pridelkov. Pa na kuharje obeh 
spolov tudi ni pozabil. Tudi mi ne 
bomo. Nismo se oblizovali samo 
ob okusnem mislinjskem loncu, 
ki ga je po receptih Žige Zoisa, 
katerega 270-letnico rojstva smo 
Mislinjčani praznovali letos, ku-
halo TD Mislinja. Okusne so bile 
dobrote obeh društev invalidov, pa 
PD Mislinja, kakšen jogurt in sir 
Franje Skarlovnik pa si je marsik-
do odnesel še domov.

Prijetno razpoloženje je pri-
čaral Dejan Klemenc, ki ostaja s 

svojo glasbo in prepevanjem naš 
že kar nekaj let.

Uvedel nas je v odprtje razsta-
ve naj pridelkov, pozdravnih be-
sed govornikov, pa zdravice s ko-
zarčkom dobre kapljice so veselo 
zdrknile po grlu.

Medtem ko je komisija ocenje-
vala pridelke in aranžmaje, so se 
predstavile Završke d'čve s svojim 
plesnim programčkom, ob tem so 
zacepetale še noge marsikaterega 
med gledalci.

Druženje se je nadaljevalo med 
družabnimi igrami, saj nas je nav-
duševala kar dolga vrsta tekmo-
valcev pri sleherni izmed treh, 
ki jih je pripravil Miran Ramšak. 
Smeha tudi ob tehtanju buč ni 
manjkalo. Tako smo seveda laž-
je dočakali podelitev zahval za so-
delovanje, podelitev priznanj naj 
pridelovalcem in tudi nagrad naj-
boljšim tekmovalcem v družab-
nih igrah.

Dobra volja nas je družila še 
lep čas. Tudi nikomur izmed go-
stov se ni mudilo domov. 

Ko je onemel glas slavčka 
Dejana, smo za slovo ob kozarčku 
zapeli še nekateri domačini in 
druščina iz Ceršaka.

Marijan Križaj
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Odšla je jesen. Lep letni čas, ki 
se odene v čudovite barve. S svo-
jo pisano paleto barv v krošnjah 
dreves nas razveseljuje. Hoja po 
mehkih, z listjem posutih poteh 
je doživetje posebne vrste. Prav 
tako je enkratno doživetje hoja po 
poti do izvira reke Pake, na kate-
ro smo v naši sekciji Pilates zelo 
ponosni. Lepo skrbimo zanjo, jo 
pridno urejamo in dopolnjujemo. 
Veseli nas, da je veliko zanimanja 
in pohval za našo pot. Že kar ne-
kaj skupin, ki so prišle iz različ-
nih krajev Slovenije, smo popelja-
li po njej. Tudi mi jo radi večkrat 
prehodimo, še posebej Vlado, ki 
skrbi za to, da je dobro urejena. 
Radi pa gremo pogledat tudi kam 
drugam. V poletnih mesecih nam 
je malo nagajalo vreme, smo pa 
izkoristili lepe jesenske dneve za 
obisk planin. Udeležili smo se po-
hoda po poteh Kozjanskega jabol-
ka. Pot se je začela pri Bizeljskem 
gradu. Med potjo smo si ogledali 
stare sadovnjake, se ustavili na do-
mačiji pri naj kmetici l. 2016 in si 
ogledali njeno zbirko 1500 majolk 
s celega sveta. Pot po Bizeljskem 
gričevju je zanimiva in raznolika.

V mesecu novembru smo na 
kratek izlet po okolici popeljali 
učence POŠ Dolič in njihove star-
še. Krožna pot nas je vodila od 
igrišča v Doliču, po skritih goz-
dnih stezicah mimo razvalin gra-
du Valdek do Studenca princa 
Johana pred Hudo luknjo. Veliko 
lepega smo doživeli, ob počivališ-
ču pa smo ugledali celo družino 
gamsov. Po označeni poti po trasi 
nekdanje železnice smo se vrnili 

do igrišča, vmes pa si ogledali še 
zgodovinske znamenitosti. Tam 
nas je pričakal planinec Miha z 
veliko skledo pravkar pečenega 
kostanja. Veselje in zadovoljstvo je 
bilo obojestransko.

Še en izlet smo imeli v no-
vembru. Izlet v neznano. Miha in 
Vlado sta pripravila veliko prese-
nečenje. Že naloga, ki smo jo do-
bili v obliki vprašalnika, je bila 
polna skrivnosti. Sproti smo od-
krivali neznano. Proti prek-
murskim ravnicam, v svet ob 
reki Muri je peljala pot. Prav do 
reke Mure. Tu smo pohodne pa-
lice pospravili v nahrbtnike in 
jih zamenjali za vesla. Vstopili 
smo v büreške čolne in v popol-
ni planinski opremi odveslali do-
godivščinam naproti. Najprej do 
Babičevega mlina, kjer ni manj-
kalo kruha in iger. V pravem po-
menu besede. Kruh, narejen iz 
moke, zmlete v Babičevem mlinu, 
in igre, povezane z njihovimi obi-
čaji. Odveslali smo naprej, proti 

otoku ljubezni. Povedali so nam, 
da na tem otoku raste drevo s plo-
dovi, iz katerih delajo ljubezenski 
napoj, ki ima čudežno moč. Tudi 
plodovi so užitni, vendar jih je 
potrebno uživati previdno, ne pre-
več naenkrat. Na koncu odkriva-
nja neznanega se je prav prilegel 
bograč v prijetni domači gostilni.

Kot je že na teh izletih v nava-
di, smo naredili pregled dela sek-
cije v celotnem letu. Poleg poho-
dov smo tudi doma pridno dela-
li, še za izobraževanje se je našel 
čas. Majda in Vlado sta z uspeš-
no opravljenim tečajem posta-
la gorska stražarja. Vodniki smo 
več znanja dobivali na strokovnih 
usposabljanjih. Nadaljevali smo 
urejanje tematske poti od Hude 
luknje do izvira reke Pake. Lotili 
smo se dela od igrišča v Doliču 
do studenca v Hudi luknji. Pridno 
smo delali čez poletje. Več de-
lovnih akcij je bilo potrebnih, 
da smo do praznika Vaške skup-
nosti uredili pot. Veliko truda in 

Planinska sekcija Pilates
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prostovoljnega dela je bilo vlože-
nega v projekt, zelo pomemben 
za našo sekcijo in za celoten kraj, 
tudi občino. Ni nam žal. Ponosni 
smo na opravljeno delo, na ureje-
no pot. Vabimo vas, da jo preho-
dite. Prav tako vas vabimo na nas-
lednje pohode z verzom iz naše 
himne:

»Prav vsi ste vabljeni,
na lepe te poti,
pridružite se nam,
da vsem bo lepši dan.« 

Darinka Krajcer

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Izobraževalni obisk  
pri gasilcih v Rommerskirchnu

PGD Dolič-Šentflorjan že pre-
ko 10 let aktivno sodeluje z ga-
silci iz Rommerskirchna. Tako 
je postala že navada, da vsa-
ko drugo leto prihajajo gasilci iz 
Rommerskirchna na obisk v Dolič 
in vsako drugo leto iz Doliča v 
Rommerskirchen. Tako so nas le-
tos povabili na izobraževalno pri-
jateljski obisk v novembru in prip-
ravili pester program. V sredo, 
15. 11., zvečer se je 8 naših gasil-
cev odpravilo na 1040 km dolgo 
pot proti Rommerskirchnu. Na 
cilj smo prispeli v četrtek zjutraj, 
kjer so nas že pričakali naši gosti-
telji. Po uvodnem klepetu, prip-
ravljanju naše »spalnice« in zaj-
trku smo se odpravili v največ-
ji dnevni kop premoga v Evropi, 
kjer smo si ogledali gasilsko eno-
to, se seznanili z njihovim de-
lom, nato pa smo si ogledali tudi 
dnevni kop, ki s premogom oskr-
buje 15 bližnjih termoelektrarn. 
Popoldne smo obiskali poklicno 
gasilsko enoto v mestu Pulheim, 

ki je zanimiva, ker so v njej zapos-
leni gasilci, ki so hkrati tudi reše-
valci nujne medicinske pomoči. 
Tako teden dni delajo kot poklic-
ni gasilci, teden dni kot reševalci. 
Šolanje, da lahko opravljajo delo 
gasilcev in reševalcev hkrati, traja 
4 leta in pol. V petek je sledil izo-
braževalni dan na temo tehnične-
ga reševanja pri gasilskem domu 
v Rommerskirchnu. Tema je bila 

izbrana zaradi dejstva, da je dru-
štvo letos z novim vozilom GVC 
16/25 pridobilo tudi nekaj opreme 
za tehnično reševanje, zato je bilo 
zanimivo primerjati principe dela 
v Sloveniji in Nemčiji ter ob tem 
pridobiti novo znanje in praktične 
izkušnje. V soboto dopoldne smo 
obiskali dirkališče Nürburgring, 
kjer smo si ogledali tamkajšnji 
kompleks z muzejem dirkališča 
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in seveda grand prix progo. Kot so 
se pohecali naši nemški kolegi, je 
bil ta obisk namenjen razvedrilu 
ob vseh gasilskih temah, ki smo 
jih med obiskom premlevali. V so-
boto popoldan oz. zvečer pa smo 
se udeležili gasilskega večera ob-
čine Rommerskirchen, na katere-
ga nas je povabil njihov župan. V 
nedeljo zjutraj je bil čas za slovo 
in dolgo pot proti Sloveniji, kamor 
smo se vrnili polni lepih vtisov. Ni 
dileme, da se prijateljstvo in so-
delovanje ne bi nadaljevalo tudi v 
prihodnje.

Aleš Rakovnik

Časnik Večer je tudi letos organiziral tekmo-

vanje za Zlato ponev Koroške, kjer ocenjuje-

jo kvaliteto ponudbe koroških gostiln in ka-

mor se je med 3 finaliste letos prvič uvrstila 

tudi Gostilna Repolusk.

Končni rezultati:

1. mesto: Gostilna pri lipi

2. mesto: Gostilna Repolusk

3. mesto: Gostilna Brančurnik

Po mnenju bralcev Večera pa je Gostilna Repolusk zasedla celo 1. mesto med 

koroškimi gostilnami, saj je zbrala kar 649 glasov.

Zlata ponev Koroške



DECEMBER 2017 33

š p o r t n i  u t r i p  

Evropsko prvenstvo v plavanju 
za osebe z Downovim sindromom v Parizu

V francoskem glavnem mestu je v 
času od 28. 10. do 4. 11. 2017 pote-
kalo 4. evropsko prvenstvo v pla-
vanju za osebe z Downovim sin-
dromom. Tekmovanja so se sku-
paj s trenerko Katarino Praznik 
udeležili 4 plavalci iz PK Velenje 
iz skupine Delfinčki, in sicer: 
Alen Šošter, Tjaša Lenko, Urban 
Goltnik in Luka Temnikar. Z nas-
topi so vsi plavalci zelo zadovolj-
ni, saj so v zelo močni konkuren-
ci vsi odplavali osebne rekorde 
in pridobili mnogo novih izku-
šenj. Za spletni portal Dostopno 
je trenerka Katarina Praznik po-
vedala: »Na evropskem prvenstvu 
v Parizu je sodelovalo 120 pla-
valcev iz 19 evropskih držav ter 
iz Brazilije in Južne Afrike. Po 
prvem tekmovalnem dnevu je bil 
v slovenski ekipi najboljši Alen 
Šošter, in sicer na 200 m pros-
to, vsi plavalci pa so izboljšali svo-
je osebne rekorde. Večina rezulta-
tov bi bila tudi državnih rekordov, 
če bi jih seveda kdo vodil …« (Vir: 
www.rtvslo.si/dostopno/clanki/894)

Po končanem prvenstvu je 
Katarina Praznik med drugim za-
pisala tudi tole: »Alen Šošter je bil 
najuspešnejši na 100 delfin, in si-
cer 11. mesto s časom 2,09,00 in 
26. mesto na 50 prosto, kjer je 
startalo tudi največ plavalcev – 
43! Za Alena je bilo to sicer že 2. 
evropsko prvenstvo. Je pa kljub 
eni operaciji na kolenu in težji po-
škodbi stopala (6 mesecev ni mo-
gel trenirati), odplaval svoje naj-
boljše rezultate.« 

Alenove želje: trenutno si želi, 
da bi s tretjo operacijo noge, ki 

jo je ravnokar uspešno prestal 
(čaka ga še dolgotrajna rehabilita-
cija), končno lahko treniral s pol-
no močjo. In tako zmogel svo-
je rezultate nadgraditi. V l. 2018 
si želi, da bi se z dobrimi rezul-
tati kvalificiral za svetovno pr-
venstvo, ki bo julija 2018 v Novi 
Škotski v Kanadi, njegov pogled 
pa je usmerjen še dalje v priho-
dnost (EP v Španiji 2019, 2. OI za 
Downov sindrom 2020 – lokacija 
še ni znana).

In še tiha želja tistih, ki mu 
stojimo ob strani: da bi država 
končno spoznala, da so ljudje, ki 
so zaznamovani z Downovim sin-
dromom, prav tako invalidi, da 
imajo pravico razvijati svoje ta-
lente in enakopravno kandidirati 
pri razpisih za finančna sredstva 
pri paraolimijskem komiteju, da 

bi jih ob tako velikih tekmova-
njih podprla in da nam ne bi bilo 
potrebno znova in znova prosi-
ti dobrih ljudi, da pomagajo pri fi-
nancah, saj je to do sedaj vse bre-
me kluba, staršev in donatorjev. 
Ob tej priložnosti se naj zahva-
lim v svojem in Alenovem imenu 
Občini Mislinja in Društvu invali-
dov Mislinja za finančno podporo 
pri izvedbi letošnjega projekta.

Ivana Šošter, Alenova mama
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Korvolley – odbojka združuje

Projekt sodelovanja odbojkarskih 
ekip iz Mislinje in Slovenj Gradca 
se je začel, ko je ŽOK Mislinja 
pred 2 sezonama uspel preboj v 
najvišji rang tekmovanja. Ekipi 
sicer v 1. ženski odbojkarski ligi 
ni uspelo obstati, a ideja o sode-
lovanju se je obdržala oz. je so-
delovanje celo okrepila. Prej eki-
pe, obsojene na delovanje v pre-
majhni telovadnici, lahko sedaj 
normalno trenirajo v veliki dvora-
ni, število ur treningov na posa-
mezne selekcije pa se je povečalo. 
Prej trenersko podhranjene eki-
pe lahko sedaj računajo na 12 tre-
nerjev, ki se med seboj dopolnju-
jejo. Delo z mladimi je vzpostav-
ljeno na osnovnih šolah v Mislinji, 
Šmartnem, Slovenj Gradcu in 
Pamečah. Pri igralskem kadru 
je vzpostavljena piramida, ki jo 
sestavlja 170 igralk in igralcev v 
vseh kategorijah. Sedaj prva ekipa 
igra v 2. državni ligi, druga ekipa 
pa nastopa v 3. državni ligi.

Preboj v višji rang tekmovanja 
je lani uspel tudi moškemu delu 
mislinjskega kluba, ki sedaj nasto-
pa v 2. državni odbojkarski ligi. 
Fantje prav tako kot dekleta igra-
jo na tekmah v Slovenj Gradcu, 
saj mislinjska dvorana ne ustre-
za zahtevam 2. moške lige. Že po 
prvem delu prvenstva so pokazali, 
da se ne bodo zadovoljili z borbo 
za obstanek, ampak da so njiho-
vi cilji višji. Po odigranih 7 kolih 

zasedajo sredino lestvice z zao-
stankom 4 točk za prvouvrščeno 
ekipo. Branko Golob, trener eki-
pe, pove: »To je zelo dobra ekipa, 
ki je bila v vseh starostnih skupi-
nah pri samem vrhu v Sloveniji 
in njen čas šele prihaja. Super 
je igrati na tekmah v Slovenj 
Gradcu, kjer se dvorana napolni 
do zadnjega kotička in resnično so 
navijači naš sedmi igralec!«

Urban Oder
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Uspehi mislinjskih skakalcev  
v luči statistike

7. 12. se je v Viru pri Domžalah 
s podelitvijo priznanj najboljšim 
v smučarskih skokih in nordij-
ski kombinaciji za poletno sezo-
no 2017 uradno zaključil poletni 
del tekmovanj v tej nordijski disci-
plini. Na tej prireditvi sta bila pre-
jemnika priznanj tudi 2 nadvse 
uspešna mislinjska skakalca. V ka-
tegoriji mladinci 20 let je na naj-
višjo stopnico, ki si jo je delil z 
Aljažem Ostercem, članom SSK 
Velenje, stopil Blaž Pavlič. Med 
dečki do 15 let je lovoriko za osvo-
jeno 2. mesto prejel Urh Rošar. 
Oba prejemnika priznanj sta 
odlični uvrstitvi dosegla na tekmo-
vanju, imenovanem pokal Cockta. 
Tako Blaž kot tudi Urh nista bila 
uspešna le v pokalnem tekmova-
nju, ampak sta odlično nastopi-
la tudi na državnem prvenstvu. 
Urh Rošar je v svoji starostni sku-
pini postal vice prvak države, Blaž 
Pavlič pa je med mladinci 20 let 
osvojil 3. mesto. Medalje, tako pra-
vijo zanesljivi viri, se je razveselil 
kot majhen otrok, saj je tako odlič-
je prejel še kot ciciban.

Dobri rezultati so Blažu od-
prli vrata državne mladinske se-
lekcije, v vrstah katere je dosegel 
prav tako odlične rezultate. V švi-
carskem mestu Kandersteg, ki je 
bilo organizator alpskega pokala, 
je na dvodnevnem tekmovanju os-
vojil 4. in 6. mesto. V kontinental-
nem tekmovanju, ki je odskočna 
deska za tekmovanje v svetovnem 
pokalu, je v svojem prvem nasto-
pu v romunskem Rasnovu osvojil 
prve točke. Za osvojeno 23. mesto 
je prejel 8 točk. Tudi člani mlajših 

kategorij so pridno zbirali točke v 
pokalnem tekmovanju. Omeniti 
velja uspešno vrnitev Žaka Lubeja 
v skakalne vrste mislinjskih orlov. 
Zabeležil je nekaj odličnih uvrsti-
tev, v Mislinji pa je na pokalni tek-
mi osvojil odlično 3. mesto.

Uspehi mislinjskih skakalk 
in skakalcev so plod načrtnega 
dela trenerja Gorazda Robnika 
in njegovih občasnih sodelavcev 
Klemna Zajca in Žaka Šiliha. 

V poletnem tekmovanju so bili 
skakalke in skakalci, seveda vsak 
v svoji kategoriji, na 35 tekmah, 
od tega so kar 27-krat gostovali na 
različnih skakalnicah po državi. 
8-krat so se imeli priliko predsta-
viti na domačih skakalnicah. V 
času trajanja poletnega tekmova-
nja v smučarskih skokih (maj–ok-
tober 2017) so trenerji prevozili 
8014 km. Župan Bojan Borovnik 
je članom članicam, mladincem 
20, 18 in 16 let, dečkom 15 ter naj-
mlajšim, starim od 9 do 13 let, 

podelil 72 pokalov in 170 tekmo-
valcem segel v roko. SSK Mislinja 
je bil gostitelj več kot 500 skakal-
kam in skakalcem, kar je zagotovo 
največja udeležba kakšnih špor-
tnikov v občini Mislinja.

Urh Rošar je v svoji katego-
riji nastopil na 4 tekmovanjih 
in štirikrat stal na stopničkah 
(enkrat 1., dvakrat 2. in enkrat 3.). 
Najvidnejši uvrstitvi sta zagotovo 
2. mesto na državnem prvenstvu 
(Velenje, 30. 9. 2017) in 1. mesto v 
pokalnem tekmovanju (Kranj, 18. 
6. 2017).

Blaž Pavlič se je v lovu za naj-
boljšimi rezultati v smučino podal 
sedemkrat in dosegel naslednje 
uvrstitve: dvakrat 1. mesto, dvakrat 
2. mesto, enkrat 3. mesto, enkrat 
4. in enkrat 5. mesto. Tudi za 
Blaža velja ugotovitev, da sta nje-
gova najboljša rezultata 3. mesto 
na državnem prvenstvu in dvakra-
tne najvišje stopničke v pokalnem 
tekmovanju. 
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S statistiko smo želeli pokaza-
ti, da le-ta v primeru mislinjskih 
skakalcev ni velika laž. Nasprotno. 
Sistematično predstavljeni podat-
ki le potrjujejo dejstvo, da so bili 
v poletni tekmovalni sezoni ska-
kalci SSK Mislinja najuspešnej-
ši klub v individualnem športu. 
Verjamemo, da uspehi ne bodo 
izostali tudi v prihajajoči zimski 
sezoni 2017/18.

Kaj drugega reči na koncu kot: 
čestitamo!

Viktor Robnik
predsednik SSK Mislinja 

SilvestrovanjeSilvestrovanjeObčina Mislinja

Skupaj bomo silvestrovali v nedeljo, 31. 12. 2016, od 22. ure dalje  
v veliki dvorani PC Lopan v Mislinji. 

Za gostinsko ponudbo bo poskrbel bar Kocka iz Mislinje,  
za veselo razpoloženje pa Duo Lipovšek.

Vabljeni!

Skupaj bomo silvestrovali v nedeljo, 31. 12. 2016, od 22. ure dalje  
v veliki dvorani PC Lopan v Mislinji. 

Za gostinsko ponudbo bo poskrbel bar Kocka iz Mislinje,  
za veselo razpoloženje pa Duo Lipovšek.

Vabljeni!
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Sem, kar sem

Sem, kar sem!

Nisem to, kar sem bila,

nisem to, kar sem želela biti,

pa vendar sem, kar sem.

Se spremenil je moj obraz,

v letih dozorelih nanj gube je narisal čas,

a še vedno sem to jaz.

Nimam nič, a vse imam;

v globine svoje duše sejem ljubezen,

ki v soncu mojega srca zori;

sem, kar sem, in to življenje moje bogati.

Iva Zaveršnik - Kalteneker

Božični medenjaki
Potrebujemo:

• 750 g ostre moke

• 100 g mletih lešnikov

• 100 g mletih mandljev

• 100 g mletih orehov

• 250 g zmehčanega masla

• 200 g rjavega sladkorja

• 2 jajci

• naribana lupinica 1 limone

• 1 žlica limoninega soka

• 1 vanilin sladkor

• 200 g medu

• 1 žlica jedilne sode

• 3 žlice mleka 

• 1 žlica začimb za medenjake (mleti 

cimet, mleti klinčki, mleti ingver, 

mlet kardamom, lahko pa še piment, 

kumina, janež, tudi koriander in 

poper v majhnih količinah)

Priprava:

V majhno kozico damo 200 g medu, 1 žlico jedilne sode in 3 žlice 

mleka. Zmes segrejemo, dokler ne naraste in jo vlijemo v posodo, 

kamor smo dali vse preostale sestavine. Zamesimo testo in ga 

pustimo, da čez noč počiva in postane kompaktno.

Oblikujemo medenjake, ki jih poljubno okrasimo z rozinami, lističi 

mandljev. Pečemo jih 15 min pri 180° C (če je pečica ventilacijska,  

je dovolj 170° C).
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Novorojenci 2017
Jerneja Smonkar 

Lilly Kotnik
Matic Pajenk 

Manca Gracej 
Neža Dežman 
Vid Manojlović 
Valerio Tisnikar 

Luka Vivod 
Neža Štinek 
Tim Urbancl 

Tim Kokol Lopan 
Nika Meh 

Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!

Prijateljstvo
V septembru je bil v Ljubljani Festival za tret-

je življenjsko obdobje, ki je med drugimi na-

tečaji objavil tudi fotografski natečaj na temo 

Prijateljstvo. Na tem natečaju je Marica Rošker 

s svojo fotografijo zasedla 3. mesto. Za nagrado 

je prejela knjigo Milana Pavlihe Za vedrejšo sta-

rost. V njej je prebrala zelo zanimivo razmišlja-

nje: »Vključenega v kulturi se dotakne lepota; ra-

znoliko notranje življenje ga bogati in omogo-

ča bolj živ stik s čustvi. Ima trdnejše samo-spo-

štovanje in čuti silnejšo voljo do življenja. Lepota 

je tesno povezana z etiko, ker vsebuje notranjo 

harmonijo, ravnovesje in razporeditev oblik, kar 

v nas vzbuja radost in ugodje. Lepota v nas pre-

buja zavest o novih možnostih. Ker je življenje 

prijazno – prijaznejše, pozabimo šteti leta.«

Čestitke ob osvojeni nagradi!
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Včasih se katera dejavnost tudi vrne v občino, 
kjer najde prostor za trening in delo. »Sedi! 

Tačko! Priden!« odmeva po novem v Doliču.

Ko bi le postala ta zadeva odveč! Komemoracija 
ob dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč 

namreč. Dajmo, potrudimo se, da bo tako! Po 
pameti na cesti.

 … razširjene dejavnosti, ki jo prevzema 
mladi rod in s tem obdrži delovna mesta v 

kraju …

Kako lepo je vedeti, da gasilska sirena ne 
pomeni vedno tudi resne akcije. Da bi le 

čim večkrat samo vadili.

Jeseni se veselimo sadov dela čez leto, 
marsikje tudi kakšnega asfaltiranega odseka, 
pomembne žile za življenje …

… ali pa jo je ta že močno prevzel in nadaljuje 
stoletno tradicijo domačega gostoljubja z 
novimi idejami in načrti.

Jih poznate? Na njih je odgovornost, 
da preudarno poskrbijo za našo skupno 
dobrobit (kar politika navsezadnje tudi je). 
Vse naenkrat ne gre, korak za korakom pa 
dela čudeže.

Dober uvod v december, ko smo Slovenci 
tradicionalno najbolj radodarni, pripravijo 
mnoga društva. Naš Karitas je tokrat 
sredstva namenil pomoči potrebnim 
osnovnošolcem.
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Prireditvenik  
december 2017–marec 2018
December 
 23. december dvorana Lopan 
 18.00 tradicionalni božični koncert  
  Ženskega pevskega zbora Mislinja  
  Gostje: Moški pevski zbor Šmartno pri  
  Slovenj Gradcu in Nino Ošlak
 26. december dvorana Lopan 
 19.30  božično-novoletni koncert Babnikove  
  godbe s predstavitvijo zgoščenke ob  
  110-letnici godbe  
  gost večera: ansambel Country band Šlajn
Januar
 27. januar Mislinjski graben 
  sankanje v Mislinjskem grabnu

Februar
 10. februar pred PC Lopan 
 14.00 pustni karneval
 16. februar knjižnica Mislinja 
 18.30 Štrekna in spomini na cug 
  fotografska razstava, DUM Fotofirbci
 17. februar dvorana Lopan 
  Kult-urca osrednja prireditev Občine Mislinja  
  ob kulturnem prazniku
Marec
 9. marec občni zbor TD Mislinja 
 18.00
V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov 
prireditev bodo le-te sprotno podane na spletni strani 
Občine Mislinja. Podatke prireditev za naslednjo 
številko zbiramo do 28. februarja 2018 na  
e-naslov nasaobcina@mislinja.si.


