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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 25. maj 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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Spomini 
V tokratni številki smo za vas, kot 
običajno, pripravili prispevke o do-
gajanjih v preteklih 3 mesecih, do-
dali 2 razpisa, pa tudi povabila na 
prireditve v prihajajoči pomladi, 
ki se bodo zvrstile v naši občini. 

Zagotovo smo si še posebej za-
pomnili kulturniško obarvan fe-
bruar z zanimivimi dogodki in 
Kult-urco kot osrednjo proslavo. 
Letošnji slavnostni govornik je bil 
Tone Partljič. Naš znan sloven-
ski dramatik in pisatelj je svojo 
prvo učiteljsko službo začel prav 
na Koroškem, v Radljah ob Dravi, 
kar je mogoče širšemu občinstvu 
manj znano. Nazadnje smo si ga 
zapomnili kot politika, saj smo ga 
kar 12 let spremljali kot poslanca 
državnega zbora RS. 

Ob osrednjem državnem pra-
zniku kulture se vsako leto spom-
nimo dr. Franceta Prešerna in 
njegovih briljantnih pesnitev, saj 
vemo, da je del njegove Zdravljice 
tudi besedilo državne himne RS. 
Partljič mu je namenil same su-
perlative. Opozoril je na pre-
cejšnjo vpetost Prešerna v takra-
tno romantično usmerjeno sre-
dnjeevropsko kulturno sceno in 
na izjemen vpliv, ki ga je imel 
na sodobnike. Partljič nam je 
še posebej položil na srce, da se 
Slovenci tega velikokrat premalo 
zavedamo. Namesto, da bi bili po-
nosni na njegove dosežke in bitko 
za slovenski knjižni jezik, ki jo je 
bíl skupaj s svojim najboljšim pri-
jateljem Matijem Čopom, ga po-
manjšujemo (in s tem seveda nas, 
kot narod) ter dlakocepsko iščemo 
pomanjkljivosti tam, kjer to sploh 
ni potrebno.

Rdeča nit letošnje prosla-
ve je bil poklon svetovno znane-
mu slikarju, domačinu Jožetu 

Tisnikarju. V l. 2018 namreč pra-
znujemo 90-letnico njegove-
ga rojstva in 20-letnico njegove 
smrti. Mislinjčani so se poklonili 
Mislinjčanu. S Čajem za dve, v od-
igrani vlogi ter sobivanju življenja 
in smrti – Dialogu življenja, sce-
nariju mladih in odličnih doma-
čih umetnikov ter izvrstni glasbe-
ni spremljavi. Nekje v ozadju smo 
vseskozi čutili prisotnost vrana, ki 
varuje tanko mejo med tu in tam 
in ki jo je znal Tisnikar tako pre-
finjeno upodobiti. Občinstvo je 
bilo več kot zadovoljno in enotni 
smo si bili, da bi se kulturni do-
godek na takšni ravni lahko mir-
ne duše odvil tudi v kakšnem več-
jem mestu.

Minevanje je del življenja. 
Tako je nekega januarskega dne 
tiho odšla Leopoldina Bezlaj, 
naša Poldka. Ostali so spomini. 
Vsak človek nosi svoje. Mene je 
pri Poldki navduševala njena neo-
majna volja, da kot ženska zmore 
vse. Pogrešala bom skupne pogo-
vore in njene pronicljive ideje, ki 
jih je kar stresala iz rokava. Ona 
je poznala vse, vedela je vse, imela 
pa je tudi zavidanja vredno mod-
rost o življenju, ki jo je pridobi-
la skozi lastne preizkušnje, huda 
vojna leta, kot vdova, ki je osta-
la sama z majhnima otrokoma in 
tudi kot uspešna poslovna ženska. 

Obujali smo spomine na štrek-
no in pomen železnice za našo do-
lino. Predstavljala je okno v svet 
in, kot boste lahko prebrali, mar-
sikoga še danes sopihanje vlaka 
vrne v mladostna leta, prebudijo 
se slike, prizori in dogodki, ki so 
bili vsakodnevno ali priložnostno 
povezani z vožnjo s cugom. 

Februar 2018 pa nam bo os-
tal v spominu še po nečem. Po 

nekaj toplih zimah nas je dole-
tel tisti pravi, sibirski mraz in 
snežna odeja je ponekod vztraja-
la vse do sredine marca. Ne vem, 
kako je bilo drugod po občini, v 
Dovžah in Šentilju smo se lah-
ko do milega naužili teka na smu-
čeh. Proge so bile izvrstno ure-
jene, zato preprosto ni bilo izgo-
vora, da se nam ne bi dalo iti na 
svež zrak in tam pustiti kanček 
stresa in vsakodnevnih skrbi. V 
zameno smo se dobro razmiga-
li, nadihali svežega zraka in rek-
li kakšno z naključnimi rekrea-
tivci. Kapo dol za organizatorsko 
vnemo in prizadevnost domačina 
Janeza Planinšca, ki je k sodelova-
nju pridobil lastnike zemljišč in 
v prostem času ter na lastne stro-
ške vsak dan skrbno urejal več kot 
4 km tekaških prog. Upam, da 
smo ga tekači pri tem podprli vsaj 
s kakšnim prostovoljnim prispev-
kom. Hkrati pa je to tudi zgled, 
kako lahko z vizionarsko idejo in 
trudom nastaja nekaj, kar izbolj-
šuje zdravje in kvaliteto življenja 
ob uporabi naravnih danosti naše 
občine – pa ne le lokalne skup-
nosti, temveč tudi širše. Skratka – 
odlična ideja za morebitni razvoj 
zimskega turističnega potenciala 
v občini Mislinja. 
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Tek na smučeh je tudi za oko-
lje izjemno prijazna aktivnost. 
Ne potrebujemo vlečnic, doma-
činom se zato ni treba peljati več 
km do prvega smučišča in s tem 

obremenjevati naših jeklenih ko-
njičkov ter okolja. Več tekačev, ki 
k nam prihajajo tudi od drugod, 
pa bo mogoče spodbudilo postop-
ke pri ureditvi prenočišč in veseli 

smo, da je tako lepo zaživel butič-
ni apartma Razborca, o katerem 
prav tako pišemo v tej številki.  

Naj bo praznično in mirno.
Saša Djura Jelenko

Naši častni občanki Poldki Bezlaj

Življenje nas mnogokrat prese-
neti s svojo drugačnostjo, s svojo 
neskladnostjo naših pričakovanj 
in želja in ravno tako nas s svojo 
silo, z močjo udarca preseneti do-
godek smrti, ki nas venomer pre-
hiti ter nas vedno doleti neprip-
ravljene. Smrt nam kot prelomni-
ca vzame ljubljeno osebo, a nam 
kljub vsemu ne more vzeti ljubez-
ni do te osebe, naše naklonjenosti, 
naših spominov in ne more nam 
vzeti moči naše nevidne poveza-
nosti s, četudi pokojnim, člove-
kom, povezanosti, ki ostaja v času 
življenja, v času odhoda na drugi 
svet in ostaja v času po posame-
znikovi smrti. 

Tako nas je dohitela novica o 
smrti naše častne občanke Poldke 
Bezlaj, ki je umrla v svoji častit-
ljivo visoki starosti, a se je kljub 
temu še vedno prehitro poslovi-
la od ljubljenih svojcev in dobrih 
prijateljev. 

Poldka je bila v občini Mislinja 
ena izmed gonilnih sil na po-
dročju turistične, zgodovinske 
in okoljske prepoznavnosti naše-
ga kraja. Vseskozi se je trudila za 
lepo ohranjeno in urejeno okolje v 
gornji Mislinjski dolini. Bila je po-
budnica ponovne oživitve turistič-
nega društva in je bila hkrati tudi 
prva predsednica Turističnega 
društva Mislinja. Bila je med 

zavzetimi pobudniki za izdajo 
mislinjskega zbornika, v katerem 
so izšle tudi njene razprave, na 
primer zgodovina župnij v Občini 
Mislinja, Mislinjsko Pohorje v pre-
teklosti in še bi lahko našteva-
li, kaj vse je napisala in s čim vse, 
tudi z zgodbami in podatki, je že-
lela širši okolici predstaviti zgodo-
vino, značaje, samo okolico in na-
sploh ljudi našega kraja in na ta 
način dodatno izobraziti ter tudi 
polepšati našo dolino. Prav tako 
je sodelovala pri recenziji turistič-
nega vodnika za Slovenj Gradec 
in Mislinjsko dolino, sodelovala je 
pri izdaji dveh zloženk, ki sta do-
mačine in druge obiskovalce opo-
zarjali na znamenitosti zgornje 
Mislinjske doline. Bila je mento-
rica številnim dijakom in študen-
tom in še in še bi lahko našteva-
li o njenem aktivnem delovanju 
in vključevanju v našo skupnost, 
vsekakor pa je s svojo skrbnostjo, 
navdušenostjo, pa tudi s trmo po-
zitivno vplivala na ljudi in doseg-
la napredek pri razvoju našega 
krajevnega turizma. Navduševala 
se je nad vsem lepim, koristnim. 
Poskušala je razgibati življe-
nje v našem kraju in si na ta na-
čin tudi prislužila razna prizna-
nja – od priznanja za razvoj turiz-
ma in hortikulturno ureditev oko-
lja, zlati grb za razvoj in napredek 

občine, priznanje za vzorno ure-
janje okolja, bronasto in srebrno 
plaketo, l. 2010 pa je prejela naj-
višje občinsko priznanje, in sicer 
prejela je naziv častne občanke 
Občine Mislinja.

Poldka je bila vse življenje ak-
tivna in ni znala biti v mirovanju, 
niti ni želela biti odvisna od dru-
gih. Bila je samostojna, močna 
osebnost, ki je venomer streme-
la za napredkom, za izboljšavami 
in se ni zadovoljila kar tako. Bila 
je v navdih mlajšim generacijam 
in s svojo neomajnostjo in vztraj-
nostjo je bila tudi vzor in gonil-
na sila marsikateremu starejšemu 
sovaščanu.

i n  m e m o r i a m  
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Leopoldina Bezlaj (1920–2018)
Moja srečanja z gospo Poldko Bezlaj

Življenjska pot Leopoldine Bezlaj 
- Poldke je bila napolnjena z veli-
ko in zagnano človeško energijo. 
Po ljudski šoli v domačem kraju je 
končala meščansko šolo v Slovenj 
Gradcu. Svoje spomine na obe šoli 
je zapisala v zborniku 170 let šol-
stva v Mislinji (2005). »Drag spo-
min na upravitelja meščanske šole 
Ferda Šentjurca«, očeta pisate-
lja Igorja Šentjurca, smo objavili v 
Odsevanjih (2017). Njeni sodelavci 
v računovodstvu v lesni industriji 
so jo cénili. Ob odhodu v pokoj se 
je ohranil njihov zapis Kako hitro 
mine čas (Viharnik, oktober 1976). 
Poldka Bezlaj je bila ustanovitelji-
ca in častna članica Društva raču-
novodij, finančnikov in revizorjev 
Slovenj Gradec–Dravograd. Svoje 
znanje je poglobila in potrdila na 
VEKŠ-u v Mariboru. Diplomirala 
je ob delu. Za strokovno delo je 
prejela vrsto priznanj, med dru-
gim zlato značko za prispevek k 
razvoju stroke. Tudi v desetletjih 
v pokoju je vneto spremljala spre-
membe svoje stroke. 

Moje prvo srečanje z druži-
no Bezlaj sega v čas, ko sem za-
čel opravljati pedagoški poklic v 
OŠ Mislinja. Pripotoval sem z vla-
kom in dekretom v žepu. Znanje 
in pedagoško teorijo smo trosili v 
Rozmanovi hiši, ki danes sameva 
pri pokopališču.

Nižji razredi pa so gulili sta-
re klopi v stoletnem župnišču, 
kjer sem učil 4. razred, v kate-
rem je bila tudi Poldkina hčerka 
Marijica, brat Boris je obiskoval 
višji razred. Mojo skromno biva-
nje v sobi so le stara vrata ločevala 
od učilnice 1. razreda. 

To je bil čas, ko je gospa Poldka 
ostala brez moža. Smrtno se je 
ponesrečil pri gradnji hidrocen-
trale na Dravi. Gospa je morala 
prevzeti veliko breme: odgovorno 
službo, mladoletna otroka in osta-
relo mamo.

Poldka Rihernik - Bezlaj, par-
tizansko ime Marija, je v času NO 
odpora spoznala bodočega moža 
Franca, ki je delal v partizanski 
tehniki Sova v Mislinjskem grab-
nu. O delovanju tehnike pripove-
duje Ivo Marinc v knjižici V obje-
mu temnih gozdov in dobrih ljudi 
Mislinjskega grabna (1998). Na lo-
kaciji partizanske tiskarne Sova je 
danes spominsko obeležje. 

Drugič sva se z gospo 
Leopoldino srečala v ekonomski 
srednji šoli. Kot zunanja sodelav-
ka je krajši čas poučevala pri nas. 
Najino strokovno in prijazno sode-
lovanje se je krepilo po njeni upo-
kojitvi na področju turističnih ak-
tivnosti. Prav je, da bralce opozo-
rimo, da je TD Mislinja najstarej-
še na Slovenjgraškem. Ustanovili 

so ga domačini l. 1938 z imenom 
Olepševalno in tujskoprometno 
društvo. Tedaj so izdali propagan-
dni prospekt, ki so ga finančno 
podprli tudi mislinjski trgovci in 
gostinci. Turistično olepševalno 
društvo Mislinja je bilo registri-
rano 14. 4. 1983, toda l. 1997 se že 
imenuje TD Mislinja. Vojni in po-
vojni čas beleži zatišje. 

In prav Poldka Bezlaj je bila 
pobudnica ustanovitve turistič-
nega društva (Jože Potočnik: 
Prispevek k zgodovini turizma v 
Slovenj Gradcu in Mislinjski doli-
ni, 2008). Bila je tudi prva dolgo-
letna predsednica društva. 

Tudi naslednji predsedniki 
društva so s sodelavci krepili turi-
stično zavest krajanov; to so Rudi 
Krebl, Jože Sovič, Oto Skobir, 
Marija Koprivnikar in sedaj Drago 
Pogorevc. 

Domačin Andrej Šertel, 
univ. dipl. inž. gozd. je zapisal: 
»Predsednica društva Poldka 
Bezlaj je prava duša za tovrstno 
delo: zagnana, polna idej in vztraj-
no trmasta, da v društvu doseže-
jo tisto, kar so si zadali. Če si za-
mislimo Mislinjo nekaj desetle-
tij nazaj, je bila takrat pogreznje-
na v neko vaško povprečje vseh 
drugih krajev v slovenjgraški ob-
čini. V teh nekaj letih pa, odkar 
se je Poldka upokojila in ima za 

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

V življenju puščamo pečat s 
svojimi dejanji, s svojim načinom 
življenja. Smo to, kar živimo oz. 
kako, na kakšen način smo žive-
li. Poldka je živela med nami kot 

naša prijateljica z neumorno tež-
njo po lepšem in boljšem življe-
nju. Vseskozi bo ostala v našem 
spominu in nanjo se bomo veno-
mer spominjali s hvaležnostjo, 

spoštovanjem ter z ljubeznijo v 
srcu.

Bojan Borovnik
župan Občine Mislinja
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tovrstno delo tudi več časa, je kraj 
polepšala, življenje v kraju razgi-
bala, ljudi navdušila za lepo in ko-
ristno, skratka navdušeno gla-
di pot krajevnemu turizmu.« 
(Viharnik, marec 1989).

Sledile so najine razstave v 
mislinjski knjižnici: Ljudje in kra-
ji nekoč in danes v občini Mislinja 
(2002), Fotografije skozi čas 
(2007).

Ekonomist Mirko Tovšak je o 
tej razstavi med drugim zapisal: 
»Živa legenda predvojnih in po-
vojnih obdobij v Mislinjski doli-
ni je nedvomno znana domačin-
ka Poldka Bezlaj. Zato tudi otvo-
ritev razstave ni mogla mimo nje-
nega prispevka o razvoju kraja 
in o nekaterih znanih ljudi v tis-
tem času. Prof. Potočnik in gospa 
Bezlajeva sta se čudovito dopol-
njevala in poslušalce obogatila s 
podobo razvoja zgornje Mislinjske 
doline.« (Viharnik, marec 2007). 
Pri spominskem obeležju o mis-
linjski železarni, ki je delovala 
skoraj 200 let, je sodeloval tudi 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej 
Slovenj Gradec (Viharnik, julij 
2004).

Tradicionalne, Mislinjčanom 
prijazne in zanimive prireditve: 
Pozdrav jeseni se odvija na ekolo-
ški kmetiji Foltan (pri Korenovih), 
zanimiv in vabljiv je tudi sejem sa-
dik in cvetja. Pogosta so gobarska 
srečanja in še kaj. Kuhanje oglja 
je bila tudi ideja gospe Poldke. 
Povabila me je na 1. oglarski ve-
čer, ki je uspel na Pirševem domu 
13. 6. 1987. »Zaščitni znak oglar-
ja nam je poklonil domačin, zna-
ni slikar Jože Tisnikar,« je pove-
dala ga. Poldka Bezlaj. K obogati-
tvi dela društva so prispevale zlo-
ženke, kot sta npr. Mislinja z oko-
lico, Pohodništvo po Mislinjskem 
Pohorju … Ob 20-letnici društva 
so izdali vsebinsko bogat almanah. 

Cenila je pravopis, besede prever-
jala v etimološkem slovarju.

Med številnimi priznanji in 
odlikovanji je gospa Poldka pre-
jela zlati grb Občine Mislinja in 
najvišje občinsko odličje, naziv 
častna občanka Občine Mislinja 
(2010).

Poudariti moramo, da so v 
mislinjski občini k lepo urejene-
mu in prijaznemu okolju prispe-
vali tudi gozdarji in lovci, ribiči in 
šolska mladina ter druga društva 
in posamezniki.

Toda gospa Leopoldina Bezlaj 
je trajno ohranila svoja razisko-
vanja in prispevke v zborniku 
Občina Mislinja (2010). V ure-
dniškem odboru, ki sem ga vo-
dil, so bili: Leopoldina Bezlaj, 
Tone Gašper, Marija Koprivnikar 
in Rudi Krebl, lektorica Andreja 
Martinc, tehnični urednik pa 
Blaž Prapótnik. Tedanji župan 
Občine Mislinja Viktor Robnik je 
med drugim v popotnici zapisal: 
»Zagotovo sta za zbornik najzaslu-
žnejša prof. Jože Potočnik in go-
spa Leopoldina Bezlaj.« 

Z gospo Poldko sva se po-
gosto srečevala v mestu zaradi 

Trak je prerezala Poldka Bezlaj, pobudnica postavitve spominskega obeležja.

Z leve: Marko Košan, direktor KPM, Alojz Krivograd, prof. zgodovine, Poldka Bezlaj, 

Viktor Robnik, župan Občine Mislinja, Jože Potočnik, prof. zgodovine, l. 2004

Tisnikarjev simbol oglarja opozarja na 

2. oglarski večer na Pirševem domu 

(1988).
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vsebine zbornika. Njeni prispev-
ki: Zgodovina župnij Šentilj pod 
Turjakom, Sv. Vid nad Valdekom 
in Sv. Florjan v Doliču; Župnije 
in podružnice v Občini Mislinja; 
Mislinjsko Pohorje v preteklo-
sti; Lesna industrija in prome-
tne poti skozi čas; Moji spomi-
ni na praznovanja, običaje in 
šege; Turistično društvo Mislinja. 
Njena vsebina je najobsežnejša 
in zahtevna, saj so bili njeni pisni 
viri v nemščini, pa tudi v gotici. 

V zborniku je sodelovalo 48 so-
delavcev, ki so pripravili 64 pri-
spevkov. Knjiga je našla veliko 
bralcev, tudi tisti Mislinjčani so jo 
ali jo berejo, ki živijo v drugih kra-
jih Slovenije. 

Prof. Franček Lasbaher jo je 
ocenil v daljšem prispevku in med 
drugim napisal: »Dati na svetlo 
neskončnih štiristo strani dolgo 
barvno knjigo je velik podvig, na-
tisnjeno tako lepo in s tolikšno po-
slikavo še toliko večji.« (Odsevanja 
79/80, 2010). Vredno je preb-
rati Lasbaherjevo oceno. Prof. 
Lasbaher še doda: »Mislinjski ob-
čini čestitam za tako velik spome-
nik kulturi, kot si ga je postavi-
la s tem zbornikom in naj ji bo v 
spodbudo za vsaj še kakšen knji-
žni dosežek.«

Gospa Poldka je bila tudi men-
torica mnogim maturantom in 
študentom. 

Življenjska pot Leopoldine 
Bezlaj - Poldke je bila napol-
njena z veliko človeško energi-
jo. S svojim ustvarjalnim delom 
je dodala velik pečat ljudem in 
okolju, v katerem je živela. V pi-
sani in tiskani besedi nam je 
ohranila neprecenljivo vedenje 
o domačem kraju in Mislinjski 
dolini.

Žalna seja za Leopoldino 
Bezlaj, po domače Poldko, 
častno občanko Občine 

Mislinja, je potrdila njeno bogato 
zapuščino.

Poldka Bezlaj je bila obdarje-
na z velikim spominom, polna 
iskrivih misli, šal in anekdot, iz-
redno zanimiva sogovornica, pol-
na optimističnih pogledov. Najino 

strokovno sodelovanje je preras-
lo v prijateljske vezi. Njen odhod 
naju je z ženo prizadel, toda v le-
pem spominu jo ohranjava tudi s 
pomočjo njenih vsakoletnih novo-
letnih voščil. 

Jože Potočnik, prof.

Uredniški odbor Zbornika Občine Mislinja: od leve Andreja Martinc, lektorica; 

Marija Koprivnikar, zgodovinarka, Viktor Robnik, župan občine Mislinja, Jože 

Potočnik, prof., urednik zbornika; Leopoldina Bezlaj, avtorica prispevkov; Blaž 

Prapotnik, oblikovalec; Tone Gašper, dolgoletni ravnatelj OŠ

Viri

• Potočnikova domoznanska zbirka.

• Leopoldina Bezlaj: Naših 70 let v gozdarstvu in lesni industriji Arturja Pergerja. 

Društvo upokojencev Mislinja, 1994.

• Saša Djura Jelenko: Spomini Leopoldine Bezlaj, Naša občina, 2011.

• Jože Potočnik: Poldka Bezlaj praznuje 90-letnico, Viharnik, nov. 2010.

• Andrej Šertel: Turistično olepševalno društvo Mislinja, Viharnik, mar. 1989.

• 20 let Turističnega društva Mislinja (1983–2003).

• Poldka Bezlaj: Razdalja med poštenjem in pravico, Viharnik, avg. 1997.

• Leopoldina Bezlaj: Poslovil se je Artur Perger (1. 11. 1923–28. 12. 2014),  

Viharnik, feb. 2015.
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Završe ležijo na hribih nad 
Mislinjo, kjer je nadmorska viši-
na med 600 in 800 m. To je raz-
giban hribovit del naše občine, JZ 
med glavno cesto Velenje–Slovenj 
Gradec pa do Graške Gore. Na 
tem obširnem območju nas živi 
nekaj več kot 400 prebivalcev. 
Večina jih hodi na delo drugam, 
nekaj kmetov pa se ukvarja iz-
ključno s prodajo mleka in vzre-
jo govedi. Nekateri opravljajo tudi 
razne dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah. 

Zaradi lepih razgledov je kraj 
privlačen za obiskovalce iz vse 
Slovenije. Najlepše razgledne toč-
ke so med cerkvama sv. Vida 
in sv. Ruperta, od koder se vidi 
po vsej Mislinjski dolini, vse tja 
do Pece, Pohorja in Karavank, 
pa tudi pogled na Kozjak z do-
liškim podoljem je čudovit. Po 
kraju je razpredena obilica kole-
sarskih poti. Pohodniki se lah-
ko povzpnejo iz Doliča do ruševin 
gradu Valdek, naprej do nekdanje 

podružnične šole Završe ali pa se 
podajo iz Mislinje po krožni poti 
na Črepič in Fričev vrh (tradicio-
nalni družinski pohod na veliko-
nočni ponedeljek). Kraj ima boga-
to zgodovino, o čemer priča na ob-
zidju sv. Vida vzidan rimski nag-
robni spomenik – stela za Julijo 
Kalandino in njenega moža, ki 
je bil veteran 2. italske legije in 
tudi edini izpričan orožar v rim-
ski provinci Norik, še 2 plošči iz 

rimske dobe pa se nahajata v sami 
cerkvi sv. Vida. Obe dobro vzdrže-
vani cerkvi krasijo lepe freske, 
vredne ogleda.

V Završah imamo zelo dejavno 
kulturno društvo z raznimi sekci-
jami (folklora, pevci …), ki dobro 
sodeluje z vaško skupnostjo. Vsi 
skupaj že leta organiziramo dob-
ro poznane in obiskovane tradici-
onalne prireditve. V začetku leta 
pripravimo trikraljevsko petje po 
domovih krajanov, nato gremo 
na pohod ob kulturnem prazni-
ku, mamam pripravimo prosla-
vo za materinski dan, z občani in 
drugimi obiskovalci se vidimo na 
prvomajskem srečanju, ob vaškem 
prazniku v sklopu občinskega pra-
znika imamo srečanje mladih 
harmonikašev, kasneje pa še sre-
čanje folklornih skupin, če naš-
tejem samo nekatere. Seveda je 
največja in množično najbolj obi-
skana prireditev prvomajsko sre-
čanje v Završah. To srečanje ob-
čanov občine Mislinja in drugih 
bližnjih občin že vrsto let skupaj 

Vaška skupnost Završe 

Razgiban hribovit teren Završ

Prvomajsko srečanje v Završah
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Občinski Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v so-
delovanju z Društvom upokojen-
cev Mislinja že vrsto let v januar-
ju vabi starejše voznike na razna 
dodatna izobraževanja s področja 
prometa. Po lanskem uspešnem 
projektu Sožitje smo tako 26. 1. 
pripravili predavanje o osveščanju 
starejših v prometu in nudenju 
prve pomoči.

Rado Jeromel iz Javne agencije 
RS za varnost prometa je predsta-
vil novitete na področju zakonoda-
je v cestnem prometu. Še posebej 
je opozoril na motorično sposob-
nost starejših voznikov oz. ohra-
njanje kondicije za vožnjo. Interes 
naj nam bo, da so starejši obča-
ni čim dlje mobilni, četudi zgolj v 
svojem znanem okolju.

Bojan Triglav s Policijske po-
staje Slovenj Gradec je primerjal-
no predstavil prometne nesreče 
po starosti in vrsti udeležencev na 
območju PP SG za l. 2014, 2015 
in 2016. Poseben poudarek je bil 

na najpogostejših vzrokih prome-
tnih nesreč, kot so hitrost, alko-
hol, mobitel. Tveganje in posledi-
ce slednjega so bili prikazani tudi 
s kratkimi filmi.

Samo Podhostnik iz 
Zdravstveno reševalnega cen-
tra Koroške je prisotne poučil o 
temeljnih postopkih oživljanja 
(umetno dihanje z masažo srca in 
uporaba zunanjega avtomatske-
ga defibrilatorja AED). Na lutki 

za oživljanje je praktično prika-
zal pravilno zaporedje ukrepov 
pri izvajanju temeljnih postop-
kov oživljanja in uporabo AED, 
kar so lahko prisotni tudi sami 
poskusili.

Predavanje je v celoti posne-
to in si ga lahko ogledate na 
YouTube kanalu Občine Mislinja.

Jože Tasič, SPV Mislinja

Osveščanje starejših v prometu  
in nudenje prve pomoči

pripravljajo PD Mislinja, Občina 
Mislinja in KD Završe. 

VS Završe zelo dobro sodeluje 
z našo občino ter tudi ostalimi va-
škimi skupnostmi. Z njimi si iz-
menjujemo marsikatere informa-
cije, nasvete in dobre prakse za ra-
zvoj gospodarstva in komunalne 
infrastrukture. 

Vesel in ponosen sem, da smo 
v sodelovanju naše občine z ve-
lenjsko lani posodobili in zaklju-
čili še zadnji del asfaltne preoble-
ke v Senčnih Završah med Hudo 

luknjo in Graško goro. Še vedno 
pa se marsikje vozimo po prašnih 
makadamskih cestah. Zavedamo 
se, da bo potrebno še veliko truda 
in dobre volje, da se bomo krajani 
Sončnih Završ razveselili asfalta 
tudi proti Jenini ali Ponikvi. 

Hvala tistim, ki s svojo nese-
bično pomočjo in trudom ter od-
rekanjem zemljiščem pripomore-
te k posodobitvi cestnih povezav 
v kraju. Želje občanov Završ ver-
jetno niso drugačne od želja dru-
gih občanov; tudi mi potrebujemo 

sodobne cestne povezave do cen-
tra občine in glavnih republiških 
cestnih povezav, da bomo zadržali 
mlade v zaselkih našega kraja. 

Še naprej se veselim dobrega 
sodelovanja z županom Bojanom 
Borovnikom, občinskim svetom 
in občinsko upravo ter seveda z 
vsemi krajani, saj pregovor »V slo-
gi je moč« pri nas na podeželju še 
kako močno drži. 

Vesele velikonočne praznike.
Leopold Mrak

predsednik VS Završe
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Prikazovalnik hitrosti  
odslej redno na delu

Občina Mislinja je na pobudo občinskega SPV kupila 
opozorilno tablo s prikazovalnikom hitrosti. Izkušnje 
s prikazovalniki, ki so nam bili dani v uporabo v pre-
teklosti, so bile pozitivne, saj se je pokazalo, da je bilo 
tovrstno osveščanje voznikov sprejeto pozitivno; na 
delih cest, kjer so bili le-ti nameščeni (Dolič, Dovže, 
Mislinja), so vozniki bolj vestno prilagodili hitrost 
svojih vozil. V začetku januarja smo prikazovalnik 
hitrosti najprej namestili na lokalni cesti Šentilj–
Mislinja pred osnovno šolo, kjer velja omejitev hitro-
sti – cona 30. Voznikom iz smeri Šentilja se izmenič-
no prikazujeta izmerjena hitrost ter smeško, v prime-
ru prekoračitve pa izmenično utripajoč prikaz izmer-
jene hitrosti in znak za omejitev hitrosti, kot je vidno 
tudi na fotografiji. 

Naj ob tem spomnim, kakšne so kazni za prekora-
čitev hitrosti na posebej zavarovanih območjih v na-
selju, kjer je omejitev hitrosti 30 km/h in 10 km/h 
v območju umirjenega prometa ter v območju za 
pešce. Pri pregledu le-teh vidimo, da je že manjša 
prekoračitev hitrosti močno sankcionirana. Držimo 
se torej raje predpisanih omejitev hitrosti, kot pa da s 
svojim ravnanjem polnimo državno blagajno ali celo 
povzročimo, da ugasne kakšno življenje. 

Jože Tasič, SPV Mislinja

Prekoračitev hitrosti = globa
• vključno do 5 km/h = 40 €

• nad 5 km/h do vključno 10 km/h = 80 €

• nad 10 km/h do vključno 20 km/h =  

300 € + 3 kazenske točke

• nad 20 km/h do vključno 30 km/h =  

1.000 € + 5 kazenskih točk

• več kot 30 km/h = 1.200 € + 18 kazenskih točk 

in odvzem vozniškega dovoljenja

Elektro polnilnica
Občina Mislinja je konec lanskega leta postavila elektro polnilno 

postajo za električna vozila, ki se nahaja na parkirišču ob PC Lopan. 

Polnilnica je javno dostopna oz. je v javni uporabi, kar pomeni, da 

lahko vsak, ki že ima električni avto, tam napolni baterije svojemu 

jeklenemu konjičku. V času, ko se vedno več govori o prihodnosti 

avtomobilov in smo si v Sloveniji zadali cilj, da po l. 2030 ne bo več 

novih vozil na notranje izgorevanje (strategija v ospredje postavlja 

električna, hibridna vozila in vozila na fosilna goriva), je to vsekakor 

gesta, ki jo je potrebno pozdraviti. Tako se je tudi naša občina zapisala 

na zemljevid mest, kjer lahko napolnimo električne avtomobile. Morda 

pa v naše konce zaide še kakšen turist več, ki bo, medtem ko bo polnil 

svoje vozilo, pokukal še v kakšen lep kotiček naše občine.
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Od nekdaj se mi je zdelo, da vsaj 
tu v bližini ni tako lepega kra-
ja, kot je Šavčev vrh na Razborci. 
Vedno, ko se vračam domov, se 
mi zdi, da imam srečo, da ži-
vim prav tu. Poleti je sončno, a 
ne prevroče zaradi nadmorske vi-
šine, pozimi pa se povečini zbu-
diš v sončno jutro, medtem ko se 
po dolinah vleče megla. Jeseni se 
začnejo gozdovi barvat, spomla-
di pa tako ali tako vse kar razna-
ša od življenja. Vse skupaj je že 
malo kičasto, ampak res je tako 
in vsi, ki prihajajo k nam, so nav-
dušeni nad lokacijo, čistim zra-
kom in mirom. Že kmalu se nam 
je utrnilo, da bi bilo smiselno vse 
to ponuditi še drugim, tako pa 
je tudi nastal nekakšen projekt 
Razborca. Po zaključenem študi-
ju sem šel malo po svetu, ko sem 
se vrnil, pa sem začel pripravlja-
ti prostor, kjer naj bi nekoč zaži-
vel apartma Razborca. Mi se vse-
ga lotimo sami in tako sva z oče-
tom začela iz nule. V malo več 
kot 1 letu je bilo zgrajeno manjše 
stanovanje za 4 osebe in v apri-
lu 2017 smo imeli otvoritev. Od 
takrat naprej so se na Razborci 
zvrstili gostje iz vse Evrope, veli-
ko je bilo Slovencev, nekateri pa 
bi na Razborci živeli kar za stal-
no. Projekt je že v prvem letu poš-
teno zaživel, gostje pa že rezer-
virajo apartma za poletje, ko je 
povpraševanje največje. Na ra-
čun zimske idile in smučišča, ki 
je od tu oddaljeno 20 min, imam 
tudi pozimi precej gostov, želim 
pa si jih privabiti še več. V ta na-
men delam veliko na promociji in 

spletnem oglaševanju, Razborco 
pa bi rad predstavil kot idealno iz-
hodišče za aktivne počitnice v ob-
liki kolesarjenja, pohodništva in 
ostalih športov. Na Razborci je 
zmeraj lepo.

Lenart Žuber

t u r i z e m  

Znajdi se
Apartma Razborca

Razborco lahko spremljate na več načinov, in sicer:

• preko uradne spletne strani: www.razborca.si

• preko Facebook strani: www.facebook.com/razborcaslovenia

• preko portala Airbnb: www.airbnb.com/rooms/8874880

• in preko Instagrama: #razborca

Najbolje pa bo, če pridete kar na obisk.
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JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MISLINJA ZA LETO 2018
OBČINA MISLINJA PODELJUJE NASLEDNJA PRIZNANJA:
• naziv ČASTNI OBČAN OBČINE MISLINJA
• priznanje ZLATI GRB OBČINE MISLINJA
• priznanje SREBRNI GRB OBČINE MISLINJA
• priznanje BRONASTI GRB OBČINE MISLINJA
•  PRIZNANJE OBČINE MISLINJA
•  ZAHVALA OBČINE MISLINJA
•  PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MISLINJA
• ZAHVALA ŽUPANA OBČINE MISLINJA

Naziv ČASTNI OBČAN podeljuje Občinski svet Občine Mislinja 
posameznikom za posebne zasluge in izjemne dosežke, ki so 
pomembno prispevali k razvoju, uveljavljanju in ugledu občine.
Priznanje ZLATI GRB je najvišje priznanje občine, ki ga Občin-
ski svet podeli posamezniku za življenjsko delo, večletne uspe-
he in dosežke na gospodarskem, družbenem ali drugem podro-
čju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj 
in ugled občine.
Priznanje SREBRNI GRB podeljuje Občinski svet posamezni-
ku, skupini občanov, društvu ali drugi pravni osebi ob izjemnih 
enkratnih dosežkih, ob izrednem humanem ali požrtvovalnem 
dejanju, ob življenjskih ali delovnih jubilejih in drugih poseb-
nih priložnostih.
Priznanje BRONASTI GRB podeljuje Občinski svet posamezni-
ku, skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za 
pomembne uspehe in dosežke na področju življenja in dela, ki 
so pomembni za občino, in dejanja, ki se odražajo v humanem 
odnosu do ljudi.

PRIZNANJE in ZAHVALO Občinskega sveta podeljuje Občin-
ski svet posamezniku, skupinam občanov in pravnim osebam 
za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih področjih živ-
ljenja in dela občine.
PRIZNANJE in ZAHVALO župana podeljuje župan občanom, 
skupinam občanov in pravnim osebam, ki so s svojim delom in 
prizadevanji prispevali k boljšemu napredku občine na posame-
znih področjih življenja in dela.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev razpisanih občin-
skih priznanj in naziva častnega občana so lahko občani, poli-
tične stranke, sveti vaških skupnosti, podjetja, zavodi, društva 
in druge pravne osebe.
Pobude in predlogi za podelitev naziva častnega občana in pri-
znanj Občine Mislinja morajo biti pisni in morajo, poleg osnov-
nih podatkov o kandidatu, vsebovati izčrpno obrazložitev in ute-
meljene pobude (po možnosti tudi ustrezno dokumentacijo).
Pobude in predloge je treba poslati v zaprti ovojnici najkasneje 
do vključno 3. 5. 2018 na naslov:
Občina Mislinja
Žirija za nagrade in priznanja 
Šolska cesta 34
2382 Mislinja
Na ovojnici mora biti obvezno napisano »Predlog za priznanje – 
2018 – NE ODPIRAJ«!

Številka: 094-1/2018
Datum: marec 2018

Žirija za nagrade in priznanja Občine Mislinja

 NAROČNIK: Občina Mislinja,  Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
 tel. št.: (02) 88 57 342, telefaks: (02) 88 57 340
 davčna št.:  87944154
 e-mail:  obcina@mislinja.si
  www.mislinja.si

Na podlagi Pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2012), objavljamo

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI 
MISLINJA ZA LETO 2017

1. PREDMET RAZPISA
Priznanja na področju športa v občini Mislinja za leto 2017 se 
lahko podelijo:
• športnikom za dosežke in afi rmacijo športa, 
• amaterskim športnim delavcem in športnim društvom za us-

pešno delovanje,
• trenerjem za trenersko in strokovno delo.
Priznanja na področju športa se podeljujejo za:
• športne uspehe in dosežke športnika leta,
• prispevek k razvoju in uveljavitvi športa,
• jubilejna priznanja za delo v športu.

2. VRSTE PRIZNANJ 
Priznanja na področju športa, ki jih podeljuje Občina Mislinja 
so:
• pokal in naziv športnik, športnica leta,
• priznanje za tekmovalne uspehe v športu, 
• listina priznanje občine,
• plaketa dr. Staneta Stoporka (zlata, srebrna, bronasta),
• priznanje za trenersko delo,
• jubilejna priznanja (zlata, srebrna, bronasta plaketa).
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3. OPREDELITEV UPRAVIČENCEV ZA PRIZNANJA
Pokal Občine Mislinja in naziv športnik leta lahko prejme špor-
tnik ali športnica za tekmovalne uspehe v mladinski ali član-
ski konkurenci, ki je starejši od 18 let, pri čemer se enakovredno 
upoštevajo tudi športniki invalidi. 
Prejemniki pokala in listine Priznanje Občine Mislinja za naziv 
športnika leta so lahko:
• najboljši športnik ali športnica v članski ali mladinski 

konkurenci,
• najboljša moška ali ženska ekipa v članski ali mladinski 

konkurenci,
• za izredne dosežke v nižjih starostnih kategorijah lahko komi-

sija za izbor dodeli višji rang priznanja.
Priznanje za tekmovalne uspehe v športu se podeljuje:
• športni ekipi, ki kandidira za športno ekipo leta za doseže-

ne uspehe,
• najuspešnejšemu športniku ali športnici do 15. leta starosti.
Plakete dr. Staneta Stoporka (zlata, srebrna, bronasta) so najvišja 
priznanja na področju športa in se lahko podeljujejo posamezni-
kom ali društvom za prispevek k razvoju in uveljavitvi športa.
Priznanje za trenersko in strokovno delo se lahko podeljuje tre-
nerjem in športnim pedagogom, ki dosegajo izjemne uspehe pri 
svojem delu.
Priznanja za jubileje (zlata, srebrna, bronasta plaketa) se pode-
ljujejo posameznikom in društvom za delovanje v določenem 
obdobju in za prostovoljno delo v športu.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI ZA PRIZNANJA
Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci, ki 
so člani društev v občini Mislinja, morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih kriterijev:
• uvrstitev na olimpijske igre ali svetovno prvenstvo ali evrop-

sko prvenstvo,
• uvrstitev do 15. mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali 

evropskem pokalu,
• uvrstitev do 15. mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sode-

lovali športniki najmanj desetih držav,
• uvrstitev do 3. mesta na državnem prvenstvu,
• izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu,
• uvrstitev športne panoge po kriterijih MŠŠ,
• v individualnih športih se upoštevajo tekmovanja panožnih 

športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni in viš-
je (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerziada, mediteranske igre, 
evropski pokal, svetovni pokal),

• v kolektivnih panogah se upoštevajo tekmovanja panožnih 
športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni, ki ima-
jo najmanj dve stopnji tekmovanj in višje (EP, SP, OI, EYOF, 
YOG, univerziada, mediteranske igre, evropski pokal, svetov-
ni pokal).

Kandidati za priznanja do 15. leta starosti ali ekipa šolskega špor-
tnega društva morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
• uvrstitev na 1. mesto na regijskem (področnem) tekmovanju,
• uvrstitev do 3. mesta na državnem tekmovanju.
Priznanje za trenersko in strokovno delo lahko prejmejo: 
• trenerji in športni pedagogi dobitnikov priznanj za športni-

ka leta,
• trenerji, ki imajo največ kategoriziranih športnikov ali repre-

zentantov, ki s tekmovalci tekmujejo na mednarodnih tekmah 
panožnih zvez,

• trenerji in športni pedagogi, ki dosegajo izjemne uspehe pri 
svojem delu tako v smislu rezultatov kot razvoja in promocije 
športa ali določene panoge.

Kandidati za plakete dr. Staneta Stoporka (zlata, srebrna in bro-
nasta), ki so najvišja priznanja na področju športa in se podelijo 

posamezniku ali društvu, ki izpolnjuje najmanj enega od nas-
lednjih kriterijev:
• posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne 

izjemne uspehe ali enkratne dosežke trajnega pomena na po-
dročju športa,

• posamezniku ali društvom ali pravni osebi, ki pomembno pri-
spevajo k boljšemu materialnemu stanju in promociji športa,

• posamezniku ali društvu ali pravni osebi za izjemen prispe-
vek k razvoju in uveljavitvi športa,

• posamezniku za prostovoljno delo na področju športa,
• športnikom ob zaključku kariere, ki so v svojem tekmovalnem 

obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno 
prispevali k razvoju določene športne panoge,

• posamezniku ali društvu za izvedbo športne prireditve, po-
membne za promocijo in razvoj športa v občini Mislinja.

Priznanja za jubileje, jubilejno priznanje občine (zlata, srebrna, 
bronasta plaketa), se lahko podelijo posamezniku ali društvu za 
delovanje v športu v določenem obdobju in za prostovoljno delo 
v športu:
• za 10-letno delovanje – bronasta plaketa,
• za 20-letno delovanje – srebrna plaketa,
• za 30-letno delovanje – zlata plaketa.

5. PREDLAGATELJI KANDIDATOV IN ROK ZA PRIJAVO
Kandidate za priznanja lahko predlagajo v prvi vrsti športna 
društva, klubi in druge športne organizacije, javni zavodi in ob-
čani občine Mislinja. Pisni predlogi morajo vsebovati: 
podatke o predlagatelju, 
osnovne podatke o kandidatu, 
podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih rezultatih 
oz. opravljenem delu ter 
druge pogoje iz razpisa (vrsta priznanja).
Rok za prijavo na razpis in predložitev vseh zahtevanih doku-
mentov je do 3. 5. 2018 na naslov: 
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Razpis za 
podelitev priznanj na področju športa za leto 2017, ne odpiraj.«
Predlog za podelitev priznanja v športu in dodatne informacije 
lahko dobite na Občinski upravi Mislinja, tel. št.: (02) 88 57 342 
ali na spletni strani: www.mislinja.si.

Številka: 671-02/ 2018
Datum: marec 2018 

Občina Mislinja
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k  n a r a v i  

Borovničev mnogook
neopazni spremljevalec na pohorskih poteh

Zadnja leta sem veliko pozornosti posvetil borovniče-
vemu mnogooku, drobnemu modrinu, ki je značilen 
prebivalec pohorskih planj in ima tukaj edino prebi-
vališče v Sloveniji. Že večkrat smo ga na kratko ome-
nili: v predstavitveni zloženki društva, na razglednici, 
v raznih predavanjih in projektih, pa tudi v Naši obči-
ni. Zdaj pa je že čas, da ga podrobneje spoznamo. 

Borovničev mnogook, Plebejus optilete (Knoch, 
1781), je tista posebna vrsta, ki je vredna in  potrebna 
širše pozornosti. Njegovo prisotnost v Sloveniji smo 
ugotovili razmeroma pozno, šele l. 1972. Takrat sem 
ga na dvodnevni ekskurziji preko Pohorja našel ob 
poti med Ribniško kočo in Kopami. Ker ga še nisem 
poznal, sem ga nesel v potrditev dr. Janu Carneluttiju 
v Ljubljano. Zelo se je razveselil najdbe in dodal: »Saj 
sem vedel, da mora biti nekje na Štajerskem in da ga 
bo prej ali slej nekdo našel.« In tako se je število me-
tuljev v Sloveniji povečalo za 1 zanimivo vrsto. 

Borovničev mnogook je severnoevropska vrsta, ki 
ima sklenjeno območje razširjenosti v Skandinaviji 
in Sibiriji. Živi v območju tajge, kjer so obsežna mo-
čvirja in barja. V Srednji Evropi ga najdemo v manj-
ših izoliranih območjih na gorskih barjih. Na skraj-
no južnem delu alpske razširjenosti je tudi po-
pulacija na Pohorju. Dalje proti jugu ga najdemo 
samo še na Šarplanini in Pelisterju, kjer živi nad 
2000 m n. v. Taka razširjenost je povezana s klimat-
skimi spremembami. V času ledenih dob, ko so bile 
tudi naše gore pod debelo ledeno odejo, je vrsta v 
Alpah živela v nižinah in je bila verjetno bolj razširje-
na kot danes. Po koncu zadnje ledene dobe, kar je bilo 
pri nas pred kakimi 9000 leti, se je zaradi segrevanja 
podnebja njegovo življenjsko okolje po nižinah širilo 
proti severu, v gorah pa se je dvigovalo na višje nad-
morske višine. Tako najdemo borovničevega mnogoo-
ka danes na Pohorju samo nad višino 1420 m. Takim 
vrstam pravimo, da so ledenodobni relikti.     

In kako bomo borovničevega mnogooka prepoz-
nali in ločili od ostalih modrinov? Samčki so na zgor-
nji strani kril temno modri, po zunanjem robu kril pa 
imajo bele resice. Spodnja stran kril ima sivo osnov-
no barvo, na njej pa je značilni vzorec belo obroblje-
nih črnih lis ali očesc (po tem vzorcu ima tudi ime 

mnogook). Ključna značilnost so 2 do 4 oranžne lise 
v obliki lunic in po 2 modri bleščici ob zunanjem 
robu zadnjih kril. Samičke so temnejše. Zgornja 
stran je skoraj črna in barva kril šele proti korenu pre-
haja v modro. Tako kot drugi metulji, ima tudi borov-
ničev mnogook razvoj v 4 korakih: jajčece, gosenica, 
buba in metulj. Metulji letajo od konca junija do za-
četka avgusta. Takrat se parijo, samičke pa odlagajo 
jajčeca na stebla borovnic in sorodnih rastlin. Avgusta 
se izležejo gosenice, ki se hranijo z listi borovnic. 
Prezimijo kot mlade gosenice in spomladi nadaljujejo 
razvoj. Junija se zabubijo, julija pa že lahko občuduje-
mo novi zarod teh čudovitih modrih draguljev. 

V zadnjih desetletjih so se planje zaraščale, tako 
da se je njihov obseg skrčil na manj kot polovico nek-
danje površine. To je bila posledica opuščanja tradici-
onalne košnje in paše. S tem so izgubljali življenjski 
prostor značilni prebivalci planj, izginjala pa je tudi 
podoba tradicionalne pokrajine. Naravovarstveniki 
smo zgodaj zaznali ta pojav in pričeli nanj opozarjati. 
Na srečo smo naleteli na številne somišljenike in tako 
so se pričele različne akcije čiščenja planj. Ključnega 
pomena pa je bila vrsta mednarodnih projektov, ki so 
se zvrstili v zadnjih letih. To so bili NATREG, ALPA, 
WETMAN, SUPPORT in Življenje traviščem. V pro-
jektu ALPA (ZRSVN 2012–2013) smo zastavili obno-
vo nekdanjih pašnih planin, izhodišča za pripravo na-
črta upravljanja travišč in izbrali borovničevega mno-
gooka kot primerno vrsto metulja za izvajanje mo-
nitoringa pohorskih planj. Dnevni metulji so se na-
mreč pokazali kot zelo primerni za spremljane stanja 
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v naravi, saj nam o njej veliko povedo in tudi hitro re-
agirajo na spremembe v njej. Prvi sistematični popis 
borovničevega mnogooka smo izvedli l. 2012, potem 
pa smo ga vsako leto ponovili, tako da smo l. 2017 op-
ravili že šestega zapored. V tem prispevku vam želim 
predstaviti rezultate dosedanjega dela in še kako zani-
mivost, ki se je zgodila v teh letih.  

Ker smo borovničevega mnogooka od l. 1972 da-
lje večkrat opazovali, smo njegovo razširjenost in čas 
pojavljanja že dobro poznali. Tako smo lahko l. 2012 
brez težav pričeli s projektom njegovega spremlja-
nja. Izbrali smo metodo transektnega monitoringa s 
Pollardovo hojo. To je preprosta metoda, ki ne zahteva 
veliko časa in sodelujočih ljudi, na dolgi rok pa daje 
zanesljive rezultate. Transektna metoda pomeni, da na 
raziskovanem območju določimo stalno pot, po kate-
ri bomo popisovali, Pollardova hoja pa je način štetja 
metuljev med hojo po tej poti. Imenuje se po angle-
škem raziskovalcu Pollardu, ki je to metodo razvil in 
objavil (Pollard & Yates, 1993). Za delo na terenu smo 
pripravili tudi protokol, ki določa mejne vremenske 
pogoje, pri katerih so rezultati štetja še veljavni. 

Borovničev mnogook se pojavlja na celotnem ob-
močju pohorskih planj, vendar območje njegove raz-
širjenosti ni sklenjeno, ampak je z gozdnimi pa-
sovi deljeno v 6 podobmočij. To so Velika in Mala 
Kopa, Črni vrh, Jezerski vrhi, Črna mlaka s Planinko, 
Volovska planjava in Ostruščica. Na vsakem podob-
močju je transekt. Najdaljši je na Kopah in meri 1950 
m, najkrajši pa na Volovski planji, ki in meri 480 m.  

No, zdaj pa je že čas, da jo mahnemo na planje. 
Izbral sem 28. 6. 2017. To leto je bil junij izredno to-
pel in suh. Vse v naravi je prehitevalo in bil je skraj-
ni čas, da preverim, kaj se dogaja z borovničevim 
mnogookom. Sezono pričnemo s predhodnim ogle-
dom, da ugotovimo, če so metulji že aktivni. Glede 

na to se odločimo, kdaj pričnemo s transektnimi po-
pisi. Tokrat sem šel od Rogle preko Ostruščice pro-
ti Volovski planji. Za ta dan je vremenska napoved si-
cer omenjala popoldanske nevihte, ampak, sem si re-
kel, toliko bo že zdržalo, da vidim, kaj se dogaja. Že 
pred Volovsko planjavo so me razveselili prvi borovni-
čevi mnogooki. Pred nekaj leti je bil na tem mestu že 
precej zaraščen travnik brez borovničevega mnogoo-
ka. L. 2013 je bilo območje očiščeno, letos pa sem na 
njem že opazil 6 borovničevih mnogookov. Spet lep 
primer, kako metulji hitro reagirajo na spremembo 
življenjskega okolja. Še nekaj korakov in že sem bil na 
transektu na Volovski planjavi. Tudi tukaj je bilo kar 
živahno. Prijetno me je presenetil samček borovniče-
vega mnogooka, ki je posedal po socvetju navadnega 
kukavičnika in sesal medičino. Z nekaj sreče sem ga 
ujel v objektiv vedno pripravljenega fotoaparata. To je 
prvi dokumentiran primer hranjenja borovničevega 
mnogooka na tej zanimivi kukavičevki. A še preden 
sem prišel do konca transekta, se je ulilo kot iz škafa. 
Tako sem predčasno končal delovni dan, ampak za 3 
pomembne ugotovitve se je bilo vredno potruditi. 

Mag. Matjaž Jež, Društvo narava Pohorja
… se nadaljuje

k  n a r a v i  

Gregorjevo ali »ptički se ženijo«

»Naše izročilo hrani zakladnico 
vrednot, ki bi morale trajno ostati 
v naši zavesti, mnogo naj bi jih pa 
še naprej živelo z nami in našimi 
zanamci.« (Niko Kuret)

Te besede etnologa in ene-
ga največjih slovenskih narodo-
piscev Nika Kureta (1906, Trst – 
1995, Ljubljana) naj bodo uvod v 
ta kratek zapis o enem od ljudskih 

praznikov, ki naznanja prihod 
pomladi. 

Praznik gregorjevo je do-
bil svoje ime po Gregorju 
Velikem (540–604), enem izmed 
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najimenitnejših cerkvenih učeni-
kov in papežev, ki se je proslavil 
s tem, da je uredil cerkveno pet-
je (gregorijanski koral). Ko je ve-
ljal še julijanski koledar, je sv. 
Gregor godoval prav na dan začet-
ka pomladi, z novim koledarjem 
pa se mu je god pomaknil nazaj. S 
tem, ko so l. 1582 reformirali kole-
darski sistem v gregorjevega, kar 
se je zgodilo za časa nekega dru-
gega Gregorja, papeža Gregorja 
XIII. (1502–1585), se je gregorje-
vo premaknilo nazaj. V ljudskem 
mišljenju pa ta znameniti sve-
tnik še danes velja za začetni-
ka pomladi, zato ga praznujemo 

12. marca in ne na prvi koledar-
ski spomladanski dan. Ker se ta 
čas zima poslavlja in se prebu-
ja pomlad, ko »prvi popki nab-
reknejo in ptički veselo žvrgoli-
jo, ker čutijo pomlad v zraku – in 
v sebi« (N. Kuret), se po ljudskem 
izročilu na ta dan tudi ptički že-
nijo. Vendar velja, da se ptički že-
nijo tudi na god sv. Vincenca (22. 
1.) in na god sv. Valentina (14. 2.). 
Koroški Rožani namreč radi reče-
jo »K šent Cenovem se tice ženi-
jo,« ali na Gorenjskem, da imajo 
»ta dan ptiči ohcet«, vendar je na 
Slovenskem najbolj veljalo, da se 
ptički ženijo na gregorjevo, torej 
na prvi spomladanski dan.

Se pa ta čas začne daljšati tudi 
dan, zato obrtnikom nekoč ni bilo 
več treba delati ob luči. V zvezi s 
tem se je v Tržiču in tudi drugod 
po Gorenjskem vse do danes ohra-
nil lep, večstoletni običaj spušča-
nja papirnatih ladjic s svečkami. 
Ta običaj izvira še iz časa pred in-
dustrijo, ko so obrtniki »zanes-
li luč v vodo«. Ko so svečke dogo-
rele, se je ladjica, ki je bila sprva 

le deščica s smolo, vžgala in gore-
ča potopila, da je voda odnesla ne-
prijetno delo pri slabi luči. Ta obi-
čaj, ki je v svojih različnih izved-
bah segal vse do Ižanskega, po 
svojem nastanku ni kmečki, am-
pak obrtniški in delavski, tudi ni v 
nobeni zvezi s sv. Gregorjem, am-
pak le z letnim časom, ki je delav-
cu in obrtniku nekoč dovoljeval 
dlje časa delati pri dnevni svetlo-
bi. Na letni čas okoli gregorjevega 
se navezuje tudi nekaj slovenskih 
pregovorov: »Če breskve pred sve-
tim Gregorjem cveto, trije eno po-
jedo.« ali »Po svetem Gregorju od 
vsakega vetra sneg skopni.« 

Omenjeni avtor je v 1. knji-
gi Prazničnega leta Slovencev 
(Družina, Ljubljana 1989) med 
drugim zapisal tudi, da so 
»praznični časi in prazniki s svo-
jimi šegami mejniki v ljudskem 
življenju«. Dandanašnji smo 
Slovenci še vedno ponosni na bo-
gato bero starih šeg in običajev, ki 
jih ob njihovih mejnikih radi obu-
jamo in gotovo se ni bati njihove-
ga obstanka, čeprav je sodobni čas 
tudi v naše kraje prinesel prazni-
ke od drugod (valentinovo, noč ča-
rovnic), ki so svojo pravo sporočil-
nost v času potrošništva na svoji 
poti, žal, izgubili. 

Aleksandra Čas

Vir

Niko Kuret, Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do 

zime. Prva knjiga. Družina, Ljubljana 1989, str. 102–106.

»Štrekna« in spomini na »cug«

Že 3. leto zapored smo Fotofirbci 
v Knjižnici Mislinja pripravili ra-
čunalniško podprto predstavi-
tev fotografij. Tokrat smo izbra-
li temo Štrekna. Po štrekni smo 
se namreč mi, upokojenci, še 

vozili z vlakom, sedaj pa se po 
njeni trasi vozimo s kolesi ali se 
po njej sprehajamo. Zato smo se 
odločili, da srečanja nadgradimo 
s pripovedovanjem spominov na 
vlak.

Če si na kolesarski stezi vza-
memo dovolj časa in malo pogle-
damo naokoli, se nam nudi ču-
dovit pogled na hribe in doline. 
Tega včasih posebna svetloba na-
redi kar pravljičnega. S fotoaparati 

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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smo opazovali pisane ikebane, ki 
jih narava ustvarja na še vedno 
trdnih kamnitih zidovih ob pro-
gi. Ko smo hodili skozi predore, 
smo fotografirali umetnost zla-
ganja kamnov, pa tudi moderno 
umetnost grafitov. Na počivališču 
ob viaduktu v Doliču nas obelež-
je spomni, da je bil prvotno zgra-
jeni viadukt iz kamnov razstre-
ljen in nato obnovljen. V knjigi 
Mislinjska železniška proga (KPM 
Slovenj Gradec) nam naslovni-
ca kaže vlak s parno lokomoti-
vo, ki sopiha proti najvišje leže-
či železniški postaji v Sloveniji – 
Mislinji. Knjiga nas je napeljala na 
idejo, da smo poiskali še več sta-
rih fotografij železnice v naši ob-
čini, tako v KPM Slovenj Gradec 
kot iz zasebnih zbirk. Z novimi fo-
tografijami smo pokazali, kakšno 
je stanje danes. Očitno je bil del 
proge od Pake do Mislinje zelo 

zahteven gradbeni projekt, ki so 
ga tudi v času gradnje dokumen-
tirali fotografi. Te stare fotografije 
so dragocene z več vidikov, saj na 
njih vidimo recimo to, kako so bili 
oblečeni delavci med gradnjo pro-
ge ali čakajoči na postajah. Vlak 
je ljudem pomenil ne samo pre-
vozno sredstvo, ampak tudi zani-
mivo potovanje ter zelo uporabno 
uro, kar je lepo opisala Jana v svo-
jih spominih. Martina pa pravi, 
da so ljudje imeli cug radi in zato 
ni čudno, da je marsikdo jokal ob 
zadnji vožnji.

Danes štrekna ponovno pol-
no živi. Konec tedna in ob počit-
nicah je na njej množičen obisk. 
Srečujemo sprehajalce, kolesar-
je, rolkarje, pa tudi konjenike. 
Ker kolesarsko stezo redno plu-
žijo, vztrajni kolesarji izkoristijo 
vsak primeren trenutek tudi pozi-
mi. Najlepši pa je pogled na dru-
žine z majhnimi ali večjimi otro-
ki, pa seveda na babice in dedke z 
vnuki.

Predstavitev fotografij smo 
sklenili s 3 starimi posnetki pos-
lednjega potniškega vlaka pred 50 
leti ob današnjem igrišču Jama in 
s časopisno »Zahvalo« vsem, ki 
so pospremili vlak na njegovi zad-
nji poti. To je bila primerna iztoč-
nica za pripovedovanje spominov. 
V knjižnici je bilo le nekaj manj 
kot 70 obiskovalcev. Med njimi jih 

je veliko povedalo svoje spomine. 
Pripovedovali so, kako so skakali 
z vlaka, kako so vzdrževalci prog 
trpeli v zimskem mrazu, kako so 
tudi otroci pomagali gasiti poža-
re ob progi, kako so vzporedno z 
vlakom tekli v šolo, kako so kot ot-
roci z vlakom obiskali Dolič, kas-
neje pa se tja preselili … in še ve-
liko več.

Nekaj starih fotografij, in se-
veda novih, ki smo jih Fotofirbci 
med drugim posneli na delu pro-
ge od Doliča do Hude luknje, ki 
bo tudi dočakala kolesarsko stezo, 
je razstavljenih v knjižnici in vas 
vabijo na ogled.

Hvala vsem udeležencem za 
delitev spominov z nami vsemi in 
županu ter ravnatelju Gimnazije 
Slovenj Gradec za pohvalne in 
spodbudne besede.

Marica Rošker

Arhiv KPM

Silva Uranjek

Peter Zupanc

Bojan Šinko
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Moji spomini na »štrekno«

Spomine bom začela opisovati na 
koncu, na dan, ko je skozi našo 
dolino sopihal poslednji vlak. Ne 
spomnim se, na kateri dan in ob 
kateri uri je to bilo, spominjam pa 
se, da smo ga vsi čakali, da je še 
poslednjič zapiskal (v molu) in da 
smo mu s solznimi očmi poma-
hali v slovo. Še bolj solzne oči bi 
lahko imela tudi zdaj, ko pišem ta 
prispevek in mimo hiše v skoraj 
nepretrgani koloni drvijo, ropota-
jo in smradijo prevozna sredstva 
vseh vrst, oblik in hitrosti. Ob de-
lujoči železnici bi jih bilo prav go-
tovo bistveno manj. Očitno politi-
ki tudi v tistih daljnih časih, pred 
skoraj 50 leti, niso videli veliko 
dlje od svojega nosu. Vizionarsko 
so ves promet preusmerili na ces-
te, ker je bil pač cug nerentabilen 
in ker je bil cestni prevoz veliko 
bolj »moderen«.

Pa pojdimo raje na spomi-
ne. Veliko jih je. Predvsem je bila 
štrekna naše prvo in največje okno 
v svet. Z vlakom sem se prvič pe-
ljala »v mesto«, v Slovenj Gradec, 
vmes pa spoznala še nekaj po-
membnih vasi, ki so se zvrstile na 
poti. K sreči je šlo bolj počasi in 
sem si stvari lahko res temeljito 
ogledala. 

Vožnja z vlakom je bila 
prvovrstno doživetje in ni me mo-
tilo dolgo kolovratenje po maka-
damu do postaje v Dovže ali v 
Mislinjo. Postaje so bile namreč 
bolj poredko posejane. So pa bile 
bolj ali manj vse enotno in lično 
urejene po načrtih rajnke Avstrije. 
Danes bi jih najbrž krasile kriče-
če, rdeče in vijolične fasade, pač 

v skladu z »žmahom« sodobnega 
homo sapiensa.

Vlak nas je odpeljal na vse šol-
ske izlete. V 1. razredu v Velenje 
(in peš na Velenjsko jezero), v 2. 
v Celje (in na Celjski grad), v 3. 
v Šmartno ob Paki (in na Goro 
Oljko), v 4. v Maribor, enkrat v 
višjem razredu pa z moderno in 
hitro »motorko« (gomulko) celo 
na hokejsko tekmo v Ljubljano. 
Ob zaključku 8. razreda pa celo 
do Bohinja in naprej peš po 
Julijcih. In veste, kaj mi je s teh 
šolskih izletov ostalo najbolj v spo-
minu? Poleg obveznega sladoleda, 
ki smo si ga lahko privoščili, je 
bila to seveda vožnja z vlakom. Še 
danes so živi spomini na prijetna 
druženja na lesenih klopeh, smeh 
in prepevanje, malice, opazovanje 
pokrajine, štetje tunelov, uganje-
vanje postaj, spontano učenje bra-
nja in tudi cirilice, saj so bila ime-
na krajev na postajah zapisana v 
obeh pisavah. Tudi učenje jezi-
ka bratskih narodov ni manjkalo. 
»Ne naginji se kroz prozor!« je bil 
najbrž prvi stavek v tujem jeziku, 
ki sem ga znala naizust.

Spominjam se, da sem kar 
malo zavidala mojima starejši-
ma bratoma, ki sta se z vlakom 
vsak dan odpeljala v šolo v Slovenj 
Gradec. Nižja gimnazija je bila 
samo v Slovenj Gradcu in mno-
gi so se v šolo odpeljali zjutraj ob 
sedmih in se vrnili šele s »pol-
šestim« vlakom zvečer. Kar dolg 
šiht za najstnike, še posebej, ker 
so bili brez kosila in varstva, pa se 
zaradi tega ni nihče pretirano se-
kiral. Največji junaki so bili fantje, 

ki so si mukotrpno pešačenje s 
postaje skrajšali tako, da so pri 
Svečeku preprosto skočili z »drve-
čega« vlaka. Hitrost res ni bila ve-
lika, saj vzpon iz Dovž do Mislinje 
ni tako nedolžen (to dobro ves-
te tisti, ki ga danes premagujete s 
kolesi) in močno upehal se je tudi 
vlak. Kljub vsemu pa je bilo zara-
di tega kar nekaj zvinov in opra-
skanih kolen, k sreči nič hujše-
ga. Največja draž pa je bilo seve-
da dejstvo, da so skakanje strogo 
prepovedovali tako oblast kot tudi 
starši.

Še ena prednost štrekne in vla-
ka je bila. Pri vsakodnevnih opra-
vilih skorajda nisi potreboval ure. 
Ko je zjutraj zapiskal prvi vlak, si 
vedel, da je skrajni čas, da vstaneš, 
po »poldesetem« vlaku je sledila 
malica, »enašni vlak« je pomenil 
čas za kuhanje kosila, ob pol treh 
je bil čas za ponovni odhod na po-
lje, ob pol šestih si vedel, da bo 
tlake na njivi ali kjerkoli že kmalu 
konec in vlak ob sedmih zvečer je 
naznanjal, da je skrajni čas, da te 
nehajo mučiti.

To je nekaj kratkih spominskih 
utrinkov o štrekni in njej pripada-
jočih črnih hlaponih. Škoda, da so 
samo spomini!

Jana Kralj 
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Slovesnost ob 75-letnici poslednjega 
boja Pohorskega bataljona

75 let je minilo od tragičnega do-
godka, ko so pri Treh žebljih na 
Osankarici borci Pohorskega bata-
ljona bili svojo zadnjo bitko. Po iz-
dajstvu je 8. 1. 1943 okoli 2000 vo-
jakov sovražne okupatorske vojske 
obkolilo 70 borcev Pohorskega ba-
taljona, ki so prezimovali v svojem 
zimskem taboru sredi pohorskega 
gozda na prostoru, imenovanem 
Trije žeblji. V neenaki borbi so 
padli domala vsi partizanski borci, 
razen enega, ki je bil tako ranjen, 
da si niti sam ni mogel vzeti živ-
ljenja. Tega so Nemci po strahovi-
tih mučenjih ustrelili v Ljubnem 
ob Savinji, posmrtne ostanke osta-
lih padlih borcev pa so po končani 
borbi odpeljali v Gradec v Avstriji, 
kjer so še danes pokopani na tam-
kajšnjem pokopališču. Med pad-
limi borci je treba omeniti vsaj 
dve imeni: Zdravka Čebularja in 
Ernesta Prevolnika, ki sta bila do-
mačina iz Mislinje, vsekakor pa je 
legenda tega boja tudi padli Alfonz 
Šarh s svojimi 3 mladoletnimi fan-
tiči. Del Pohorskega bataljona na 
dan boja ni bil prisoten pri Treh 
žebljih, ker so bili borci na patru-
lji na savinjsko-mislinjskem ob-
močju. Ti so nekaj dni po trage-
diji, ki se je zgodila na Pohorju, 
prenočevali na skednju v Završah 
nad Mislinjo. Po podlem izdajstvu 
domačina iz Mislinje so jih tam 
napadli okupatorski vojaki in jih 
postrelili v gorečem skednju. O 
tem tragičnem dogodku v Završah 
priča spomenik, za katerega še da-
nes vzorno skrbijo predstavniki 
ZB za ohranjanje tradicij NOB iz 
Mislinje. 

Po pričevanju nemških udele-
žencev boja pri Treh žebljih so se 
partizanski borci spočetka hrab-
ro upirali preštevilnim napadal-
cem, ko pa so nato nemške enote 
uporabile za svoj napad še mino-
metalce, borci Pohorskega bataljo-
na niso mogli več braniti svojega 
tabora. Med padlimi so bili tudi 
3 Šarhovi fantiči: Lojzek (16 let), 
Pepček (14 let) in Vanček (12 let). 
Kljub veliki premoči so imeli tudi 
Nemci veliko žrtev. Tako je v tej 
borbi padlo 19 nemških vojakov, 31 
pa je bilo ranjenih. 

Občina Slovenska Bistrica in 
ZB NOB, prav tako iz Slovenske 
Bistrice, vsako leto priredita spo-
minsko slovesnost na prizorišču 
tega boja. Letošnja je bila 1. soboto 
v januarju, udeležila pa se je je ve-
lika množica pohodnikov. Po izja-
vah organizatorjev jih je bilo nad 
tisoč, so se pa te prireditve ude-
ležili tudi nekateri vidni politi-
ki naše države. Tako so bili med 
njimi tudi predsednik države 
Borut Pahor v vlogi slavnostnega 

govornika, minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo Dejan Židan, mini-
strica za obrambo Andreja Katič 
in ministrica za okolje in prostor 
Irena Majcen.

Občina Mislinja skupaj z ZB za 
ohranjanje tradicij NOB vsako leto 
organizira prevoz zainteresiranih 
občanov na to prireditev. Tako je 
bilo tudi letos. Na Osankarico se 
nas je odpeljalo kar 48 udeležen-
cev, delegacija pod vodstvom po-
džupanje Andreje Oder pa je ob 
spomeniku padlim borcem polo-
žila tudi spominski venec. 

Mirko Tovšak

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

Skupinska fotografija udeležencev iz mislinjske občine

Tudi predsednik države Borut Pahor je 

položil venec ob spomeniku.
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Rozmanova kapelica

Stoji nad Rozmanovo hišo ob cesti, ki vodi proti cerkvi 
sv. Ilja v naselju Šentilj pod Turjakom. Kapelica je mo-
gočna in je odprtega tipa iz 19. st. Pokriva jo dvokapni-
ca z rdečimi strešniki. Vhod v kapelo ima polkrožen 
obok z dvema stebroma. Stranski steni imata oboka-
ni odprtini s kovano železno ograjo. Vhod v kapelo za-
pirajo nizka kovana vrata. V trikotnem zatrepu je bilo 
naslikano Božje oko, po prenovi pa ga krasi podoba 
goloba, ki je simbol sv. Duha. Nad oltarno mizo je na 
osrednji steni v notranjosti kapele do nedavnega visela 
slika Device Marije.

Kapelo je dala postaviti prabica Andreja Rozmana 
zaradi težkega dogodka. Ko je njen sin nekega dne šel 
zvonit v zvonik šentiljske cerkve, se mu je zlomila sto-
pnica. Padel je iz zvonika in se ubil. Zato so kapelico 
posvetili Žalostni Materi božji. Po 2. sv. vojni so v ko-
munističnem zanosu proticerkveno orientirani doma-
čini kakšno kapelo tudi podrli, kot na primer tisto pod 
sedanjo osnovno šolo v Mislinji, Rozmanovo pa so ljud-
je stražili in jo ubranili. 

V l. 2017 pa so kapelico dodobra obnovili. Želja 
Cetinove je bila, da bi bila obnovljena arhitektura čim 
bolj kvalitetna in da bi delovala naravno z uporabljeni-
mi materiali in barvami. Zidarji so jo obnavljali z lju-
beznijo in s posluhom za želje naročnice. Njena želja 
je tudi bila, da bi jo poslikala slikarka Irina Pušnik in 
da bi podoba imela veliko zlata. 

In kdo je Irina Pušnik? Takole pripoveduje o sebi in 
poslikavi kapelice:

»Sem Irina Pušnik Mouravieva, domači me kličejo 
Ira. Sem slikarka; rojena sem v Rusiji ob Črnem mor-
ju v bližini olimpijskega mesta Sochi. V Sloveniji živim 

od l. 1996. Poročena sem bila z Miho Pušnikom, va-
šim domačinom, dokler naju smrt ni ločila l. 2011.

Kapelico v Šentilju sem poslikala na prošnjo Persee 
Cetin. Izrazila je željo, da naj bo poslikava v stilu zgo-
dnjega bizantinskega krščanstva. Seveda sem z užit-
kom izpolnila njeno željo, ker mi je ta stil zelo blizu. 
Ruske pravoslavne ikone so narisane v bizantinskem 
kánonu. Naslikala sem podobo Žalostne Matere bož-
je, vendar nisem preslikavala že znane ikone, naredi-
la sem takó, kot čutita moja duša in srce. Ohranila sem 
stil in tehnologijo. Za ozadje sem uporabila lističe pra-
vega 24-karatnega zlata kakor pri ikonah, ker zlato po-
meni Gornji svet, Božje kraljestvo, Svetost, Božjo lju-
bezen, ki se zliva na nas skozi ikono. Pravzaprav iko-
na v pravoslavnem krščanstvu pomeni posrednika, 
preko katerega se nas dotika Gospod in nam daje svo-
jo ljubezen. Poskusila sem ustvariti ta zelo globok po-
men, upam, da naša šentiljska Žalostna Mati božja iz-
žareva Svetost in s tem ustvarja močno duhovno po-
vezavo med vernikom in svetom, ki ga ta poslikava 
prikazuje.«

Marjana Gmajner Korošec
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Spomini na rojaka  
Draga Koprivnikarja

Rodil se je na Adamovi kmeti-
ji 15. 1. 1918 v Veliki Mislinji 78 
Antoniji in Janezu Koprivnikarju 
kot 7. otrok, dala sta mu ime 
Karel, vendar so ga vsi klica-
li Drago. Umrl je 4. 9. 1984, po-
kopan je v Ljubljani v Štepanji 
vasi. Iz pogrebnega govora patra 
Štefana Balažica, ki je bil objav-
ljen v listu slovenskih kapucinov 
Naši zapisi l. 1984, povzemam: 
po končani osnovni šoli je šel na 
klasično gimnazijo v Maribor. Po 
mali maturi je odšel v Dubrovnik 
h kapucinom, kjer je končal višjo 
gimnazijo z maturo. Potem je šel 
v samostan v Škofjo Loko, kjer je 
dobil ime Zdravko. Tam je l. 1941 
na kapucinski teološki šoli za-
čel s študijem teologije. Takoj po 

okupaciji so jih Nemci sredi noči 
strpali na tovornjak in prepeljali 
na Notranjsko (italijansko ozem-
lje). Od tam je odšel na študij v 
Udine, Benetke in Padovo, kjer 
mu je maja 1945 kardinal Piazza 
podelil mašniško posvečenje. Po 
končanem študiju teologije je za-
čel študij književnosti na pa-
dovski univerzi. Ta študij je želel 
nadaljevati v Ljubljani, pa to zara-
di razmer ni bilo mogoče.

L. 1947 se je vrnil v Škofjo 
Loko in začel bogato duhovni-
ško in katehetsko delovanje. Tu 
je ostal 13 let, potem je služboval 
še na Ptuju, v Krškem, Celju in 
Ljubljani, ves čas pa so bile njego-
ve glavne naloge kateheza, pridi-
ganje in spovedovanje.

Pater Zdravko je bil plemeni-
ta redovniška in duhovniška oseb-
nost. Bil je nadarjen in goreč, de-
laven, skromen, poln srčne dobro-
te. Močno je ljubil svoj poklic, ni 
hrepenel po visokih službah, pa 
vendar mu je bila večkrat zaupana 
funkcija predstojnika in vodstvo 
župnij. Duhovniško življenje pa-
tra Zdravka lahko povzamemo z 
besedami: Bil je katehet. Verouk 
je bila njegova največja ljubezen, 
to je delal z veseljem in gorečega 
srca. Nikoli ni bil v zadregi, kako 
otrokom oznanjati božjo besedo, 
saj je veliko bral in študiral. Ko je 
odšel iz Celja v Ljubljano, se mu je 
mariborski škof Držečnik zahvalil 
tudi z besedami: »Mladina vas je 
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Dobili smo pobudo, da bi v glasilu uvedli rubriko o zanimivih prednikih, teh pa je 

v Mislinji veliko. To so bili zanimivi posamezniki, ki so v našem okolju ali kje drug-

je pustili pomemben pečat s svojim znanjem in delovanjem, pa o njih praktično 

vemo zelo malo ali nič. Zavedanje o pomembnosti domačega prostora in domači-

nov nam lahko krepi samozavest, ki nam je Slovencem še kako manjka v smislu, da 

je vse tuje lepše in boljše. Vabimo vas k sodelovanju.

Uredništvo

Pater Zdravko, za domače Drago, v 

meniški obleki

Dragovo pismo
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Vaša Rozi

Januar, februar, marec 2018 … 
Pozdrav vsem dobro mislečim in 
poglejte, no, kako hitro mineva 
čas. Naša upokojenska druščina 
ali, kakor pravimo, druščina v mi-
rovanju, se ni nič kaj polenila, saj 
po veseljačenju in nazdravljanju 
novemu letu sledi še veliko pra-
znikov, ki se jih mora tudi prazno-
vati, saj se samo enkrat živi. Naši 
vrli dedki so malo kidali sneg, več 

pa ga dajali na zob, češ da prega-
njajo bacile. Naša skupinica vese-
lih babic se je hotela udeležiti vsa-
koletnega mislinjskega sankanja. 
Pa ker so naši dediji zmajevali s 
sivimi in plešastimi glavami, češ 
da smo bolj otročje od otrok in se 
nam že vsa mislinjska raja sme-
ji, smo se sankale z vnuki, delale 
snežake, pokazale, kakšen je sne-
ženi angel – se vržeš na hrbet v 

sneg in zakriliš z rokami. Res je, 
v sebi moramo vedno ohraniti del 
otroške radosti in vragolij, da vsaj 
malo pozabimo na starost. 

Pred kratkim smo pokopali Leopoldino Bezlaj, ki je svoja otroška leta 

preživljala tudi z Adamovimi otroki. Nekoč mi je pripovedovala, da je bil 

Dragec res rojen za duhovnika. Rekla je, ko nas je bilo veliko na kupu, 

je Drago vedno igral župnika, določil je ministrante, sam je stopil na 

»prešno klado«, imel je mašo, pridigo, za monštranco pa sekiro.
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vzljubila in spoštovala, ker je čuti-
la, da imate srce zanjo.« Kot je re-
kel sam, rad je imel svoje kuštrav-
ce. P. Zdravko ni bil nikoli poseb-
no trdnega zdravja. Dolgo so ga 
mučile bolezni, zadnja leta je pov-
sem oslepel, pa je še kljub temu 
spovedoval in obiskoval bolnike.

Zadnjih nekaj let, ko je bil že 
bolehen, je živel v njihovi skup-
nosti tudi mlad študent Karel 
Gržina (danes znan duhovnik in 
pisatelj). Študentje so mu bili te-
daj v veliko pomoč. Brali so mu, 
ga vozili, tudi v Mislinjo, mu po-
magali pri vsakdanjih opravilih. 
Ob smrti je Gržina med drugim 

zapisal: »Patra Zdravka sem poz-
nal šest let. Danes, ko ne vidim 
več njegovega vedrega obličja z za-
prtimi očmi, danes, ko moje du-
hovne oči tem bolj čutijo njego-
vo bližino, bi vam rad povedal, da 
sem vesel, vesel, da sem živel z 
njim. P. Zdravka sem občudoval 

kot moža trpljenja, moža, ki je 
vdano, pogumno sprejel svoj križ 
in ga hrabro nosil, ker Bog že ve, 
zakaj je to potrebno. Bil je mož, ki 
me je razumel in me dvigal. Bil je 
brat, ki me je ljubil.«

Marija Koprivnikar

Na obisku doma ok. l. 1958 s sestrami Rahelo, Marico, Judito, 

Estero, z bratom Stanetom in teto Jerko Ponovitev nove maše doma v Šentilju l. 1947
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Ob pusteku hrusteku smo na-
pekle krofov, ki so jih dedki pri-
dno z vinčkom zalivali, pomaza-
li domačo zaseko, pečenice, krva-
vice, pa kdo bi gledal na hole-
sterol, dokler še imamo in lah-
ko jemo in pijemo. Sta se pa Jože 
in Polde maskirala in hajd po na-
selju maširala ter trkala na vra-
ta hiš. Kar nekam bentila sta, ko 
sta se vrnila s praznim cekarjem, 
saj jima zvečer ni nihče odprl; kdo 
bi v hišo spustil taki spaki, smo 
se jima smejali. Je bil pa zato va-
lentinček bolj sladek, smo si ba-
buške privoščile valentinove torti-
ce, pa srčkaste čokoladice in peci-
va, da so se kar sline cedile. Marec 
pa že kliče po pomladi, še pose-
bej 2 lepa praznika, dan žena in 
materinski dan. Kako se je to pra-
znovalo še v stari Jugi, naredili 
smo si kar ta prave veselice, kul-
turne programe, obvezen pa je bil 
rdeč nageljček. Moj mi ga je pri-
nesel kar iz svojega sindikata, pa 
še to skoraj uvelega, ker so moški 
tako dolgo praznovali, seveda dan 
mučenikov. 

No, zdaj so bolj moderni časi, 
dobili smo ogromne nakupovalne 
centre, sploh in oh avtomobile, te-
levizorje, tehniko, pametne tele-
fone in butaste potrošnike. Babike 
in dedki smo za cajtom, če se na te 
stvari ne spoznamo, ne obvlada-
mo računalnika, se jezimo na te-
lefone na dotik in iščemo tipke …

Nova generacija tehnoloških 
vampirjev preplavlja svet in ljudi. 
Narava okoli nas pa nas opozar-
ja in kliče, da ji prisluhnemo. V 

naši dolini Mislinjici se toliko do-
gaja, povsod bi se radi česa ude-
ležili, saj veste, kako pravijo upo-
kojenci v mirovanju, da nikoli ni-
majo cajta … Raznih predavanj bi 
se težko udeležili, ker je potreb-
no pri miru sedeti, pa nam noge 
rade zaspijo, hrbtenice nas bolijo, 
malo zadremuckamo, mehur trpi, 
če kje v bližini wc-ja ni. Na planin-
ske pohode bi tudi radi hodili, pa 
bi se ženske pri prvi domačiji za-
klepetale, možeki pa upehani ga 
na zob dajali. No, saj ni naša dru-
ščina že čisto za staro šaro, to so 
le namišljeni razlogi, češ da smo 
zdaj v zrelih letih bolj umirjeni, 
v mladosti pa smo se že tako do-
volj znoreli. Zdaj bolje razumemo 
svoje otroke, se posvečamo vnu-
kom in vemo, da ko bo prišel naš 
čas odhoda, jim ne bomo zapus-
tili samo materialnih dobrin, am-
pak lepe spomine na naša družin-
ska druženja, nudenje pomoči, ra-
zumevanje, ljubeč odnos … Tako 
bi moralo biti v vsaki družini, kar 
dajemo, to se nam vrača. Izpod si-
vih las in plešaste glave še vedno 
kukajo iskreče se oči z otroško ra-
dovednostjo, v naši srcih še vedno 
bije mladost, starejši smo samo 
po številkah. Vsaka izkušnja, pa 
naj bo vesela ali žalostna, nam 
prinese odgovor na vsak zakaj ima 
svoj zato, vse se zgodi z razlogom, 
na svoji poti pa veliko sami pri-
spevamo z odločitvami in deja-
nji. Preteklost se zradirati ne da, 
prihodnosti ne vidimo, živimo pa 
sedaj v sedanjosti, ta trenutek in 
vsak ta trenutek moramo živeti z 
ljubeznijo in dobroto do sebe, svo-
jih bližnjih, z razumevanjem, ob-
čutkom dajati pomoč, dobre nas-
vete, z močno pozitivno voljo pre-
magovati težave. Kako malo se za-
vedamo minljivosti življenja, šele 
ob izgubi najdražjega ali hudi bo-
lezni smo nemočni proti usodi. Ni 

odgovora, zakaj ljudje sovražijo, so 
zavidljivi, ubijajo, obrekujejo, ni-
majo empatije do drugih … Naša 
druščina bi rekla, da so obsede-
ni s hudičem. No, in moj možek 
bo spet komentiral, da je to našo 
Rozo spet zaneslo filozofiranje. 
Res, ne bom spremenila sveta, 
mogoče bom samo sebe potolaži-
la, da pa smo še kje dobro misleči 
ljudje, ki se izogibamo farmacevt-
skim nategom z zdravili, škodljivi 
hrani, nakupovalni akcijski mrzli-
ci … Še težje bo našim vnukom 
in pravnukom v času kibernetike, 
robotomije, kriptovalut, genetike 
… Pa bolje, da o tem ne premišlju-
jemo, raje igramo z njimi človek 
ne jezi se, šah, pojmo, plešimo, se 
igramo, hodimo na sprehode, da-
jemo jim ljubezen in občutek var-
nosti ter jih z nasveti pripravi-
mo na svet tam zunaj toplega og-
njišča. In ko se sami posvetijo svo-
jim dogodivščinam, se tudi naša 
upokojenska druščina zbere, ušpi-
či kaj smešnega, zapoje in obu-
ja spomine, vsa ostala pokvarjena 
karavana pa gre naprej in ruši člo-
veško dostojanstvo.

Kjerkoli ste in še boste, kdor-
koli ste – ostanite zdravi in spet 
zdravi, vam želi vaša Rozi in ne 
pozabite: ljubezen, razumevanje, 
spoštovanje, strpnost, dobrota in 
nasmeh res nič ne stanejo, niti se 
jih ne da kupiti, da se jih samo 
podariti.

Vaša Rozi
Danijela Tomis Obrul

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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Kulturni februar in Kult-urca

Tradicionalno je v naši občini fe-
bruar posvečen kulturi. Tudi le-
tos se je v tem času odvilo več raz-
ličnih prireditev, ki so navdušile 

številne obiskovalce. Odprli so 
razstavo ročnih del rokodelske sku-
pine Sončnica, člani KD Avgust 
Hribar Dolič so odigrali komedijo 

To pa je zadrega, že dvaintridese-
tič so se srečali ljudski godci in 
pevci. 8. 2. se je odvil 18. spomin-
ski pohod dr. Stanka Stoporka na 

Rad je imel svetlobo, kljub temu 
da so se mu skozi življenje pre-
pletale sence. Te pa so mu dajale 
snov, zaradi katere so njegove po-
dobe na platnu postale posebno 
izrazite ter so pričale o vseh pla-
teh življenja. O svetlobi in temi, 
o strahu in veselju, o ljubezni in 
žalosti ... Prav zato je tako pose-
ben slikar, blizu poznavalcu in 
prav tako preprostemu človeku.

Slikar svetlobe in senc – ta 
naslov smo izbrali za vse dogod-
ke, ki jih želimo izpeljati to leto, 
posvečene domačinu slikarju 
Jožetu Tisnikarju.

90 let od slikarjevega rojstva 
in 20 let od njegove tragične 
smrti bomo obeležili z odprtjem 
obnovljenega dela njegove roj-
stne hiše in z razstavo umetni-
kovih fotografskih portretov ter 
fotografij iz njegovega življenja. 
Material zanjo so prispevali so-
rodniki, prijatelji, znanci, znani 
fotografi in umetniki. Otvoritev 
je predvidena v mesecu aprilu. 
Od takrat dalje bo po predhodni 
najavi možen tudi ogled hiše z 
vodenjem.

To leto smo izdali zložen-
ko s krajšimi informacija-
mi o zgodovini hiše, o slikar-
ju ter o našem društvu. Na raz-
polago bo v Galeriji Kavka (roj-
stna hiša), v Knjižnici Ksaverja 
Meška v Mislinji in na več mes-
tih v Slovenj Gradcu. Ob tej pri-
ložnosti smo natisnili več plaka-
tov s Tisnikarjevim zadnjim avto-
portretom, v izdelavi je tudi jumbo 
plakat, ki bo nameščen na vidno 
mesto v Mislinji in bo opozoril na 
umetnika in njegov jubilej.

V obnovljeni galeriji bomo sko-
zi vse leto izvajali otroške delavni-
ce, ob katerih bodo vzporedno po-
tekala različna predavanja za star-
še. V letošnjem letu načrtujemo 
tradicionalno večdnevno slikarsko 
kolonijo, na katero vsakokrat pova-
bimo priznane umetnike iz doma-
čega in tujega slikarskega prosto-
ra. Naša Tisnikarjeva slikarska ko-
lonija je po oceni umetnikov uvr-
ščena med najbolje organizirane 
v Sloveniji. Po kvaliteti dosega vi-
sok nivo, saj so udeleženci tudi iz 
vrst prejemnikov Prešernovih pri-
znanj in nagrad.

V društvu vabimo mlade štu-
dente s področja umetnosti in 
kulture, da v naših prostorih or-
ganizirajo predstavitve svojih di-
plomskih nalog. 

Naše delo in zanimivosti lah-
ko spremljate na spletni strani 
www.tisnikar.com. Še posebej bomo 
veseli vaših obiskov v obnovlje-
nih prostorih. To je velika pridobi-
tev ne samo za delovanje društva, 
temveč tudi za Mislinjo, saj pome-
ni velik korak pri razvoju kultur-
nega turizma. 

Hvala vsem, ki ste nam prisko-
čili na pomoč, ko smo jo potrebo-
vali v obliki sponzorstva, moralne 
podpore in pridnih rok! Še pose-
bej vodstvu Občine Mislinja.

KD Jože Tisnikar

k u l t - u r a  

Slikar  
svetlobe in senc
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Dialog življenja
Priprave na letošnjo osrednjo 

prireditev ob kulturnem prazniku 
so potekale malo drugače kot po-
navadi. Kult-urco smo imeli pri-
ložnost prevzeti že 3. leto zapored, 
zato smo bili v sami sestavi sicer že 
precej utečeni. Mladostni pristop 
k programu, uravnoteženost tradi-
cionalnega z modernim in večpla-
stnost zgodbe so bili elementi, ki 
smo jih želeli ponovno vpeljati, a le-
tos smo imeli še dodatno težko na-
logo – primerno posvetiti predsta-
vo velikemu umetniku Jožetu 
Tisnikarju ob 20. obletnici njegove 
smrti in se hkrati z občutkom lotiti 
težke tematike minljivosti. 

(Osebna) smrt je intimna tema-
tika, na katero vsak gleda drugače. 

Dojemanja našega konca se po 
svetu razlikujejo od kulture do 
kulture in v marsikateri smrt in 
konec niti nista enako. Ideološki 
namen predstave, ki smo ji dali 
naslov Dialog življenja, tako ni bil 
predstaviti naših osebnih pogledov 
na minevanje, temveč pustiti pros-
tor, odprt za debato in razmislek. 

Skozi 4 dejanja smo skuša-
li poosebiti karakterja Življenja in 
Smrti in skozi njun dialog prika-
zati vloge, ki jih v zavesti vsakega 
od nas zavzemata. Cilj je bil opi-
sati njun harmoničen soobstoj in 
ravnovesje. Vsekakor pa smo se di-
stancirali od ideje smrti kot neče-
sa morbidnega, žalostnega brez 
kontrasta. 

Literarni del predstave so 
sestavljale pesmi slovenskih av-
torjev Toneta Pavčka, Janeza 
Menarta, Srečka Kosovela in 
Marijane Vončina, ki so se pre-
pletale s slovenskimi prevodi tu-
jih pesmi J. R. R. Tolkiena in 
Neila Geimana, nekatere iz inšta-
lacije »O življenju in smrti I–IV« 
pa so bile avtorske. S Tolkienom 
in Geimanom sem v scenari-
ju predvsem želela poudariti po-
membnost fikcije v literarnem 
spektru, saj so žanri fantazije in 
fantastike mnogokrat zapostavlje-
ni. Podobno sporočilo se je skriva-
lo tudi v glasbenem delu, kjer se 
je med klasike, kot so Schumann, 
Hugo Wolf, Mancini, Chopin in 

Črni vrh. Na pustno soboto se je 
zgodil pustni karneval in dan za-
tem pokop pusta na Graški Gori. 
Fotofirbci so v knjižnici pripravi-
li fotografsko razstavo Štrekna in s 
sokrajani obujali spomine na cug. 
Koroški deželni teater je odigral 
črno komedijo Terapija. Vabljeni 
smo bili tudi v Tisnikarjevo hišo 
in v knjižnico na razstavo Kako 
je vranček Koki postal čuvaj gale-
rijske zbirke. Konec marca bomo 
lahko prisluhnili še petju družine 
Miklavž in se udeležili prireditev 
ob materinskem dnevu.

 Osrednja prireditev Kult-urca 
pa se je zgodila 17. 2. v dvorani PC 
Lopan. Igralci KD Avgust Hribar 
Dolič so najprej odigrali prizor iz 
Partljičeve komedije Čaj za dve, 
ker je bil letošnji slavnostni go-
vornik pisatelj in dramatik Tone 
Partljič. V nagovoru je poudaril, 
da imamo Slovenci veliko kultur-
nih prireditev, a žal, veliko manj 
kulturnosti. Predvsem pa ne ce-
nimo dovolj Franceta Prešerna. 

Poudarjamo njegove slabosti, ki 
jih sprejemamo stereotipno, ne da 
bi karkoli prebrali o njegovem živ-
ljenju. Predvsem bi se lahko s pre-
biranjem njegovih pesmi bogati-
li. In se zavedali, da je Prešeren 
Slovence dvignil na evropsko kul-
turno raven.

Sledila je odlična predstava v 4 
dejanjih z naslovom Dialog življe-
nja v spomin na domačina slikar-
ja Jožeta Tisnikarja. Scenarij si je 
zamislila Neža Oder, režiser je bil 
Aleksandar Čaminski. Nastopili 

sta Zala Krajnc (Življenje) in Neža 
Oder (Smrt). Dialog so glasbe-
no spremljali člani kvarteta klari-
netistov Claritet in pianistka Maja 
Kastratovik. Na platnu smo lahko 
spremljali filmske odlomke: Mož s 
krokarjem (Sonja Prosenc), »Coda« 
(Alan Holly) in »Off the air« (Dave 
Hughes). Poklon mladim ustvarjal-
cem, ki so izhajali iz tematike sli-
karja Tisnikarja ter sijajno prepletli 
motiv življenja in smrti v različnih 
umetniških izrazih.

Marjana Gmajner Korošec
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O življenju in smrti I–IV
I

Najprej je bila luč 

in potem je prišla pesem 

in zdaj rajam.

Okušam nove besede in rišem nove želje

za vsevede 

in veselje

v luno lajam.

Ko boli,

se dotikam drugih ljudi

in če peče

zaspim

in ljubim

in želim si drhteče.

Pa naj še kdo reče,

da nisem nekaj posebnega – 

velikih oči in nasmeha porednega,

ko skačem 

in pojem

in vriskam od sreče.

II

Najprej je bila luč

in potem je prišla pesem

in zdaj rajam.

Slišim besede neslišane, ki srce jih več noče,

ko od bridkosti

joče,

ker obstajam.

Ne boli,

ker v brezčasnosti ni skrbi,

le dolina

brez barv

in brez jutri

in zamolkla tišina.

Pa naj še kdo prikima

mi junaško v pozdrav,

češ da stare se znanke nikdar ni bal,

ko pod mojim 

peresom

živi zgodovina.

III

Najprej je bila luč

in potem je prišla pesem

in zdaj rajam.

Večnost se zdi kot nič in jaz miže

kot mladič

se že

na trhlih nogah majam. 

Je vran,

vratar med svetovoma stanj,

spustil mimo

vso srečo

in

vso trohnečo bolečino.

Spustil je vse, razen spominov,

prefrigan vsevid, ki v srcu ga čutim.

Darilo nevednosti, ko nikdar ne zaslutim,

kaj preži,

kako boli,

ko čakam spet zimo.

IV 

Najprej je bila luč

in potem je prišla pesem

in zdaj rajam.

Le trenutek za menoj, le hip nazaj

svetlobe soj 

in zdaj

se spokoju prilagajam.

Je vran,

stražar daljnih mej mojih sanj,

kratkih nog,

mamljivih kril,

na vso moč

zavpil v smrtni rog. 

Kar gre okrog, pride okrog

in vse se rodi iz hrepenenja. 

Najti lepoto v pogubi venenja

uči nas življenja

in smrti

dialog.

Bojan Glavina, skril J. T. Williams 
z dvema čudovitima melodijama 
iz franšize Vojna zvezd. 

Na odru pa smo bili – navkljub 
dialogu dveh entitet – nekako vse-
eno trije. Tisnikarja v podobah 

njega samega na ekranu s pro-
jekcijo ter v sledeh njegovega čo-
piča na slikah v sceni smo vpletli 
kot vrana, vratarja med svetovoma 
stanj, stražarja daljnih mej mojih 
sanj. Obstajal je med Življenjem 

in Smrtjo kot bitje med svetovo-
ma, prizor, ki ga je slikar smrti sli-
kal na platno že ničkolikokrat prej. 

Neža Oder

Neža Oder
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Mi pa pesmi dosti znamo 
Predstavitev knjige, knjižnica Mislinja, 24. 11. 2017

Tik pred veselim decembrom je 
bila v prostorih mislinjske knji-
žnice kulturna prireditev. 

Gostje večera smo bili Ljudski 
pevci iz Tepanja. Goste sta toplo 
in prisrčno sprejeli knjižničarki 
Kristina in Darja.

V tem večeru smo Ljudski pev-
ci iz Tepanja predstavili knjigo oz. 
pesmarico z dodano zgoščenko z 
naslovom Mi pa pesmi dosti zna-
mo. To je zbirka starih slovenskih 
ljudskih pesmi, ki smo jih v času 
svojega delovanja iskali in našli na 
terenu pri starejših ljudeh.

Zapeli smo tematsko različne 
pesmi iz svoje zbirke in z njimi 
prikazali vsebinsko raznolikost. Iz 
omenjene knjige sta pesmi prebi-
rali tudi Kristina in Darja.

Štefka Kovše, vodja skupine 
ljudskih pevcev in avtorica te zbir-
ke, sem pesmi pospremila tudi z 
besedo in z njo poudarila pred-
vsem pomembnost ohranjanja 

te kulturne dediščine, kar ljud-
ska pesem zagotovo je, ter nujnost 
prenesti jo na mlajši rod.

Prireditev je popestril še doma-
či ŽPZ iz Mislinje pod vodstvom 
Toneta Gašperja.

Besede pohvale, ki jih je 
Marijan Križaj ob koncu name-
nil gostom oz. celotni prireditvi, 
so bile potrditev, da je bil večer res 
uspešen ter kulturno bogat.

Zagotovo so se vsem prisotnim 
ob lepi pesmi zbudili spomini na 
čas, ko se je pogosto slišala pesem 
na vasi, ob delu, pa tudi ob veče-
rih, ko je bila družina zbrana ob 
domačem ognjišču.

Po prireditvi je sledilo še prijet-
no druženje ob kozarčku in dob-
rotah ter lepi slovenski ljudski 
pesmi.

Štefka Kovše

k o l u m n a  o n a  p i š e  

O kačah, kebabu in politiki strahu

Že povsem amerikaniziran pra-
znik so se ZDA letos odločile na-
rediti še za odtenek bolj ameriški: 
valentinovo so oborožile z AR-15 
in šolo v Parklandu (Florida) ok-
rasile s krvjo 17 žrtev. Nad pro-
blematiko njihovih mlahavih (in 
neobstoječih) zakonov o ravna-
nju z orožjem se že dolgo zgraža 

»Ljudje so prestrašeni ... / … A to lahko spremenimo. To bomo storili 

tako, da bo Amerika prva.«

Donald Trump kot kandidat za predsednika ZDA, junij 2016
»Rdeči alarm: Preprečimo potop Slovenije!« 

Nova24TV, februar 2018
»Politika sovraži vakuum. Če ni napolnjen z upanjem, ga bo nekdo za-

polnil s strahom.«

Naomi Klein, 2017
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celoten Zahod, a tokrat je reklo 
bobu bob tudi domače ljudstvo. 
V organiziranih protestih na 
Washington pod vodstvom pre-
živelih dijakov nedavnega mno-
žičnega streljanja zdaj obljublja-
jo, da gre za zadnji takšen pri-
mer in napovedujejo reformo 2. 
amandmaja. 

A dijaki niso šli v bitko le pro-
ti javnemu mnenju in skoraj 80 
mio državljanom, ki imajo res 
radi svojo (povprečno več kot 1) 
puško. Pomemben faktor v enačbi 
je Nacionalno združenje za upora-
bo pušk (NRA) – ali bolje – njiho-
ve mastne investicije. Neodvisni 
center za odzivno politiko ocenju-
je, da je med volitvami 2016 NRA 
porabila rekordnih 54 mio dolar-
jev, da bi zagotovila republikan-
ski nadzor nad ameriškim kon-
gresom in Belo hišo. NRA sicer 
ni edina in niti največja vlagatelji-
ca v politično areno ZDA, a po iz-
idu z nespremenjenimi (ali celo 
vrnjenimi) regulacijami ravnanja 
z orožjem je lahko zaznati, v kate-
ro smer piha veter. 

Kako torej nastopiti kot enako-
vredni nasprotnik tolikšnim vlo-
ženim vsotam denarja? Zelo tež-
ko, kot kaže. Politika NRA v pri-
meru množičnih streljanj ni pri-
znanje, da so puške nevarne, tem-
več le potrditev, kako nevarno je 
puške ne imeti in ta politika je do-
bila tudi korektno utelešenje, ko 
se je predsednik Trump na prote-
ste odzval s predlogom, da najra-
je oborožimo še učitelje. Tovrstna 
prepozicija bržkone izzveni pre-
cej logično, če deluješ po prehra-
njevalni verigi, ki ima nekako oba 
konca speljana nazaj k tebi. NRA 
je preko lobiranja vpeljana v pol 
kongresa, ta pa predstavi ljudem 
grožnjo (po vsej verjetnosti nepos-
redno oboroženo s puškami z ma-
de-in-USA nalepkami). Ljudje so 

prestrašeni in se po zakonu obo-
rožijo s taistimi puškami z ena-
kimi made-in-USA nalepkami. 
Hiter zaključek je, da je verjetno 
tako vodilnemu političnemu orga-
nu v Združenih državah kot tudi 
ameriškemu parlamentu povsem 
vseeno, koliko otrok pomre, dok-
ler se le mastno služi. 

Na tem mestu bi se lah-
ko na dolgo in široko spoprije-
li z argumentom, da je Amerika 
le Amerika in se nas nič kaj ek-
stra ne tiče ter na koncu prišli do 
teze, da pa je Amerika hkrati tudi 
izkrivljeno ogledalo Evrope in s 
tem ekstremistični motivator to-
ksičnih praks. Teh pa nič več ne 
le odrivamo čez Atlantik, da zgni-
jejo pod umetno sliko ameriških 
sanj, ampak jih vse preradi slika-
mo tudi po kulturi naših dežel. 
Pod strogim taktom pastirskih pa-
lic, seveda.

Ne, ob tej situaciji se pojavlja 
druge sorte intriga. Zmagovalni 
kombo, tabu olike in as v rokavu 
vsake politične kampanje: nasilje 
in strah. Slednji že prej omenjen 
kot ključni element v promoci-
ji brez reklame nakazuje, da se je 
– kot v odnosu NRA in katere koli 
»teroristične« organizacije, pred 
katero pač ta moment straši – tudi 

pri nas ob pojavu nove »grožnje« 
potrebno najprej vprašati: le kdo 
jo financira? 

Ker ima Slovenija teroristični 
indeks nič in s tem bržkone agen-
da ne premore proračuna za ob-
raz grožnje, ki ga lahko dejansko 
vidiš, slišiš in ob njem trepetaš, je 
tu na mestu debata o drugih op-
cijah zastraševanja. Lažne novi-
ce, sovražni govor in dobršni de-
lež nestrpnih komentarjev na 
Facebooku, pa bo nasilje prišlo kot 
bonus – sčasoma, a zastonj. 

Ni namreč vse v denarju. 
Koliko je vredna moč nad prestra-
šenim ljudstvom? To lahko oceni-
mo le, če ocenimo stroške. Ti pa 
vsebujejo vse od koeficienta pove-
čanih zenic ob napihnjenih tra-
čih Slovenskih novic, potnih dla-
neh ob povsem vsakdanjih novih 
sosedih, pa do povsem zavestne-
ga odrekanja najboljšemu kebabu 
v mestu, ker mu po 20 letih na-
enkrat »ne zaupate več najbolj« – 
in so zato izredno težko izmerljivi. 

Mediji, torej, so četrta veja ob-
lasti in hkrati prvo orožje v rokah 
oblasti. Kot neposredna vez med 
ljudmi in nadljudmi (kot so pred-
stavniki demokracije večkrat ide-
alizirani) tako ponujajo platfor-
mo, po kateri se ne le pretakajo 
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Delo igralske skupine  
KD Avgust Hribar Dolič

»Zelo se je vse zapletlo, večja za-
drega nad zadrego ni bila mogoča 
in vse se je srečno razpletlo.«

S tem zaključnim stavkom se 
konča tudi naša komedija To pa 
je zadrega. Veseli smo vsi sode-
lujoči, združeni v igralski skupi-
ni, ki jo sestavljamo predstavni-
ki obeh generacij, starejši in mlaj-
ši člani KD Avgust Hribar Dolič. 
Dandanes ni lahko uskladiti časa 
za vajo, vendar z določenim od-
rekanjem in prilagoditvijo skupi-
ni to zmoremo. To komedijo smo 
se naučili v dokaj kratkem času 2 
mesecev, seveda so ostale priprave 
stekle že dosti prej. V Doliču smo 
komedijo odigrali kar trikrat, nato 
v sklopu Kult-urce še v Mislinji 

– Šentilju. Veseli smo, da si obča-
ni v res velikem številu ogledajo 
naše delo. Lepo nam je, ko zasli-
šimo smeh gledalcev v dvorani in 
kasneje, ko z nasmejanimi obra-
zi zapuščajo dvorano, s tem nam 

sporočajo svoje zadovoljstvo, mi 
pa vemo, da bomo to delo še nada-
ljevali. Čakajo nas gostovanja, na 
katera smo bili povabljeni, neka-
tera pa smo si izbrali sami, ti kra-
ji so: Plešivec, Razbor in Podgorje 

k u l t - u r a  

informacije, temveč preko kate-
re lahko investitor oblikuje ubog-
ljivega državljana po svoji volji. 
Podobno kot otrok, ki gnete plas-
telin, kupljen z denarjem staršev, 
gnetejo vlagatelji volivce z denar-
jem, ki (verjetno) ni njihov. In in-
vesticije bi se kaj hitro končale, 
če produkt ne bi bil tak, kot so ga 
želeli. 

In politika strahu deluje, pre-
verjeno, pa naj bo direktno ali pre-
ko posrednikov. Številne študije 
ugotavljajo 2 pomembna faktorja, 
in sicer: da negativne novice pro-
izvajajo negativne ljudi ter da so 
ljudje za negativne novice veliko 
bolj dovzetni. To pa ne pomeni, da 
smo človeška bitja po naravi veli-
ki negativci, temveč ima opravi-
ti z našim živalskim nagonom, da 
se hitro odzovemo na potencialno 

nevarnost. Mediji in ostali posre-
dniki, ki so torej povezani s poli-
tiko zastraševanja, bodo pogosteje 
objavljali novice na negativen na-
čin, pogosteje bodo neposredno 
svarili in pogosteje bodo objavljali 
negativne novice, ki nimajo nobe-
ne veze s programi njihovih inve-
stitorjev, temveč so tam le zato, da 
ohranjajo tesnobo in strah. 

Strahu pa se lahko upremo le 
na en način – z znanjem. Ko v 
polmraku padlo vejo zamenjamo 
za kačo in se za trenutek ustraši-
mo, nam predznanje o kačah, ve-
jah in naših preteklih izkušnjah 
s kačami in vejami pomaga pri 
spoznanju, da je nevarnost laž-
na. Na podoben način nam lah-
ko – ko v političnem polmraku za-
menjamo kebab s prihajajočo 3. 
svetovno vojno – pomagajo boljša 

informiranost o tematiki, zna-
nje o tem, da je edini cilj politikov 
strahu ohranjanje lastnega polo-
žaja moči; in pretekle izkušnje s 
hrano z vzhoda. 

Če torej v svojem vsakdanu 
opažate kronično povišan srčni 
utrip, je morda čas, da namesto 
zdravnika menjate svoj najljubši 
medij. Šele ko preženete oblak ne-
gativnosti, je čas za razsodni raz-
mislek. A tu je že keč – kako vem, 
da sem produkt politike zastraše-
vanja? To lahko preprosto preve-
rimo tako, da se pred naslednjimi 
volitvami ne vprašamo najprej, za 
koga bomo volili, temveč raje: ali 
bomo volili z argumentom upanja 
– ali strahu? 

Neža Oder
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Puščavska univerza

Decembrski dnevi so se zače-
li vrstiti brez predaha in na-
enkrat je bil petek. Nekaj minut 
pred 6. uro zjutraj že stojim na 
Brniku, pripravljena na novo pot. 
Letališča, čakalne vrste in nešte-
ti varnostni pregledi so po nava-
di vedno zoprni, ta dan pa je kar 
vzdržno. Ne potujem sama, tem-
več z novo prijateljico, ki je bila 
tako kot jaz povabljena na prav 
posebno puščavsko ekspedici-
jo – projekt Povezovanje kultur v 
Omanu. Do pristanka v Muškatu 
imava dovolj časa za pregled na-
jinih življenjskih zgodb in sple-
teva niti, ki bodo še dolgo ostale. 
Zvečer prijetno razpoloženi za-
pustiva precej udobno švicarsko 
letalo in stopiva na topel omanski 
zrak. V hotelu sledijo priprave na 
naslednji dan, saj morava izbrati 
najnujnejše kose osebne prtljage 
za petdnevno bivanje v puščavi. 

Naslednji dan komaj utegne-
mo pozajtrkovati in že smo na 
poti. 17 mladih žensk iz 15 različ-
nih držav na majhnem avtobu-
su z nalogo, da med vožnjo vsa-
ka spozna svojo sosedo. Do puš-
čave Sharqiya imamo več kot 

dovolj časa in med potjo nekate-
re med nami zadremajo, medtem 
ko druge opazujejo pokrajino, 
ki jo vztrajno puščamo za seboj. 
Kar naenkrat se začne puščava in 
s tem za vozilo neudoben teren. 
Počasni vožnji ni videti konca in 
ves čas pričakujoče pogledujemo 
skozi šipe, da bi videle, kje se bo 
avtobus ustavil. Končno zavijemo 
proti puščavskemu centru orga-
nizacije Outward Bound Oman, 
ki organizira celoten projekt in ki 
je povezal naše usode. Poskočimo 
iz avtobusa in se čudimo pokraji-
ni. Povsod samo fin oranžen pe-
sek in žgoče sonce nad našimi 
glavami. Zima v Omanu ni kaj 
prida zimska, imamo skoraj 30 

°C! Kovčke zapečatimo in shrani-
mo v posebni sobi ter namenimo 
nekaj časa spoznavanju in učenju 
pravil obnašanja v puščavi. Po ko-
silu smo pripravljene na pohod 
do naše 1. postojanke nekje sredi 
puščave, kjer bomo zvečer posta-
vile šotore in preživele noč. 

Začelo se je. 5 dni potovanja 
po puščavi, brez interneta in te-
lefonov, brez priročne kopalni-
ce s tušem, brez udobne poste-
lje, straniščne školjke in zaprtih 
vrat, za katerimi bi se lahko skri-
le. Vse vrednostne predmete sem 
pustila v kovčku, hodim z manj-
šim nahrbtnikom. Še vedno ima-
mo luksuz, saj nam 2 inštruk-
torja vsak večer dostavita hrano, 

k u l t - u r a  

pri Slovenj Gradcu, Tomaška vas, 
Velenje, Paka pri Velenju, Velenje 
– Konovo in prvič v pobrateni ob-
čini Središče ob Dravi. Ko smo 
se pričeli dogovarjati s pobrate-
no občino, smo bili zelo prijet-
no presenečeni nad njihovim po-
zitivnim odzivom za gostovanje 
in gostoljubnostjo, ki sva ju bila 
deležna pri ogledu dvorane in 

dogovarjanju z županom Jurijem 
Borkom, pa tudi glede obvešča-
nja o igri in predvidenega spre-
jema. Seveda tudi gostovanja z 
igro zahtevajo veliko odrekanja, 
usklajevanja in časa, saj je pot-
rebno za vsako gostovanje naloži-
ti, prepeljati in postaviti sceno, or-
ganizirati prevoze in pripraviti še 
druge stvari. Po odigrani igri je 

potrebno vse pospraviti, odpelja-
ti in razložiti. Ko boste ta članek 
brali, bodo vsa ta gostovanja v ve-
čini že za nami. 

Vsem sodelujočim iskrena hva-
la za njihov čas in trud ter razu-
mevanje, odrekanje in strpnost 
pri naših gostovanjih, prav tako 
tudi njihovim partnerjem!

Franc Gačnikar, Cveto Herlah
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zložene šotore in spalne vreče in 
nam ni potrebno vsega tega tovo-
riti na hrbtih. Nekaj časa traja, da 
se navadimo na pesek, ki nas ves 
čas spremlja: v nahrbtnikih, v ob-
lačilih, v šotoru, v osebnih pred-
metih. V čevljih ga je težko spre-
jeti, ampak nimaš druge izbi-
re, ne moreš se ga znebiti in ve-
sel si lahko, da pesek ni voda. 
Spoznale smo tudi nova prija-
teljčka – 2 rumeno-zelena škor-
pijona. Čeprav so strupeni, izgle-
dajo na sončnem pesku prav osu-
pljivi in zaupamo jim, da nam ne 
bodo grenili življenja. Ob večerih 
sedimo okoli ognja in prepeva-
mo omansko beduinsko pesmico 
»Lalle lalle lalle yella lalle, safe-
na safen qeweje la zeme, fäne-aj 
külena wa lemn« (Ko smo sku-
paj, smo vedno močni in skupaj 
se bomo soočili z izzivi). Plešemo 
in naš smeh se razlega v temni 
puščavski noči. Nekatere smo se 
opogumile in si pogrnile »pos-
teljo« pod zvezdnatim nebom. 
Opazujemo zvezdne utrinke in 
iščemo nam znana ozvezdja, noč 
je veličastna. 

Vstajamo zgodaj, ko sonce še 
ne zdrsi prek bližnje peščene ste-
ne in šele ko pospravimo šoto-
re in se spravimo k zajtrku, nam 
sončni žarki prijazno požgečka-
jo lica in počešejo lase. Zatekamo 
se med razgibane sipine z zobno 
ščetko in rolico papirja v vrečki. 

Tudi urejanje pričesk in vezanje 
naglavnih rut nam vzame nekaj 
časa. Nekatere med nami ruto no-
sijo iz verskih razlogov, ostale za-
radi zaščite pred soncem. Ko smo 
nared, se zopet podamo na pešče-
no pot, ki nas vse bolj zbližuje. 
Pomagamo si, kadar se katera iz-
med nas slabše počuti in poskuša-
mo med hojo ostati čim bolj sku-
paj. Odlično se ujamemo in zdi 
se, da se poznamo že vrsto let. Na 
voljo imamo tudi 3 kamele in be-
duina, ki nam jih pomaga osedlati 
ter jih zajezditi. Navdušene smo, 
svobodne in brezskrbne. Kamor 
seže pogled, so same zlate sipine, 
zagozdene pod modrim nebom. 
Vsak dan se spravljamo h kosi-
lu nekaj kilometrov stran od kraja 
zadnjega zajtrka in vsak večer pos-
tavljamo šotore v še bolj oddalje-
nih kotičkih medene pokrajine.

Druga drugo sprašujemo o 
naših običajih, veri, vrednotah in 
željah. Iz tako različnih koncev 
smo prišle in smo si tako zelo po-
dobne, a različne hkrati. Marsikaj 
novega sem zvedela. Med dru-
gim tudi to, da v Libiji nimajo hi-
šnih številk, saj ni urejenega po-
štnega sistema. Ali pa da ima-
jo v Tuniziji ženske veliko več za-
gotovljenih pravic kot v drugih 
arabskih državah. V Omanu se 
gostu v znak spoštovanja postre-
že hrano v ločeni sobi, da je sam 
in ostane sproščen med jedjo. 
Libanonci ohranjajo stereotip, 
da se Vzhodnoevropejke pogosto 
prodajajo. Arabci imajo zelo zani-
mive poročne in pogrebne običa-
je. Na primer, v nekaterih tradici-
onalnih maroških vaseh poročno 
slavje traja ves teden in družini 
mladoporočencev praznujeta ve-
čino časa ločeno – vsaka s svojimi 
povabljenimi gosti. Tudi v različ-
nih evropskih državah smo vaje-
ni različnih rutin. V Estoniji tako 
številne družbene aktivnosti – od 
javne uprave do družabnega živ-
ljenja – potekajo kar preko spleta 
in zato veliko mladih ljudi najraje 
preživlja prosti čas v zavetju svo-
jih sob. In kako zelo smešna se 
mladim in srečnim musliman-
kam zdijo vprašanja Evropejcev, 
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če jim vendar ni vroče zaradi 
naglavnih rut in če ne trpijo zara-
di tega običaja … 

Kaj smo se še naučile na pro-
jektu »Povezovanje kultur«? Ta 
edinstvena izobraževalna inicia-
tiva, ki se izvaja že 14. leto in ki 
ga podpira UNESCO ter financi-
ra Omanski sultanat s partner-
ji, si prizadeva za spodbujanje di-
aloga med mladimi iz zahodne-
ga in arabskega sveta. Ne v hote-
lu ali učilnici, temveč v puščavi. 
Lawrence Arabski je v svoji knjigi 
Sedem stebrov modrosti primer-
jal pogovore okoli ognja v pušča-
vi z univerzo in zapisal, da ob og-
nju slišiš najboljše govore, aktu-
alne novice o plemenih, tožbah 
in pomembnih pogajanjih. Tudi 
na nas je bivanje v brezkončni in 
molčeči puščavi naredilo velik 
vtis. S puncami smo si delile lepe 
in težke trenutke, šotore, hra-
no in življenjske izkušnje. Nismo 
mogle pobegniti v drug (virtu-
alni) svet, nismo se mogle pre-
tvarjati, da smo boljše ali moč-
nejše, kot smo. Naučile smo se 

upoštevati šibkejše v skupini, saj 
smo vedno prišle skupaj na cilj in 
do skupnih rešitev. Učile smo se 
druga od druge in v številnih vo-
denih delavnicah smo premlevale 
o tem, zakaj je ljudi strah nepoz-
nanih kultur in zakaj tako pogos-
to pride do kulturnih nespora-
zumov ter konfliktov. Že vsak iz-
med nas lahko s tem, da ne oce-
njujemo ljudi samo na podlagi 
zunanjega izgleda, verske in na-
cionalne pripadnosti, družbene-
ga statusa, priimka, trenutnega 
razpoloženja ali nekaterih izreče-
nih besed, prispeva k boljšim od-
nosom in razumevanju v druž-
bi. Resnično spoznavanje človeka 

terja čas, zaupanje in strpnost. 
In to hočemo sporočiti tudi vsem 
drugim, ker si želimo prijaznej-
ši svet. Ker si želimo več pove-
zovanja. In ker si želimo dostoj-
no življenje, ki bi bilo omogoče-
no vsem. 

Morda so to visoki cilji za nas 
17 sr(e)čnih mladih žensk, toda 
motivirajo nas naša mladost, ve-
selje do življenja in afriški prego-
vor: »Če misliš, da si premajhen, 
da bi naredil spremembo v svetu, 
potem še nisi preživel noči s ko-
marjem v sobi.« 

Lorena Korošec

m l a d . s i  

Francija potuje v Mislinjo!

V okviru projekta Francoskega inštituta v Ljubljani 
La France voyage (Francija potuje) je Osnovno 
šolo Mislinja (in še 2 šoli na Koroškem) obiskala 
Francozinja Fabienne David. V ponedeljek, 19. 3., je 
Fabienne pod okriljem učiteljice francoščine Nine 
R. Klančnik izvedla 2 delavnici francoščine – eno za 
učence, ki ure francoščine že obiskujejo, in eno za 
tiste, ki se bodo za ta neobvezni izbirni predmet lah-
ko odločili drugo leto, torej v njihovem 7. razredu. S 
to delavnico smo obeležili tudi mednarodni dan fran-
kofonije (20. 3.), torej praznika vseh držav, kjer se go-
vori francosko.

Bonjour,

comment ça va?

C’est la vie…

Bon voyage !
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Projekt smo na OŠ Mislinja (in drugje na 
Koroškem) izvedli že v lanskem šolskem letu. Takrat 
nas je obiskala gdč. Caroline Dewitt, ki je z učenci 
izvedla delavnici petja francoskih pesmi ter kratkih 
improvizacijskih iger. Učenci so bili nad delavnicami 
navdušeni. Za učenje francoščine se v Mislinji odloča 
precej učencev in ker gre za izbirni predmet, si lah-
ko pri urah privoščimo veliko zabavnih vsebin: igre, 
pesmi, filmi, priprava francoskih jedi, sodelovanje na 
morebitnih natečajih ipd.

Projekt vnovič izvajamo, ker je stik z naravnimi 
govorci tujega jezika izjemnega pomena za učence, 
še posebej pri francoščini, s katero imajo manj (oz. 
skoraj nič) stika na vsakodnevni ravni. Na delavnice 

torej vabimo vse tiste učence OŠ Mislinja, ki se s 
francoščino že ukvarjajo, in tiste, ki jih to zanima in 
bi se pouku tega tujega jezika radi pridružili v nas-
lednjem šolskem letu. Obljubljamo zabavne vsebine: 
živali, animirani film, ustvarjanje, petje, improvizaci-
ja ... Ne glede na izbrano temo smo prepričani, da se 
bomo imeli super!

Nina R. Klančnik
učiteljica francoščine in angleščine

s k r b  z a s e  

Predlogi in nasveti

Dragi sokrajani in drage 
sokrajanke!

Kako hitro mine čas, kajne? 
Spet sem z vami v upanju, da ste 
zdravi in zadovoljni. Tokrat bi z 
vami delila nasvete, povezane z 
varnostjo in odnosom do pravil.
Prečkanje ceste

Vremenske razmere vklju-
čujejo tudi sneg ali dež. Takrat 
smo kot pešci precej ogroženi, 
predvsem pri prečkanju ceste. 
Zavedati se moramo, da se lahko 
vozniku ob temi, slabih vremen-
skih razmerah in nasproti voze-
čih vozilih precej blešči, vidljivost 
pa je slabša. Zelo hitro nas lah-
ko spregleda, kljub temu da se dr-
žimo pravil in prečkamo cesto na 
prehodu za pešce. Gre za vaše živ-
ljenje in polagam vam na srce, da 
takrat ne razmišljajte o tem, da 
imate kot pešec prednost in da 
vam mora vsak ustaviti pred pre-
hodom. Kadar so vozne razmere 
slabe (in tudi sicer), poskrbite za 
svojo varnost tudi sami.

Parkirišča za invalide
Biti invalid je življenjska zgod-

ba marsikoga, ki pa seveda ni 
lahka. Najmanj, kar lahko stori-
mo neinvalidi, je to, da jim pre-
pustimo njihove parkirne prosto-
re ter jim olajšamo dostopanje do 
javnih območij (trgovine, banke, 
zdravstveni domovi ...). Kako bi se 
počutili mi, če bi bili invalidi in 
bi zdrava, dobro pokretna oseba 
prevzela parkirni prostor za invali-
de, mi pa bi morali parkirati daleč 
stran in se precej truditi, da pri-
demo do cilja? Spoštujmo invalide 
in bodimo veseli, da smo zdravi, 
in s hvaležnostjo parkirajmo na 
nam primerno parkirno mesto ter 
z veseljem uporabimo naše zdravo 
telo za kakšen korak več.
Intervencijske poti

Intervencijske poti imajo svoj 
pomen, na katerega zelo radi po-
zabimo. Pogosto vidim, da jih 
ljudje zaparkiramo s svojimi vozi-
li. Prosila bi vas, da ne parkirate 
več na področjih, ki so obarvana 

z rumenimi črtami. Izjemno po-
membna je namreč prosta pot za 
gasilce in reševalce. Kaj, če se rav-
no vam ali vašemu svojcu kaj zgo-
di, pa zaradi zaparkirane interven-
cijske poti gasilci ne morejo priti 
do goreče stavbe in pogasiti poža-
ra ali pa reševalci do obolele ose-
be ter ji rešiti življenja? Zaradi ne-
upoštevanja pravil se lahko zgo-
dijo grozne tragedije, ob katerih 
si morda ne moremo odpustiti do 
konca življenja.

Vesela sem, če me berete, in še 
bolj vesela, če razmišljate o mojih 
zapisih. Želim vam čim več zdrav-
ja in smeha.

Življenje je lepo!
Marjanca Matvoz, dr. med. 

specializantka urgentne medicine
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25-letnica Karitas  
Župnije Šentilj pod Turjakom

25. 3. 2017 je minilo 25 let od 
ustanovitve župnijske Karitas. Na 
pobudo našega župnika Tineta 
Tajnika so se zbrale nekatere naj-
bolj dejavne župljanke in župljani 
ter pričeli z delovanjem v dobro in 
pomoč ljudem v stiski. Že kma-
lu po ustanovitvi se je pokazala 
potreba po pomoči beguncem iz 
prejšnje skupne države, ki so se 
nastanili na Kopah. Prizadevno 
so pomagali lajšati težave, ki jih 
povzroča begunstvo. Tako je po-
časi rastla tudi prepoznavnost 
Karitas med ljudmi. Nanjo so se 
pričeli obračati ljudje ob različnih 
naravnih nesrečah, požarih in 
drugih težavah. Člani so nesebič-
no poskušali pomagati vsakomur. 
Z nastopom gospodarske krize 
pa se je število prošenj za pomoč 
zelo povečalo. Ljudje so izgublja-
li službe, družino pa je bilo pot-
rebno preživeti. Župnijska Karitas 
se je odzvala z delitvijo paketov 
pomoči z EU hrano. Že kar ne-
kaj časa ljudem razdelimo ok-
rog 60 paketov hrane. Pomagati 
želimo predvsem družinam in 

posameznikom, ki težko shajajo z 
nizkimi dohodki. 

In tako je ob delu in nenehni 
skrbi za soljudi kar naenkrat mi-
nilo 25 let delovanja. Praznovanje 
smo obeležili s podelitvijo pri-
znanj petim sodelavkam, ki so de-
javne od vsega začetka, ter g. žu-
pniku Tinetu. Priznanje in zah-
valo podeljuje mariborski nadškof 
Alojz Cvikl, izročil pa jo je gene-
ralni tajnik nadškofijske Karitas 
Darko Bračun. Ob srebrnem jubi-
leju so priznanja dobile: Zdravka 
Tovšak, voditeljica Karitas od usta-
novitve, ter Dora Stoporko, Mojca 

Vivod, Fanika Tasič in Marjana 
Marhat. Ker pa je obletnica ravno 
sovpadala s praznovanjem mate-
rinskega dne, smo pripravili 120 
šopkov iz vresja, pušpana in dre-
na, ki so jih otroci razdelili ma-
mam po cerkvi, medtem ko so 
slavljenke prejele priznanja pri 
oltarju.

Dolgoletno delovanje v dobro 
ljudi pa ni ostalo neopaženo tudi 
širše, zato je Občina Mislinja na 
predlog ŽPS ob občinskem pra-
zniku Karitas podelila prizna-
nje bronasti grb Občine Mislinja. 
To priznanje razumemo kot zah-
valo za opravljeno delo in hkra-
ti vzpodbudo, da še naprej tenko-
čutno zaznavamo stiske med na-
šimi sokrajani in jim skušamo po-
magati po naših močeh. Povsem 
jasno je, da ne moremo rešiti vseh 
stisk, pomembno pa je, da se od-
zovemo na klic ali obvestilo o te-
žavah in razmislimo o tem, kaj je 
možno narediti. Izkušnje nas uči-
jo, da že prijazen in dostojen pri-
stop do človeka v težavah veliko 
pomeni. Ena naših glavnih zapo-
vedi je spoštovanje dostojanstva 
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slehernega človeka. Sodelavci 
Karitas smo »v službi človekovega 
dostojanstva«. Pri svojem delu se 
srečujemo z invalidi, brezdomci, 
zaporniki, bolniki, ostarelimi … in 
se moramo zavedati, da ima vsak 
človek svoje dostojanstvo. Ljudje, 
ki morajo prositi za pomoč, imajo 
že velikokrat prizadeto samospo-
štovanje in dostojanstvo, zato ni-
koli ne smemo nastopati zviška, 
kot »MI«, ki vam dajemo, »VI« 
pa vzemite, kar vam ponujamo. 
Jemati jih moramo kot sebi ena-
ke, kot posameznike, ki so se tre-
nutno znašli v stiski, mi pa smo 
slučajno trenutno na boljšem, zato 
smo dolžni pomagati. Že jutri se 
namreč lahko stvari obrnejo tako, 
da bomo mi tisti, ki bomo po tre-
bo vali pomoč. Tudi ena od na-
ših starejših sodelavk je neštetok-
rat obiskala ostarele v domu sta-
rejših, sedaj pa je sama vesela na-
ših obiskov.

V lanskem letu smo razdeli-
li okrog 5 ton hrane EU pomoči 
in 1680 kg jabolk. Pomagali smo 

pri nabavi kurjave, plačilu po-
ložnic, posredovanju različnih pri-
pomočkov za invalide, posredova-
nju gospodinjskih aparatov, oble-
ke, obutve, nakazilu onkološkemu 
bolniku, družini ob požaru, čišče-
nju stanovanja občanu, se izobra-
ževali in udeleževali raznih sre-
čanj … Ob hudem neurju smo de-
narno pomagali tudi ljudem, ki 
jim je veter razkril strehe, ljud-
ski kuhinji Betlehem v Mariboru, 
skupaj z občino in RK organizirali 
ponoven priklop elektrike invali-
du ter kot krono našega delovanja 

organizirali 8. dobrodelni koncert. 
Izkupiček koncerta smo nameni-
li revnejšim učencem OŠ Mislinja 
in 3. OŠ Slovenj Gradec. 

Iskrena zahvala vsem, ki nas 
podpirate, tako z darovi kot tudi z 
materialnimi dobrinami, da lah-
ko pomagamo naprej. Hvala tudi 
naši Župniji Šentilj za podpo-
ro, Občini Mislinja, RK, CSD ter 
vsem donatorjem in darovalcem. 
Bog vas živi!

Jože Urbancl

s k r b  z a s e  

Hišni ljubljenčki

Med pohodi s psičko Lili po Mislinjski dolini se mi 
je utrnila misel, da bi v občinsko glasilo napisala 
prispevek o hišnih ljubljenčkih, ki so del naših živ-
ljenj, in opozorila tudi na to, da naj se ljudje za hišne-
ga ljubljenčka odločajo z odgovornostjo in z zaveda-
njem, da to ni igrača, ki jo, ko se je čez čas naveličaš, 
odložiš stran.

Zaželela sem si hišnega ljubljenčka – psičko. Po 
pregledovanju oglasov in zavetišč sem tehtala med 
možnostmi, kakšnega psa izbrati. Vedela sem, da že-
lim psičko manjše rasti, ki bo lahko bivala v stano-
vanju poleg mene in mojega partnerja. In našla sem 
… drobno kepico, ki se je skotila 4. 7. psički Tajči, 



Naša občina | 36

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Naše planinsko društvo se je l. 
2011 pobratilo s Planinskim dru-
štvom Žeželj iz Kragujevca. 
Navezavo s srbskimi planinci 
smo vzpostavili preko šumadij-
skih planincev, ki so bili zapos-
leni v tovarni Grah Automotive v 
Batočini pri Kragujevcu. Tam je 
namreč Robert Grah, znani pod-
jetnik iz Slovenj Gradca, zgra-
dil novo sodobno tovarno Grah 
Automotive. Ta investicija, vre-
dna preko 1,6 mio €, je omogo-
čila več kot 200 prebivalcem iz 
okolice Kragujevca redno zaposli-
tev. Vlado Grah, sicer član našega 
društva, ki je takrat opravljal ne-
katera vodstvena dela v tej tovar-
ni, je skupaj z ženo Jožico omogo-
čil, da smo se spoznali s šumadij-
skimi planinci in tako pričeli so-
delovati z njihovim PD Žeželj. To 
sodelovanje je z leti preraslo do 
takšne mere, da so člani njihove-
ga društva predlagali pobratenje 

z našimi planinci. In res, febru-
arja 2011 smo v njihovem planin-
skem domu na Adžinim livada-
ma podpisali svečano listino o po-
bratenju. Od takrat dalje se je so-
delovanje med obema društvoma 
še poglobilo, še posebej v medse-
bojnih izmenjavah planincev iz 

Slovenije in Srbije na skupnih ak-
cijah in pohodih.

Sicer pa je Kragujevac gospo-
darsko, industrijsko, kulturno in 
zdravstveno središče Šumadije. 
Celotno administrativno ob-
močje tega mesta, ki je oddalje-
no od Beograda 120 km, zajema 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Bili smo pri naših pobratenih 
planincih v Kragujevcu

pasme francoski buldog, ampak moja Lili je mešan-
ka. Zanjo sem skrbela že od samega začetka, in sicer 
od takrat, ko je lahko zapustila mamo in sem jaz pos-
tala njena »mama«. 

Skozi dneve se naučiš, da je hišni ljubljenček več 
kot žival – ima karakter, je nesebična dušica s srcem, 
ki te ima brezpogojno rada. In takrat se zamislim ob 
prebiranju novic in raznoraznih člankov o zapušče-
nih živalih, za katere naprošajo dobre ljudi, da bi jih 
posvojili in ne bi bili prepuščeni nemilosti. Sploh v 
zimskem času, ko v medijih opozarjajo, da naj ljud-
je svoje hišne ljubljenčke zaščitijo pred ekstremni-
mi temperaturami. In nikoli ne bom razumela, kako 
lahko nekdo hladnokrvno odvrže kužka ali mačko v 
naravo. Odkar imam Lili, sem se pri njej veliko nau-
čila, in sicer kako ti lahko kužek za tvojo skrb vrača s 

svojim hvaležnim pogledom, navihanostjo, srečnim 
repkom, ki vsakič znova veselo maha, ko te vidi. In 
kako je moja Lili vesela, ko jo peljem na sprehod po 
najinih stezicah skozi gozd, kjer navihano razisku-
je in maha z repkom ter pogleduje nazaj, če hodim 
za njo. Kako hvaležna je za skromen sprehod. Kako 
srečna je, ko se z mano pelje proti Mislinji k babici 
na obisk. 

Skozi življenje ljubljenčka bi se ljudje lahko mar-
sikaj naučili. Da ni ves smisel v brezglavem hitenju 
iz dneva v dan in dihanju samo za službo. Da je zelo 
pomembno se ustaviti, si vzeti čas zase, za ljudi, ki te 
imajo radi, in za hišnega ljubljenčka, ki te bo razvese-
ljeval skromnih 11 ali 13 let. Teh radosti ti ne more po-
dariti noben denar.

 Katja Kašnik in Lili

Na Dulenskem Črnem vrhu
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centralni del srbskega ozemlja in 
šteje 180.000 prebivalcev. Samo 
mesto leži v kotlini reke Lepenice 
in je obdano z Gledeničkimi po-
gorji, Dulenskim Črnim vrhom in 
Rudnikom. Kragujevac je bil v l. 
1818–1841 glavno mesto Srbije, si-
cer pa je bil po 2. sv. vojni znan 
predvsem po svojem industrij-
skem gigantu Crveni Zastavi, ki 
se je poleg avtomobilske industrije 
ukvarjal tudi s proizvodnjo orožja. 

Letos se nas je 1. vikend v mar-
cu v Kragujevac odpravila skupi-
na 9 članov našega PD. Povabljeni 
smo bili na njihovo vsakoletno 
svečanost dneva planincev PD 
Žeželj, poleg tega pa smo po po-
oblastilu predsednika Planinske 
zveze Slovenije Bojana Rotovnika 
zastopali slovenske planince na 
Skupščini PZ Srbije, ki je v tem 
času potekala v tem mestu. Na 
njej je sodelovalo 137 delegatov 

iz 100 PD Srbije. Ker je bila tok-
rat za njih tudi volilna skupšči-
na, so srbski planinci za novega 
predsednika izvolili Isa Planića 
iz Subotice, izvoljeni pa so bili 
tudi vsi novi predstavniki v orga-
ne te zveze. V soboto, ko je pote-
kala skupščina, smo bili priso-
tni tudi na demonstraciji reševa-
nja poškodovanca z vrha večnad-
stropne stavbe, kjer je sedež MO 
Kragujevac. Na sami skupščini 
smo pozdravili prisotne planin-
ce in jim izročili pred nedavnim 
v slovenskem in angleškem jezi-
ku izdano knjigo o obiskih kralja 
Petra Karađorđevića v slovenskih 
pogorjih. 

Naslednjega dne smo opra-
vili skupni planinski pohod na 
Dulenski Črni vrh. Nato smo so-
delovali na praznovanju dneva 
planincev njihovega društva. V 
prijetnem druženju v njihovem 

planinskem domu smo preži-
veli preostanek dneva, nato pa 
se v popoldanskih urah vrnili v 
Slovenijo. Letošnje sodelovanje s 
tem društvom bomo nadgradili 
v mesecu juniju še s potovanjem 
naših planincev na planine zahod-
ne Srbije, srbski planinci pa bodo 
vrnili obisk s pohodi po nekaterih 
naših pogorjih Julijskih Alp. 

Mirko Tovšak

S skupščine Planinske zveze Srbije

Naša skupina ob prihodu v Kragujevac Prikaz reševanja ponesrečenca
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Sodelujemo in smo člani Zveze 
koronarnih društev in klu-
bov Slovenije. Naše Društvo 

srčnih bolnikov – Koronarni klub 
Mislinjske doline je bil ustano-
vljen 8. 4. 2008 v Slovenj Gradcu, 

zato v letošnjem letu praznujemo 
10. obletnico ustanovitve in de-
lovanja KK Mislinjske doline. Po 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Društvo srčnih bolnikov – 
Koronarni klub Mislinjske doline



Naša občina | 38

večkratnih poskusih predsednika 
KK Mežiške doline Ivana Žagarja, 
da bi tudi v Mislinjski dolini za 
področje MO Slovenj Gradec in 
Občine Mislinja ustanovili svoj 
klub, nam je vendarle uspelo zbra-
ti 7 ustanovnih članov in tako 
smo uspeli z vpisom v register.

Zahvala gre vsem članom 
upravnega odbora in takratni 
predsednici Mariji Gačnik, ta-
kratni strokovni mentorici Mateji 
Kotnik Kerbev, dr. med., in pa 
takratni predsednici ZKDK 
Aleksandri Gorjup, ki so nam po-
magali s strokovnimi nasveti in 
žrtvovali kar nekaj svojega proste-
ga časa, da je klub v vseh teh letih 
napredoval. Od začetka skromne 
vadbene skupine v Slovenj Gradcu 
so se skupine širile po celi doli-
ni, tako da danes deluje 5 skupin. 
Nazadnje je bila ustanovljena po-
sebna vadbena skupina s prilago-
jenimi vajami, ki jo obiskujejo čla-
ni celotne doline v Mislinji. V tem 
obdobju smo pridobili tudi status 
humanitarnega društva, društva 
v javnem interesu in prostovoljne-
ga društva.

Redne tedenske enkratne in 
dvakratne vadbe izvajamo v 5 sku-
pinah, to je v:
• Skupini Slovenj Gradec – telo-

vadnica ekonomske šole SG,
• Skupini Šmartno – telovadnica 

OŠ Šmartno,
• Skupini Mislinja I. – mala dvo-

rana PC Lopan Mislinja,
• Skupini Mislinja II. – velika dvo-

rana PC Lopan Mislinja,
• Skupini Dolič – telovadnica OŠ 

Dolič.
Članstvo: skupaj 155, Slovenj 

Gradec 63, Šmartno 9, Mislinja 37 
in Dolič 46.

Rehabilitacijsko vadbo izvaja-
mo v telovadnicah  oz. v dvorani, 
občasno tudi v naravi. V vseh vad-
benih skupinah imamo za vadbo 

na razpolago blazine, žoge, uteži, 
palice, trakove in pripomočke za 
predvajanje glasbe. V Mislinji so 
na razpolago tudi stoli za vadbo s 
posebnimi pogoji. Pred vsako vad-
bo izmerimo krvni tlak ter srčni 
utrip. Vadba je sestavljena iz ogre-
vanja, vaj za moč in gibljivost ter 
obveznega sproščanja. Po vadbi se 
lahko člani z vaditeljico tudi pogo-
vorijo, ta jim strokovno tudi svetu-
je oz. posreduje informacije, kam 
naj se obrnejo po pomoč.

Enkrat letno vsem članom iz-
merimo holesterol in sladkor. Ob 
raznih prireditvah v občinah oz. 
krajih v Mislinjski dolini sode-
lujemo na stojnicah s promocij-
skim materialom, kjer naše čla-
nice – medicinske sestre izvajajo 
tudi meritve krvnega tlaka in pul-
za. S pomočjo donatorjev izvaja-
mo brezplačne meritve holestero-
la in sladkorja tudi za občane, tak-
rat ko imamo za to na razpolago 
finančna sredstva. V vseh vadbe-
nih skupinah izvajamo 6-minu-
tni test hoje pod nadzorom naše 
strokovne mentorice Maje Pušnik 
Vrčkovnik, dr. med., spec. int. 
med., prav tako je z vsemi ude-
leženci vadbe v vadbenih skupi-
nah organiziran in omogočen in-
dividualen posvet o zdravstvenih 
težavah.

Na javnih prireditvah, v šolah 
in ob predavanjih smo kar nekaj-
krat izvedli tudi predavanje o TPO 
s prikazom delovanja AED, izvedli 
pa smo tudi nekaj tečajev, kjer so 
učenci in občani sami preizkušali 
svoja znanja. 

Sodelujemo s sosednjimi koro-
narnimi klubi Dravske, Mežiške 
in Šaleške doline ob pohodih, leto-
vanjih, predavanjih, prav tako so-
delujemo z vodstvi teh klubov na 
področju finančnih in administra-
tivnih zadev. 

Aktivno smo vključeni tudi 
v sodelovanje z ZZV Ravne, 
KOVITO – koroškim društvom 
za zdravje, Splošno bolnišni-
co Slovenj Gradec in ZD Slovenj 
Gradec.

Vso administrativno delo, ka-
kor tudi izvajanje meritev, opra-
vijo člani prostovoljno. Finančna 
sredstva namenjamo za plači-
lo vaditeljem, nabavi materiala 
za meritve, pripomočkom za vad-
bo in delno plačilu najemnine za 
telovadnice. 

Predavanja organiziramo po 
vseh krajih Mislinjske doline, saj 
želimo omogočiti udeležbo čim 
širši populaciji občanov. Tudi pre-
davatelji nam priskočijo na pomoč 
z brezplačnimi predavanji, za kar 
se jim iskreno zahvaljujemo.
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V Mislinjski dolini smo z del-
no pomočjo donatorjev namesti-
li tudi 3 avtomatske defibrilator-
je (AED), in sicer 2 na gasilska do-
mova in 1 na kulturni dom. 

V sodelovanju s strokov-
no mentorico Majo Pušnik 
Vrčkovnik, dr. med., spec. int. 
med., vsako leto pripravimo načrt 
predavanj, kjer upoštevamo tudi 
želje članov in ostalih občanov. 
Predavanja so različna, največ-
krat se nanašajo na probleme ko-
ronarnih bolnikov, zvišan krvni 
tlak, debelost, bolezni srca in oži-
lja, demenco, sladkorno bolezen, 
bolezni nog in stopal, možgansko 
kap, pomen zdrave prehrane in 
telesne aktivnosti, osnove temelj-
nih postopkov oživljanja s pomoč-
jo AED.

Vsako leto organiziramo sku-
paj s KK Mežiške doline šolo 
zdravega življenja v Strunjanu in 
Šmarjeških toplicah, žal pa je za-
radi finančnega stanja članov šte-
vilo manjše, kot bi želeli.

Med rehabilitacijo koronarnih 
bolnikov so pomembna tudi dru-
ženja, še posebno zato, ker je po-
pulacija članstva starejša, veliko je 
osamljenih in za marsikoga je to 
tudi edina oblika druženja. 

Poleg rednih zaključkov vadbe 
s pohodi in druženji ob prigriz-
ku in zabavi se družimo tudi ob 
zaključku leta, ob dnevu žena, 
kostanjevem pikniku, na izletih, 
skupnih pohodih tudi s sosednji-
mi KK, ob rojstnih dnevih se vsa-
kega člana spomnimo s čestitko. 
Enkrat letno organiziramo ogled 

kulturnega dogodka v gledališču 
in enodnevni izlet z druženjem.

Za delovanje smo deležni so-
financiranja FIHO, MO Slovenj 
Gradec, Občine Mislinja, do-
natorjev – sponzorjev, kot sta 
Zavarovalnica Triglav in Delavska 
hranilnica. Za pomoč oz. sofinan-
ciranje se vsem najlepše zahvalju-
jemo. Nekaj sredstev prispevajo 
člani našega KK s prispevkom za 
vadbo in članarino.

Dominik Javornik
predsednik KK Mislinjske doline

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Rokodelska skupina Sončnica, 
sekcija DU Mislinja, je letos 3. 2. 
praznovala 15. obletnico delovanja. 
Članice smo same upokojenke. 
Sestajamo se vsak četrtek dopol-
dne v prostorih DU Mislinja.

V 15 letih našega delovanja smo 
se naučile veliko različnih zvrsti 
in tehnik, kar smo skušale prika-
zati z razstavo v avli PC Lopan.

K pletenju z volno in prejico, 
(naši začetki) smo dodale pletenje 
s koruzno slamo – ličkanje, plete-
nje s tekstilnimi trakovi iz starih 

Rokodelska skupina Sončnica



Naša občina | 40

bombažnih majic in pletenje s 
svaljki odpadnega papirja.

Pri klasičnem kvačkanju smo 
dodale briško kvačkanje in occhi 
tehniko – vozlana čipka, ki se dela 
z iglo, čolničkom ali kvačko.

Vezenje smo obogatile s pale-
strinskim vbodom, koralnim vbo-
dom in rešiljejem – beli vez.

Naučile smo se suhega in mo-
krega polstenja. 

V svoje delo smo vključile ma-
teriale, kot so das masa, fimo 
masa, slano testo in iz teh materi-
alov modelirale različne izdelke. 

S servietno tehniko smo si po-
lepšale lesene ali papirnate škatle, 
razne steklene izdelke, blago …

Iz različnih materialov in s po-
močjo različnih tehnik izdeluje-
mo čestitke in slike. Naj naštejem 
le nekaj tehnik: pickpoint, servie-
tna, kviling, falting, pergamano …

Ukvarjale smo se tudi z re-
ciklažo papirja in plastike. Vsi 
nastali izdelki so uporabni in 
dekorativni.

Rokodelska skupina Sončnica

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

PGD Dolič-Šentflorjan je v lan-
skem aprilu v garažo uspelo pri-
peljati novo vozilo s cisterno GVC 
16/25. Takrat smo se vsi veseli-
li le-tega, a obenem še vedno upa-
li, da bomo uspeli poplačati tudi 
preostali dolg za vozilo. To nam 
je z velikim angažiranjem članov 
in članic ter predvsem vodstva 
društva uspelo in ko smo bili us-
pešni še na razpisu za sofinanci-
ranje zaščitne in reševalne opre-
me Uprave za zaščito in reševanje 
RS, smo bili pred novo dilemo. V 
garaži je bilo namreč še vozilo za 
gašenje gozdnih požarov, ki je do-
polnilo že 23 let. Zato je bila so-
glasna odločitev članov društva, 
da zamenjamo omenjeno vozilo. 
Kmalu smo našli ustrezno podvo-
zje Nissan Navara 4 x 4 in stekla 
so pogajanja za izvedbo gasilske 
nadgradnje. Izbrali smo podjetje 

Rosenbauer Slovenija in podvoz-
je je že dan potem, ko je prispelo v 
Dolič, odšlo v Gornjo Radgono na 
izvedbo nadgradnje. Po nekaj za-
pletih glede dobave črpalke je vo-
zilo zadnji dan januarja letošnjega 
leta prispelo v Dolič. Kljub mrzle-
mu vremenu ga je pričakalo kar 

nekaj ljudi, do gasilskega doma 
pa so ga pospremili tudi kolegi 
iz PGD Mislinja, Dovže in Sele-
Vrhe. Vozilo je tako dopolnilo voz-
ni park društva, ki je tako dodobra 
obnovljen. Društvo je vozilo v ve-
čini financiralo iz lastnih sredstev 
– privarčevana sredstva, sredstva, 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Novo vozilo GVGP-1  
PGD Dolič-Šentflorjan
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zbrana preko donacij in spon-
zorstev, zbranega odpadnega žele-
za in drugih kovin, dobrodelna av-
topralnica, sredstva iz prej ome-
njenega razpisa, delež pa je pri-
spevala tudi Občina Mislinja, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

V vozilu je prostora za 5 gasil-
cev, opremljeno je z rezervoarjem 
s 300 l vode, visokotlačno črpalko 
z enim navijakom (možnost upo-
rabe gasilne pene). Na vozilu je na-
meščena oprema, ki jo predpisu-
je Gasilska zveza Slovenije za vo-
zilo GVGP-1 (manjše gasilsko vo-
zilo za gašenje gozdnih požarov), 
dodane pa je še nekaj opreme za 
lokalne potrebe (teleskopska les-
tev, dihalni aparati, termo kamera, 
komplet za neurja ...). Vozilo ima 
na sprednjem delu nameščen ele-
ktrični vitel, njegovo podvozje pa 
je ojačano oz. predelano z zračnim 

vzmetenjem, ki je povečalo nosil-
nost vozila. Vozilo bo tako skla-
dno s postopki operativne enote 
izvažalo na večino intervencij, na-
menjeno je tudi kot 1. vozilo prvih 
posredovalcev, ko naši člani pos-
redujejo ob sumu srčnega zasto-
ja, hujše krvavitve, zadušitve oz. 
po presoji ekipe nujne medicin-
ske pomoči. Člani operativne eno-
te so takoj po prihodu opravili izo-
braževanje glede vozila in opreme 
v njem, nato pa je bilo staro vozilo 
predano gasilcem DVD Drenje, ki 
so kupili vozilo Nissan King. 

Z novim vozilom se je za-
ključila akcija zbiranja odpadne-
ga železa, v kateri je bilo zbra-
nih okoli 90 t odpadnih kovin. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam 
na ta način pomagali, saj je tudi ta 
akcija prispevala svoj del k popla-
čilu vozil. Vozilo je bilo do konca 

februarja v celoti poplačano, kot je 
to predvidevala pogodba. 

Tako nam sedaj preostane 
samo še upanje, da bo čim manj-
krat posredovalo ob intervencijah, 
ko pa bo to potrebno, bo s svojo 
opremo in zmogljivostmi v veliko 
pomoč operativni enoti. Še enkrat 
se zahvaljujemo vsem občanom 
in podjetjem ter Občini Mislinja z 
županom in svetniki občinskega 
sveta, ki so prisluhnili našim proš-
njam in podprli projekt nabave 
obeh vozil (GVC 16/25 in GVGP-1). 

Seveda pa velja največja zahvala 
našim članom, ki so z veliko volje 
in trme pristopili k projektu in na 
različne načine uspeli zbrati vsoto 
denarja, ki se je še pred dobrim le-
tom dni zdela nemogoča.

Aleš Rakovnik

Recept za kruh z drožmi smo povzeli po osnovnem 
receptu iz knjige Drožomanija avtorice, mojstrice 
Anite Šumer. O njej smo v Naši občini že pisali, saj 
je imela maja 2017 eno prvih delavnic peke kruha 
prav v naši občini, v Dovžah. Prazniki so pred nami 
in dišeče omamen, doma narejen, po vrhu pa še 
zdrav kruh bo našo kuhinjo spremenil v dom.

Tale kruhek iz polbele moke je pripravljen po po-
sebnem načelu, in sicer iz enega dela aktivnih dro-
ži, dveh delov vode in treh delov moke. Uporabite ga 
lahko tudi za kombinacije drugih vrst moke (najbo-
lje se obnese s polbelo, belo pšenično moko, pri piri-
ni zmanjšajte količino vode za 10 %, pri rženi in pol-
nozrnatih pa povišajte za približno 5%). Zaradi večje 
količine droži bo kruh tudi prej vzhajal. Z izrazom ak-
tivne droži imamo v mislih droži, ki se po hranjenju z 
moko in vodo podvojijo, so polne mehurčkov in imajo 
prijeten mlečno-jogurtni vonj, ne smejo dišati po kisu.

Sestavine: 100 g aktivnih matičnih droži (33 %), 
200 g vode (66 %), 300 g pšenične polbele moke T 
850 (100 %), 6 g soli (2 %).

a l i  s t e  v e d e l i  

1, 2, 3, tako hitro se kruh naredi
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a l i  s t e  v e d e l i  

»Ko pa ste imeli tako čudno  
pošten obraz«
Iz spominov umetnostnega zgodovinarja in konservatorja  
dr. Marijana Zadnikarja na župnijo Št. Ilj pod Turjakom

V bogatem arhivskem gradivu 
slovenjgraškega župnika Jakoba 
Sokliča (1893–1972) se med dru-
gim nahaja tudi lepo število kore-
spondence z umetnostnozgodo-
vinsko stroko. Tudi sam je bil na-
mreč študent umetnostne zgodo-
vine, vse dokler mu niso ob oku-
paciji Ljubljane oblasti odvzele 
prepustnice, s katero se je iz sti-
škega cistercijanskega samosta-
na, kamor je bil med 2. sv. vojno 
pregnan z mnogimi drugimi slo-
venskimi štajerskimi duhovniki, 
vozil na predavanja na ljubljansko 
fakulteto. Kot zapiše njegov študij-
ski kolega, umetnostni zgodovi-
nar Marijan Zadnikar (1921–2005) 
v svojem memoarskem delu Z 
mojih poti (DZS, Ljubljana 1991), 
se je Soklič tudi po vojni, ko se je 
vrnil v svoj dragi Slovenj Gradec, 
rad pošalil, da sta sošolca, čeprav 
je bil od njega starejši kar 28 let.

Ravno Soklič je bil tisti, ki je 
Zadnikarja ob rednih obiskih nje-
govega »mesteca med gorami« na-
potil tudi v Šentilj pod Turjakom, 
češ naj se kdaj oglasi pri tamkaj-
šnjem župniku Frančku Bohancu. 
Ob njegovem prvem obisku žu-
pnika ni bilo doma, zato je po 
ogledu cerkve sv. Ilja z značilnim 
koroškim kornim zvonikom in 

zgodnjegotskim rebrastim obo-
kom v pritličju gospodinjo pro-
sil, če bi se dalo dobiti župnijsko 
kroniko, da bi jo malo prelistal. 
Zadnikar takole duhovito opiše 
njuno prvo snidenje: »Gospodinja 
Micka me je povabila v kuhinjo 
in me posadila za okroglo mizo 
v kotu ter mi prinesla farno kro-
niko. Bral sem in pisal, ona pa je 

Zmešajte moko in vodo v homogeno maso. Počiva 
naj vsaj 20 min, nato dodajte droži in sol. Dobro 
pregnetite, da se vse sestavine lepo povežejo v testo. 
Dvakrat ali trikrat gnetite po 2 ali 3 min. V nasled-
njih 2 urah naredite vsaj 4 serije potegov in prepo-
gibov vsakih 20–30 min. Počakajte, da testo naraste 
za 80–90 odstotkov. Predoblikujte hlebec, počiva naj 
na pultu kakšnih 15–25 min, nato ga dokončno obli-
kujte in dajte v pomokano košarico na vzhajanje. Ko 
prostornina naraste na 80–90 odstotkov, ga specite 
v prej segreti pečici 15 min s paro in nato še kakšnih 
15–25 min brez pare, da skorjica lepo porjavi.

Podrobna navodila za peko in pripravo droži naj-
dete v knjigi Drožomanija ali v datoteki Priprava in 

peka z drožmi v Facebookovi skupini Drožomanija 
(peka z drožmi). 

Anita Šumer 
Instagram: sourdough_mania

Aniti se lahko pridružite na demonstracijski 

delavnici v sklopu tridnevnega dogodka  

Zlata vrata na Pohorju, med 25. in 27. 5. 2018  

www.zlatavrata.si.
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nekaj šarila po kuhinji in kurila 
štedilnik na drva. Vprašala me je, 
če sem kaj žejen in ročno je posta-
vila predme liter zlato rumenega 
tokovca iz domačih hrušk. Kako 
je bil dober, ko pa sem bil resnič-
no žejen in ves izsušen od gleda-
nja, branja in pisanja. Ni bilo dol-
go in že je postavila predme še 
poln krožnik rumenih palačink, 
napolnjenih z brusnicami, ki jih 
domačini imenujejo natek in jih 
nabirajo na Pohorju. »Gotovo ste 
tudi lačni,« je kar pravilno ugoto-
vila in nisem si dal dvakrat reči. 
Odmaknil sem kroniko in se zag-
nal v tiste čudovite palačinke. 
Mislim, da ni nobena ostala. Mošt 
pa se je potem na toliko sladkobe 
še bolj prilegel … V Št. Ilj sem po-
zneje pogosto zahajal, ne le zara-
di zgodnjegotskega kornega zvo-
nika in palačink, temveč zato, ker 
smo postali z župnikom in Micko 
pravi prijatelji. Tako sem jo ne-
koč kasneje le vprašal, kako to, da 
mi je takrat ob prvem obisku kot 
neznancu tako zaupala in me še 
postregla po vrhu. Pa mi je od-
govorila: »Ko pa ste imeli tako 
čudno pošten obraz.« Micka je 
bila doma iz sosednje vasi Dovže 
in je v govoru tako prijetno po 

pohorsko zavila. Skrbela je za svo-
je paceke in za piške, pa za njive 
in za vrt, zato je bilo vsega dovolj 
pri hiši in še ljudje so prinašali 
hrano, kadar so imeli v župnišču 
več delavcev zaradi kakšnih večjih 
popravil pri cerkvi. Spominjam 
se, ko so pred mnogimi leti prek-
rivali streho z novo opeko. Micka 
jim je kuhala ogromno fižolo, ki je 
takrat izredno bogato obrodila, de-
lavci pa so jedli kar v hladni veži 
in se nalivali z dobrim moštom, 
ki ga ni nikoli zmanjkalo. Z gos-
podom Bohancem sva potem pre-
lezla vse okoliške cerkve in preg-
ledala vsa znamenja. Bil je vedno 
nasmejan in dobre volje in v po-
govoru je imel navado, da je krat-
ke presledke med stavki izpolnil z 
besedico zgor. Dobra, vesela in od-
prta štajerska duša je bil, doma 
v križevski fari pri Ljutomeru. 
Postali smo taki prijatelji, da smo 
hodili k njim na počitnice in je bil 
gospod celo birmanski boter mo-
jemu sinu Andreju.«

Svoje spomine na šentiljsko 
faro sklene Zadnikar s posodobi-
tvijo župnišča, potem ko se je od 
tam izselila šola, saj je župniku 
priskrbel »dobrega in občutljive-
ga« arhitekta, svaka Tineta Beštra, 

ki je naredil »zastonj idejni načrt, 
s katerim bi ohranil vso zasno-
vo imenitnega in v merah dobro 
usklajenega baročnega župnišča, 
v katerem bi bilo bivanje prijetno, 
ustrezno vsem zahtevam »sodob-
ne« stanovanjske kulture. Takrat 
pa je dobil gospod župnik nove-
ga kaplana, ki je bil o sebi prepri-
čan, da obvlada gradbeništvo, in 
je njemu zaupal prezidavo starega 
farovža. Prava groza, kaj je iz tega 
nastalo! Namesto baročnih streh, 
nemogoča dvokapnica, lesen, go-
renjski balkon na stranski fasadi, 
znotraj pa cel labirint prostorov in 
prostorčkov, da človek po dobrem 
kosilu komaj najde tisto najpot-
rebnejše, ki je seveda brez okna in 
brez zračenja …«. 

Ti Zadnikarjevi spomini na 
šentiljsko župnijo in njene takra-
tne protagoniste so v njegovi avto-
biografiji le delček iskrene izpove-
di umetnostnega strokovnjaka o 
svoji zasebni in poklicni poti, ki se 
je odvijala, kot je zapisal urednik 
Vital Klabus, po silovitem razkro-
ju po 2. sv. vojni, ko so se konkret-
ne posledice političnih sprememb 
pokazale tudi na področju kultur-
nih ravni.

Aleksandra Čas

a l i  s t e  v e d e l i  

Takole nam piše Ana Uršej:

Spoštovani Vsi, ki delate in pišete  
za Občino Mislinja! 
Kar sem obljubila, sem storila.  
Ravnokar sem praznovala svoj 
rojstni dan, 94 let … 

Na uredniški naslov smo dobili 
njeno pesem.

Mir v srcu in duši!

Življenje teče po svoje,

kakor misli tvoje,

a vendar je lepo živeti.

Ko zjutraj se zbudim,

pomanem si oči,

hvala bogu, saj še živim.

Ko posije sonce skozi okno,

ta veliki božji dar,

ki te spravi v dobro voljo,

vsako jutro, vsaki dan.

Nimam denarja, ne zlata,

saj kruhec božji kar velja,

ter mir v srcu in duši,

čeravno v današnjem svetu

vse se ruši …

Ana Uršej
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č e s t i t a m o  

Diamantna poroka  
Marija in Franc Majhen

V decembru, natančneje 23. 12. 2017, sta svojo ljube-
zen z obnovitvijo zaobljub ponovno potrdila zakonca 
Marija in Franc Majhen. A njun jubilej ni bila le obi-
čajna potrditev zveze, saj jo je krasila že diamantna 
poroka, ki sta jo proslavila v PC Lopan v Mislinji, 
kjer ju je poročil župan Bojan Borovnik. Njuna sku-
pna, zavidanja vredna dolga pot ju je povezovala in 
ju povezuje ter druži že kar 60 prekrasnih let.

Marija in Franc sta se spoznala v zgodnjih, mla-
dih letih in kar kmalu ugotovila, da sta si usojena 
za srečno, skupno življenje. Njuno zvezo je po poro-
ki obogatilo rojstvo sina Rajka, kar jima je popestri-
lo in polepšalo družinsko življenje. 

Njuna življenjska pot ni bila lahka. Srečevala sta 
se z raznimi, predvsem finančnimi ovirami, ki pa 
sta jih vseskozi uspešno reševala: Franc je trdo de-
lal v rudniku, bil je tudi član jamske reševalne čete, 
Marija pa je sprva gospodinjila in skrbela za njune-
ga sina, kasneje je varovala tudi druge otroke in ob-
časno pomagala v gospodinjstvih pri pomoči potreb-
nih ljudeh. Njuno novo veselje je prišlo z rojstvom 1. 
in kasneje 2. vnuka. Svojo družino sta vseskozi pod-
pirala in mlajši generaciji pomagala do njene samo-
stojne poti. Krog družine pa je kasneje razširilo še 
rojstvo 3 pravnukov.

Na jesen življenja so se pojavile razne zdravstve-
ne težave, ki pa jima niso vzele poguma, temveč 
so ju še bolj povezale in okrepile. V hiši, ki sta si jo 
ustvarila tekom življenja s svojo vztrajnostjo in pri-
dnostjo, živita v sožitju s sinom in snaho. Kljub po-
znim letom še vedno opravljata dela v hiši, na vrtu 
in v sadovnjaku ter s svojo ljubeznijo do življenja 
bogatita in povezujeta svoj ožji in širši družinski 
krog.
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č e s t i t a m o  č e s t i t a m o  

Zlata poroka  
Marija in Franc Oder

»Ljubezen potrpi, ravna dobrotljivo, lju-

bezen ne zavida, se ne ponaša, se ne 

napihuje, ne sramoti, ne išče svojega, 

se ne pusti razdražiti, ne misli hudega, 

ne veseli se krivice, veseli pa se resni-

ce. Vse oprosti, vse veruje, vse upa, vse 

prenese.« (1 Kor, 13, 4–7).

17. 2. 1968 sta si obljubila zve-
stobo Marija in Franc Oder iz 
Tolstega Vrha pri Mislinji. Njuna 
skupna pot je polna lepih trenut-
kov in tudi težkih preizkušenj, ki 
pa jih s skupnimi močmi in vza-
jemnim spoštovanjem uspeš-
no premagujeta. Da bi tako osta-
lo še naprej, jima želimo sinovi 
z družinami, ostali sorodniki in 
prijatelji.

Franci Oder

V Dovžah smo izjemno veseli, da smo v lanskem 
letu posodobili in z asfaltom na novo preplastili cesto, 
ki vodi od čistilne postaje do »Amerikanca«. 

Vse kaj drugega pa se dogaja s cesto od igrišča 
pri Močlerju naprej v Zgornje Dovže in Razborco. 
Prvič in tudi zadnjič je bila asfaltirana v zgodnjih 
90-ih v prejšnjem stoletju, stara je torej dobrih 25 
let, in to se ji tudi dodobra pozna. Res je, da zadnja 
leta tu in tam dobi kakšen kvadratni meter obliža, 
vendar jo vsaka večja nevihta spodje in zalije ter 
zasuje z naplavljenim gramozom in kakšno vejo. Po 
njej s Pohorja težki tovornjaki odvažajo posekani 
les, starši vozijo otroke v šolo in iz nje, večina ljudi 
pa se dnevno in vsak v svojem vozilu vozi v službo, 
saj avtobus v Razborco ne vozi več. V Zgornjih 
Dovžah, Razborci in Mali Mislinji pa je tudi kar nekaj 
podjetnikov, ki jih dnevno obiskujejo stranke. Ne 
govorimo o videzu, temveč gre v prvi vrsti za varnost.
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Naša občina | 46

Novorojenci 2018
Aljaž Verdnik

Zala Trost
Tisa Sušec 

Vincenc Pustinek
Blaž Konečnik 

Svit Brglez 
Marcel Uršej 

Niki-Bobi Koprivnikar
Andraž Vodenik 

Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!
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Pa je pust namesto, da bi zimo pregnal, 
dodal še malo več snega, pa še malo mraza, 

pa še malo snega, pa še malo snega …

… in primernih hribčkov za zimske norčije na 
snegu. Idealne zimske šolske počitnice, samo 

malo hladne.

Za naš narod menda velja, da poleg pevskih 
dejavnosti enako radi pripravimo in si 

ogledamo kakšno veseloigro. Ja, pa je dobil 
“hčerko”!

Tradicija postavljanja jaslic za božič je 
v naših krajih dolga. Lepo je, ko te kdo 
preseneti in izrezlja čudovite ter očem 

všečne.

Naši kraji razpolagajo s kar nekaj AED 
defibrilatorji. Naučimo se jih tudi sami 
uporabljati, da bodo v primeru potrebe 
koristili.

Pustni karneval je v Mislinjo znova privabil 
staro in mlado, ki se je veselilo skorajšnje 
pomladi. 

Ampak mi radi hodimo na sprehode, ne 
glede na letni čas in vreme. Domači kraji so 
polni raznih pohodnih smeri …

Voznikom za kakšne norčije na snegu ni. 
Na srečo so se zimske službe letošnjo zimo 
za to pošteno trudile in pridno plužile ter 
posipale ceste.
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Prireditvenik april–junij 2018
April
  rojstna hiša Jožeta Tisnikarja 
  Slikar svetlobe in senc, odprtje razstave fotografij iz  
  življenja Jožeta Tisnikarja ob slikarjevi 90-letnici rojstva in  
  20-letnici smrti. Razstava bo na ogled do oktobra 2018. 
  KD Jože Tisnikar
  v občini Mislinja 
  očiščevalna akcija
 21. april pred TC Lopan 
 8.00–12.00  sejem sadik in cvetja
Maj
 20. maj Huda luknja 
 15.00 7. tradicionalni koncert ŽPZ Mislinja z gosti 
  ŽPZ Mislinja
 28. maj rojstna hiša Jožeta Tisnikarja 
  otroška likovna delavnica s predavanjem za starše 
  KD Jože Tisnikar
Junij
 18. junij rojstna hiša Jožeta Tisnikarja 
  otroška likovna delavnica s predavanjem za starše 
  KD Jože Tisnikar
V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov prireditev bodo 
le-te sprotno podane na spletni strani Občine Mislinja. Podatke 
prireditev za naslednjo številko zbiramo do 25. maja 2018  
na e-naslov nasaobcina@mislinja.si.


