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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 
24. november 2017. Načeloma objavljamo samo 
avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni v 
katerem drugem mediju. Pozivamo vsa društva 
in organizacije, da sproti pripravite in posredujete 
prispevke o vaših aktivnostih. Organizatorje 
prireditev vabimo, da nam sporočite kraj in 
čas dogodka, da ga bomo lahko uvrstili v naš 
Prireditvenik. Bralce pa vabimo, da se nam oglasijo 
s svojimi prispevki in komentarji. 

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

Ob svojem prvem obisku zdra-
vstvenega doma v Mislinji, ja, to 
je bilo nekje okoli leta 1990, me 
je dr. Stanko Stoporko kot no-
vopečeno občanko malo izpra-
šal. Kaj počnem, tako, v vsakda-
njem življenju. No, arheologi-
ja je takoj pritegnila njegovo po-
zornost. Brez razmisleka je dejal, 
da je v našem okolju zanj najbolj 
zanimiv Turjak. »Tja gor pojdi-
te!« Spodbujal me je, naj ga raziš-
čem, saj da bom tam gotovo naš-
la kaj imenitnega in pomemb-
nega za našo lokalno zgodovino. 
Spomnim se, da je govoril o os-
tankih cerkve na vrhu Turjaka. 
Zato je ob vseh mojih naslednjih 
terenskih pregledih Mislinje s šir-
šo okolico nad Turjakom prav za-
radi tega pogovora vedno visel 
rdeč klicaj.

O Gorci v arheološki litera-
turi ni bilo kaj dosti navedene-
ga, informacije so se nanašale 
bolj na najdbe iz Hude luknje in 
ostalih jam v Tisniku. V knjižni-
ci Mislinja smo nato 13. 2. 2015 
skupaj s Koroškim pokrajinskim 
muzejem organizirali predava-
nje ddr. Andreja Pleterskega Baba 
Bosaruna in Tur, Turek, Turjak. 
Opozoril je na Mislinjsko dolino 
in njen mitični prostor, ki ga ure-
ja 5 svetih gora. Ena izmed njih je 
prav naš Turjak. Po sledeh izročil 
smo s Pleterskim v lanskem letu 
obiskali še nekaj informatorjev, 
ljudi, ki so živeli na Turjaku in so 
nam o njem vedeli marsikaj pove-
dati: Faniko Tasič, Ano Krajnc in 
Jožeta Odra. Izvedeli smo za do-
mnevne ruševine cerkve oz. ka-
pele, ki bi naj nekoč stala na vrhu 
Turje glave, cerkvenem zvonu, ki 
naj bi ga z vrha Turjaka prenesli v 
c. sv. Lenarta, pa kako je strašilo 

tam zgoraj ter tudi o novejših 
iskalcih zakladov. 

Slednji naj bi 12. 11. 2016 
med detektorskim podvigom na 
Turjaku dejansko odkrili 2 rim-
ski zaponki, s katerima so zape-
njali oblačila. Informacija o tem 
pomembnem odkritju je prišla 
tudi do naših ušes, pa ne samo in-
formacija, tudi najdbe smo uspe-
li pridobiti za muzej. Obe zaponki 
sta bronasti. Prvo glede na obliko 
uvrščamo med kolenčaste zapon-
ke, okrašena je značilnimi punci-
ranimi krožci. Druga zaponka je 
križna ali čebuličasta, po loku do-
datno okrašena s poševnimi vre-
zi. Tipična je za poznoantično ob-
dobje, časovno jih uvrščajo v ob-
dobje med letoma 290 in 400 po 
Kr. ali še kasneje. Povezujemo jih 
s poznorimsko vojsko, pa tudi s 
civilnimi uradniškimi funkcija-
mi. Bile so del moške noše, pri-
pisujejo jih delavnicam, ki so iz-
delovale bojno opremo za voja-
ke. Kolenčasto zaponko odkrito na 
Turjaku lahko datiramo na konec 
3. st., čebuličasta je mlajša, iz 2. 
polovice 4. st.

V času blaginje rimske drža-
ve so ljudje živeli ob cestah in vod-
nih prometnicah. Situacija se je v 
pozni antiki spremenila. Iz ravnic 
se je del naselij premaknilo na od-
maknjena in skrita območja, ki so 
bila naravno zavarovana. Prvi od-
hod na višinska naselja se je pri 
nas zgodi konec 3. st. po Kr. 

Kdo so bili ljudje, ki so se za-
tekli na Turjak? Za rimsko poseli-
tev Mislinjske doline vemo, da je 
bila skoncentrirana v današnjem 
Starem trgu pri Slovenj Gradcu, 
rimski poštni postaji in naselbi-
ni Kolacioni. Pomembni sta bili 
obe podeželski posesti v Zgornjih 

in Spodnjih Dovžah, ki sta bili ob-
ljudeni v 1. in 2. st. po Kr. Prav 
tako pa nas v istem obdobju rim-
ski marmorni spomeniki iz okoli-
ce c. sv. Vida v Završah opozarjajo 
na poselitev tega dela rimske pro-
vince Norik. 

Je Turjak zasedla vojaška po-
sadka? Kako dolgo je vztraja-
la tam? Je šlo za začasno ali stal-
no poselitev? V hribe so se ljud-
je umikali zaradi nemirnih časov, 
vpadov barbarov, državljanskih 
vojn in nezmožnosti rimske vla-
de, da bi obvladovala vso to silno 
ozemlje, ki ga je zasedla.

So se na Gorco zatekli prebival-
ci iz katere od bližnjih vil? Izvirata 
zaponki iz groba ali sta bili odkri-
ti v naselbini? Gre za osamljeni 
najdbi ali je tega na ozkem plato-
ju na vrhu Turjaka še več? Je bila 
postojanka obzidana? O odgovo-
rih na zgoraj zastavljena vpraša-
nja lahko samo ugibamo. Z detek-
torjem so bile kovinske najdbe na-
mreč iztrgane iz celote in so za 
nas zato precej manj izpovedne, 
kot bi lahko bile, če bi jih odkrili v 
prvotnem položaju. 

V 3. st. so začeli sežiganje 
mrtvih že opuščati. Grobne jame, 
kamor so položili skelete pokoj-
nikov so nekoliko obzidali, včasih 

Turjak – novo arheološko najdišče 
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Milan Tretjak je z odliko diplo-
miral l. 1978 na Biotehniški fa-
kulteti, za diplomo z raziskoval-
no vsebino je prejel Prešernovo 
nagrado študentskega sklada. 
Kot pomočnik direktorja na ta-
kratnem Gozdarskem obratu v 
Mislinji se je intenzivno ukvarjal 
s premeno smrekovih monokul-
tur in izgradnjo gozdnih prome-
tnic. Interdisciplinarni podiplom-
ski študij specializacije Krajinske 
ekologije je zaključil na Univerzi v 
Ljubljani l. 1991. 

V času osamosvojitve je kot sto-
tnik aktivno deloval v Območnem 
štabu TO Slovenije in pri borbe-
nih aktivnostih na Koroškem, 
za kar je prejel več priznanj in 

odlikovanj. Kot priznan strokov-
njak je na ministrstvu sodeloval 
pri nastajanju Zavoda za gozdo-
ve, Zakona o gozdovih, Zakona o 
divjadi in lovstvu, 1. koncesijske-
ga akta za državne gozdove, bil je 
tudi član skupščine Kapitalskega 
sklada RS. Za vodjo OE je bil 
imenovan že 6. mandat. Svoje 
strokovne izkušnje je pridobi-
val tudi v tujini, med drugim je 
bil na celomesečni strokovni iz-
menjavi v Nemčiji, na večdnev-
nem usposabljanju na temo vo-
denja v Parizu, na univerzi v 

Seattlu v ZDA je predaval študen-
tom krajinske ekologije, v Kyotu 
(Japonska) je na svetovnem kon-
gresu IUFRO predstavil refe-
rat o sonaravnem gospodarjenju 
v Sloveniji. Večkrat je svoje zna-
nje spopolnjeval v ZDA, Kanadi, 
Nemčiji, na Švedskem; aktivno je 
sodeloval na kongresih mednaro-
dne gozdarske institucije ProSilva 
v Franciji in na Finskem, pa tudi 
na svetovnem kongresu IUFRO v 
Sloveniji s prispevkom o premeni 
monokultur na območju Mislinje. 
Čeprav so mu večkrat ponudili 

Srebrni grb Občine Mislinja

obložili z opekami, le najbogatej-
še so položili v kamnite sarkofa-
ge. Tak sarkofag je na Koroškem 
znan z najdišča Zagrad pri gostil-
ni Brančurnik na Prevaljah.

Vse, kar je morebiti ostalo  
od stare višinske naselbine na 
Turjaku, je kamnita groblja, za ka-
tero niti ne vemo, če je človeškega 
nastanka. Je pa podolgovat plato 
na vrhu z izjemno strateško točko 
ob vstopu v Mislinjsko dolino na-
ravno dobro zavarovan in nudi iz-
jemen pogled. 

Obe najdbi sta bili, skupaj s po-
datki, ki smo jih dobili na tere-
nu, dovolj, da se bo začel postopek 
vpisa Turjaka v register nepremič-
ne kulturne dediščine kot novo ar-
heološko najdišče. 

Dr. Stoporko je torej imel še 
kako prav, prav pa je tudi, da 

domačini in pohodniki bdimo 
nad tem najdiščem in opozori-
mo na nenadzorovane detektor-
ske ali kakršnekoli druge pose-
ge v zemljene plasti Turjaka. Tam 

namreč ležijo skrivnosti najsta-
rejših začetkov poselitve današnje 
Mislinje.

Saša Djura Jelenko

Ponovno objavljamo utemeljitev za srebrni grb občine Mislinja, ki ga je prejel Milan 

Tretjak. V prvotni objavi niso bili predstavljeni njegovi bistveni dosežki oz. po-

memben prispevek pri razvoju lokalne skupnosti. Prav tako predlagatelj ni bila lo-

vska družina Mislinja, temveč njegovi prijatelji in lovski kolegi, za kar se vsem 

opravičujemo.
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vabljiva delovna mesta v prestolni-
ci, je ostal zvest lokalnemu oz. re-
gionalnemu nivoju. Večkrat je po-
udarjal svoj življenjski moto: bolje 
prvi na deželi kot drugi v mestu.

Aktivno se je vključeval v špor-
tno in kulturno dogajanje, deloval 
je v številnih društvih. Med dru-
gim je bil podpredsednik takratne-
ga Telovadnega društva Partizan, 
kronist in kasneje prosvetar v LD 
Mislinja, za katero je spisal prak-
tično vse interne akte. Življenje v 
Mislinji si je popestril s številnimi 
hobiji: v Mislinjo je pripeljal za tis-
ti čas revolucionarno rock glasbo, 
bil je ustanovitelj in član popular-
ne rock skupine Utrip, ki je od za-
četka 70-ih najprej delovala na lo-
kalnem nivoju, kasneje pa širše po 
Sloveniji in sosednjih državah. Je 
avtor številnih skladb, ki so jih po 
ponovnem glasbenem udejstvo-
vanju pred leti predstavili na več 
koncertih in regionalnih TV posta-
jah po Sloveniji. Adrenalinski 
športi so ga vedno privabljali, zato 
je opravil izpit letenja z jadralni-
mi padali, dolga leta je vozil špor-
tne motorje in bil tudi med usta-
novitelji Moto kluba Modras. 
Prav tako je bil med ustanovite-
lji NK Mislinja, kjer se je desetle-
tja družil s prijatelji malega nogo-
meta in kasneje še v NK Veterani. 
Tedensko smo ga srečevali na teni-
ških igriščih, še vedno ga srečuje-
mo na kolesarski stezi. Iz mladosti 
so ostale tudi številne diplome iz 
atletike in alpskega smučanja.

V času njegovega mandata 
predsednika Sveta KS od l. 1982 
dalje so med drugim dokonča-
li gradnjo mrliške vežice, uredili 
okolico pokopališča, obnovili kul-
turni dom, ponovno vzpostavili 
kino predstave, odprli 1. knjižnico, 
rekonstruirali pomembnejše ce-
stne odseke, mostove, vodna zajet-
ja in še bi lahko naštevali. Zasluge 

nosi tudi za izgradnjo otroške-
ga vrtca v Mislinji. Pomembnejši 
projekt je bila izgradnja telefon-
skega omrežja v vseh zaselkih in 
okoliških kmetijah, zagotovili so 
tudi nove prostore za pošto, kra-
jevno skupnost in knjižnico. V 
Občini Mislinja je sodeloval pri 
sprejemanju prostorskih planov, 
krčitvah gozdov, prenosu gozdnih 
cest na lokalo skupnost in nenaza-
dnje pri iskanju optimalne cestne 
trase za povezavo z Roglo. Na po-
budo svojega očeta, ki je bil pred-
sednik borčevske organizacije, je 
pred dobrimi 10 leti izdelal načr-
te za obnovo in ponovno zasaditev 
vseh spominskih obeležij padlih 
partizanov in drugih udeležen-
cev 2. sv. vojne na območju obči-
ne ter nadziral izvedbo del obno-
ve. Pripadnost Mislinji je doka-
zal kot vodja OE tudi skozi reali-
zacijo projektov Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, ki so bili financirani 
večinoma iz evropskih sredstev. 
Sodeloval je na več okroglih mi-
zah in razstavah o gozdarstvu, za-
pisal prispevek v Zborniku obči-
ne Mislinja, se predstavil kot av-
tor publikacije »Gozdovi in goz-
darstvo v občini Mislinja«, dol-
ga leta sodeluje pri organizaciji 
in otvoritvi občinskega prazni-
ka s prižigom kope. Redno ga 

srečujemo v pisnih medijih, na re-
gionalnih in nacionalnih televizi-
jah, kot rednega gosta ga posluša-
mo na Koroškem radiu. Če le na-
nese prilika, v prispevkih vedno 
poudari svojo pripadnost – da je 
Mislinjčan. Še vedno je priprav-
ljen sodelovati in ponuditi pomoč 
ali znanje na vseh področjih. 

Predlagatelj: Prijatelji in  
lovski kolegi

Opravičilo

V pretekli številki Naše ob-

čine je pri zahvali župa-

na odličnjakom OŠ Mislinja 

pomotoma izpadla Jerneja 

Krajcar, zato njene dosežke 

objavljamo tokrat, se opravi-

čujemo in ji čestitamo!

Jerneja Krajcar, 9. b
Tekmovanja iz znanja: 
• državno: srebrno priznanje  

(Vegovo priznanje (MAT) – 
7. r.)

• državno: srebrno priznanje 
(Vesela šola – 7. r.)

• državno: srebrno priznanje 
(Preglovo priznanje (KEM) – 
8. r.)

 »Bodi to, kar si.«

Zahvala

Ob občinskem prazniku so nas na svečani seji z razno-

raznimi sladko-slanimi dobrotami, pripravljenimi iz-

pod spretnih pekovskih rok naših krajank, razvajale 

Mira Černjak, Vera Felle, Polonca Felle, Irena Pogorevc, 

Marija Pogorevc, Stanka Potočnik, Melita Rošer, 

Tatjana Šertel, Danica Tržan, Mojca Vivod, Minka Zajc, 

Sonja Zbičajnik in Majda Rošar. Vsa zahvala gre nji-

hovemu trudu, vloženemu času in najpomembneje, 

končnemu izdelku – pestremu izboru slastnega peci-

va, saj so na ta način obogatile naše praznovanje in 

hkrati poskrbele za zadovoljstvo naših brbončic.

foto: Katjin hobi
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VS Dolič šteje približno 1300 pre-
bivalcev, ki živijo v več zaselkih. 
V VS deluje veliko društev in prav 
vsako bi si zaradi velike aktivnosti 
zaslužilo samostojno predstavitev. 
PGD Dolič-Šentflorjan je s 85 leti 
najstarejše in s 100 člani najšte-
vilnejše. Pred 2 letoma so z veliko 
lastne angažiranosti in ob pomo-
či občine odprli novi gasilski dom 
ter nabavili novo gasilsko vozilo.  
V sklopu KD Avgust Hribar delu-
jejo: odbor za pripravo in izved-
bo Apnen'ce, dramska, folklorna 
in literarno kreativna skupina ter 
ŽPZ Beli cvet. KD Paški Kozjak 
ima člane iz več občin, poveza-
ni so v gledališko skupino in sek-
cijo konjenikov. Člani Strelskega 
društva Dolič na regijskih in dr-
žavnih tekmovanjih dosegajo zelo 
dobre uvrstitve. ŠD Kozjak Špik 
članom omogoča tedensko rekre-
acijo, njegova ekipa nastopa tudi 
v občinski ligi malega nogome-
ta. V Športno-rekreativnem dru-
štvu Dolič skrbijo za rekreacijo 
vseh generacij, razvijajo pa nogo-
met, odbojko na mivki, košarko, 
balinanje in kegljanje. Planinska 
sekcija Pilates pripravlja izlete v 
hribe in tedensko vodeno telovad-
bo, uredila je pot do izvira Pake 
in od apnence do Hude luknje. 
Mladinsko društvo prireja razna 
tekmovanja in srečanja, kinolo-
ško društvo pa skrbi za vzrejo in 
treninge psov ter organizira razne 
razstave in tekmovanja. VS dob-
ro sodeluje tudi z jamarskim klu-
bom Speleos iz Velenja ter dru-
štvoma invalidov in upokojencev 
iz Mislinje. Vsa društva v VS so 

zelo aktivna in povezana, nekate-
ra pa imajo težave pri delovanju, 
saj nimajo prostorov za delovanje 
(mladinsko društvo, Pilates …).

V VS Dolič smo na pobudo KD 
Avgust Hribar in v sodelovanju z 
ostalimi društvi pred leti obudili 
prikaz žganja živega apna, tradici-
onalno prireditev ob vaškem pra-
zniku smo poimenovali Apnen'ca.

V preteklosti so se domačini v 
kraju in okolici preživljali tudi z 
žganjem apna. Surovine je bilo do-
volj, ustanovili so obrat za kuhanje 
apna. Zaradi hitrega razvoja indu-
strije in ukinitve železniške pro-
ge pa so industrijsko žganje apna 
opustili okoli l. 1970. Apnen'ca sto-
ji ob robu prireditvenega prosto-
ra pri igriščih v Doliču. Pri kur-
jenju, ki je vedno zadnji teden av-
gusta, ko je tudi vaški praznik, so-
delujejo vsa društva ter pripravijo 
različne kulturne in športne aktiv-
nosti. Apnen'ca, ki jo lahko šteje-
mo za eno izmed doliških zname-
nitosti, je upodobljena tudi na zas-
tavi VS Dolič. 

Na nekdanje gospodarske in 
transportne dejavnosti v Doliču 

spominjajo opuščeni kamnolom 
in separacija ter železniški vodo-
vod za napajanje parnih lokomo-
tiv. Železnica je bila zgrajena l. 
1899, promet po njej pa ukinjen l. 
1969. 

Posebnost VS je tudi ozka kra-
ška soteska Huda luknja, v kate-
ri je prostor le za reko Pako in ces-
to, zgrajeno l. 1829, železnica pa 
je bila speljana skozi predore. V 
soteski Huda luknja najdemo tudi 
bogate podzemne jame (Huda lu-
knja, Špehovka, Pilanca). Od nek-
danjega gradu Valdek, upravne-
ga središča, in vojaške utrdbe 
Hirschenstein so ostale le razva-
line. Izjemno dobro so ohranje-
ne gotske freske v c. sv. Mohorja 
in Fortunata. Dolič z okolico je 
privlačen za gorske kolesarje in 
pohodnike.

V VS je zaradi različnih priredi-
tev živahno skozi vse leto. Zvrstijo 
se praznovanje materinskega dne-
va, čistilna akcija z več kot 160 
udeleženci, kresovanje, Florjanova 
nedelja, občinski praznik, že ome-
njena Apnen'ca, miklavževanje in 
novoletni bazar, če omenimo samo 

Vaška skupnost Dolič
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večje dogodke. Na vseh prireditvah 
sodelujejo vsa društva in vrtec ter 
podružnična OŠ Dolič.

V letošnjem letu bi VS rada za-
ključila tudi projekt postavitve 
smerokazov do kmetij in označ-
be kolesarskih poti. Smerokaze 
postavlja občina ob pomoči VS. Še 
vedno pa v VS ostaja kar nekaj iz-
zivov. Glede infrastrukture je ve-
lika črna pika cesta Gornji Dolič–
Vitanje, ki je popolnoma uničena 
oz. nevarna, prav tako križišče ob 
navezavi na cesto Velenje–Slovenj 

Gradec pri zadružnem domu. 
Nimamo še kanalizacije, prav tako 
bi bilo treba dokončati optično 
omrežje. V VS željno pričakuje-
mo izgradnjo kolesarske poti med 
Gornjim in Srednjim Doličem oz. 
njeno nadaljevanje proti Velenju, 
prav tako obnovo dotrajanih av-
tobusnih postajališč in še veliko 
drugih investicij v kraju. 

Cveto Herlah 
predsednik VS Dolič

n a š a  o b č i n a  

Prizadevanja za pridobitev nove 
telovadnice oz. večnamenske 
športne dvorane segajo skoraj de-
setletje nazaj. Že v preteklih man-
datih je bilo vloženo veliko truda, 
da bi občina zgradila objekt, ki bi 
zadostil potrebam in zakonskim 
normativom osnovne šole, dru-
štvom, ki delujejo na našem ob-
močju, ter drugim organizacijam 
in interesnim skupinam. 

Slovenski okoljski javni sklad 
– Eko sklad zaenkrat še nudi ne-
povratne finančne spodbude ob-
činam za nove naložbe v gradnjo 
skoraj ničenergijskih stavb splo-
šnega družbenega pomena, zato 
je občina ob koncu l. 2016 začela 
z izdelavo projektne dokumentaci-
je za modularno športno dvorano. 
Dvorana je načrtovana na vzhod-
nem delu OŠ in je z veznim hod-
nikom z njo povezana. V pritlični 
etaži ima objekt predviden glavni 
vhod ter garderobe za uporabnike 

ter osrednji športni prostor. Ob 
prostoru so nanizana skladišča 
športne opreme ter vertikalne ko-
munikacije. V 1. etaži je direktno 
nad vhodno avlo prostor za stroj-
nico z vsemi napravami, vzdolž 
južne fasade so predvideni klub-
ski prostori za lokalna društva, na 
vzhodnem delu sejna soba ter do-
datna pisarna, na zahodnem delu 

pa povezava do obstoječe šole z 
dvema kabinetoma ter učilnico. 
Ob obstoječi šoli je predviden tudi 
dvigalni jašek, ki omogoča objek-
tu šole dostopnost za funkcional-
no ovirane osebe, dvigalo bo po-
vezovalo vse 4 etaže obstoječega 
objekta. Vkopani del bo armira-
no-betonske izvedbe, preostali del 
objekta pa bo izveden v nosilni 

Izgradnja večnamenske modularne 
športne dvorane Center za zdravje in 
šport Mislinja

Maketa Centra za zdravje in šport Mislinja z navezavo na obstoječo osnovno šolo
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križno-lepljeni leseni konstrukci-
ji. Bruto tlorisna površina objek-
ta znaša skoraj 3.000 m2, osrednji 
vadbeni prostor pa bo možno 
pregraditi na 3 dele. Objekt bo 
ogrevan s pomočjo toplotne črpal-
ke s sistemom voda-zrak z zuna-
njo enoto, v celoti prezračevan ter 
ustrezno rekuperiran. Predviden 
je energetsko varčen, nizkotempe-
raturni režim talnega ogrevanja v 
vseh prostorih.

V mesecu juliju smo pridobi-
li tudi pravnomočno gradbeno 
dovoljenje.

Ker načrtovana naložba izpol-
njuje zahtevane pogoje za prido-
bitev najvišje možne subvencije 
od Eko sklada (400 €/m2) so nam 
glede na neto ogrevano površino 

odobrena sredstva v višini nekaj 
več kot 1,04 mio €. 

V poletnih mesecih je 
Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport objavilo Javni razpis 
za sofinanciranje v novogradnje, 
posodabljanje športnih objektov v 
l. 2017 in 2018. Prijavili smo se in 
prejeli pozitiven sklep o sofinanci-
ranju v višini 448.000 €.

Ocenjena vrednost investici-
je znaša nekaj manj kot 2,5 mio € 
brez DDV, kar pomeni, da je pot-
rebno zagotoviti še približno polo-
vico sredstev. Nameravamo kandi-
dirati še na razpisu Fundacije za 
šport, razlika pa se bo zagotovila 
iz lastnih sredstev ter kredita.

Trenutno poteka postopek jav-
nega naročanja za izbiro izvajalca. 

Po končanem postopku in prav-
nomočnosti izbire izvajalca 
bomo nemudoma pričeli z izgra-
dnjo, saj mora biti gradnja objek-
ta zaključena v l. 2018, to je po-
goj Ministrstva za črpanje zgoraj 
omenjenih sredstev.

Ta investicija ne bo samo ve-
lik doprinos občanom Mislinje, 
temveč bo tudi širše povezoval-
no športno središče, saj bo dajala 
možnost razširjenega druženja, r 
ekreacije in tudi treningov profesi-
onalnim športnikom. Z izgradnjo 
omenjene športne dvorane bomo 
našo občino ponovno zelo oboga-
tili, jo športno posodobili in na ta 
način omogočili nadgradnjo naših 
športno-družbenih interesov.

Boris Kamenik

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

Red je vedno pas pripet!

Že dodobra smo zakorakali v novo 
šolsko leto, ko so naši mladi nade-
budneži spet napolnili šolske klo-
pi. Nekateri tja prihajajo peš, ne-
kateri s šolskim prevozom, neka-
tere pa pripeljejo starši ali dru-
gi sorodniki z avtomobili. Lepa in 
pohvale vredna skrb, vendar smo 
žal pri tovrstnih prevozih večkrat 
hudo malomarni. Kot da se ne 
zavedamo, kaj vse se lahko zgo-
di, če se otroci vozijo v avtomobi-
lu nepripeti ali na običajnih sede-
žih. Pogosto se večji otroci ne vo-
zijo več v otroškem sedežu, čeprav 
morajo vsi otroci do višine 150 cm 
(pomembna je otrokova telesna vi-
šina!) sedeti v pravilno namešče-
nem otroškem sedežu oz. jaha-
ču z naslonjalom za hrbet in gla-
vo ter biti pripeti z avtomobilskim 

varnostnim pasom! Svetovni splet 
je poln fotografij poškodovanih 
otrok, katerih starši oz. skrbni-
ki niso uporabljali (ustreznih) 
otroških sedežev in je varnostni 
pas ali varnostni meh zato otro-
ka ob nesreči močno poškodo-
val, da o primerih, ki so se konča-
li tragično, ne govorimo. Kakšne 

sile nastopijo v primeru nesreče, 
nam bo jasno, če pomislimo, da je 
naša naletna teža (če tehtaš npr. 
približno 60 kg) pri 50 km/h že 
2 toni, pri 90 km/h pa že skoraj 7 
ton. In vsa ta teža pade na nas, če 
nismo pripeti. Vsi potniki in voz-
nik v avtomobilu morajo biti pri-
peti, tudi na najkrajših vožnjah. 
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Tu je pomemben zgled vozni-
ka in ostalih potnikov v avto-
mobilu, pripetih z varnostnim 
pasom na vseh sedežih v vozi-
lu. Otrok ne razume, zakaj naj 
bo pripet, če so ob njem ljud-
je, ki jih ima rad in niso pri-
peti. Zgled vleče, saj »kar se 
Janezek nauči, to Janez zna«, 
zato si vedno recimo: Red je 
vedno pas pripet in poskrbimo 
za varnost. 

Jože Tasič, SPV

Preverite, ali ste otroka pravilno namestili v otroški sedež!
 Otroški sedež ustreza otrokovi velikosti in teži (glede na homologacijo).

 Otroški sedež je dobro pritrjen na sedežu avtomobila, tako da se ne premika.

 Trakovi varnostnega pasu avtomobila so poravnani in pravilno napeljani oz. 

pri isofixu so sponke trdno zataknjene.

 Varnostni pas poteka otroku čez ramo in ne ob vratu.

 Trakovi varnostnih pasov v otroškem sedežu so poravnani in trdno 
zategnjeni (manj kot dva prsta prostora).

 Pri jahaču: Varnostni pas gre otroku čez boke in je speljan pod stranskimi 
vodili (roglji).

 Otrokove igrače ali debelejša oblačila niso pod trakovi varnostnega pasu.

k  n a r a v i  

Posvet na Kopah
O problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju

Kope se nahajajo na delu Pohorja, 
ki je še posebej obremenjeno s sti-
hijsko vožnjo z motornimi vozi-
li v naravnem okolju. Ob izvajanju 
projekta SUPORT – trajnostno 
upravljanje Pohorja, ki je potekal v 
l. 2015 in 2016, so bila pridobljena 
nova znanja in delno podrobneje 
analiziran prostor, ki je kot nara-
vovarstveno pomembno območje 
obremenjen z raznovrstnimi člo-
vekovimi aktivnostmi. Na podla-
gi teh rezultatov ter rezultatov na-
cionalnega posveta, ki je bil marca 
2016, in se ga je udeležilo skoraj 
70 ljudi, so bili predlagani možni 
ukrepi za izboljšanje upravljanja 
voženj z motornimi vozili v narav-
nem okolju.

Leto dni po pridobljenih re-
zultatih projekta in nacionalne-
ga posveta ostaja problematika vo-
žnje z motornimi vozili v narav-
nem okolju še zmeraj enako pere-
ča, saj se tako na področju potreb-
nih sprememb pravne ureditve, 
izvajanja neposrednega nadzora 

v naravi ter vzpostavljanja obmo-
čij za vožnjo z motornimi vozi-
li v naravnem okolju ni kaj dosti 
spremenilo.

Tudi zato je 21. in 22. 6. na 
Kopah zopet potekal posvet o pro-
blematiki vožnje z motornimi vo-
zili v naravnem okolju. Posvet je v 
okviru bilateralnega sodelovanja v 
okviru Programa finančnega me-
hanizma EGP 2009–2014 organi-
ziral Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Slovenj Gradec.

Na tokratnem dvodnevnem 
srečanju, ki se ga je udeležilo sko-
raj 100 udeležencev, je bila na pos-
vetu 1. dan oblikovana pobuda, 
da bodo usklajene predloge stro-
kovnih institucij kot skupne skle-
pe posveta posredovali pristojnim 
ministrstvom in Vladi RS, kar bi 
pomenilo poziv k čimprejšnje-
mu ukrepanju ustreznih odgovor-
nih organov. Podali so tudi sku-
pen predlog za oblikovanje nefor-
malne delovne skupine za obmo-
čje Pohorja, ki bi si za rešitve in 

dialog med deležniki na konkret-
nem območju prizadevala »od 
spodaj navzgor« (ang. bottom up). 

1. dan letošnjega posveta, ki je 
bil zasnovan v obliki uvodnih pog-
ledov na problematiko in kasnej-
še moderirane razprave, so uvo-
dni predavatelji podali ključne 
poudarke.

Ljudmila Medved, Zavod 
za gozdove SG, vodja projekta 
SUPORT – trajnostno upravljanje 

Okolica Ribniške koče je hkrati 

pomembno življenjsko okolje ogroženih 

živalskih in rastlinskih vrst ter priljubljen 

teren za vožnjo z motornimi sanmi.
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Pohorja, je povedala, da je Zavod 
za gozdove Slovenije v l. 2015 in 
2016 z več kot 30 revirnimi goz-
darji OE Slovenj Gradec, Celje in 
Maribor izvedel terensko eviden-
tiranje motenj na 25.000 ha ve-
likem pilotnem območju projek-
ta SUPORT. Vožnja z motokros 
in enduro motorji ter štirikolesni-
ki je bila evidentirana na več kot 
5.500 ha, vožnja z motornimi san-
mi v zimskem času pa na skoraj 
800 ha površine.

Dr. Jurij Gulič, Zavod RS za 
varstvo narave, je predstavil evi-
dentiranje motenj na pilotnem ob-
močju projekta SUPORT s fero-
magnetnimi senzorji in infrarde-
čimi kamerami, med njimi tudi 
vožnje z motornimi vozili. Na to-
vrsten način se podatkov o števi-
lu voženj v Sloveniji prehodno še 
ni zbiralo in analiziralo. Med dru-
gim je bilo v času jesenske sezone 
gobarjenja opazno znatno število 
kršitev voženj na gozdnih prome-
tnicah, ki so sicer zaprte za pro-
met. V zimskem času je bilo za-
znati znaten del voženj z motor-
nimi sanmi v naravnem okolju v 
nočnem in zgodnjem jutranjem 
času.

Mag. Peter Zajc, RRA Koroška, 
je izpostavil, da je v Sloveniji 
Pohorje z razgibanim reliefom, 
delno slemenastim in planotastim 

ovršjem ter razvejano mrežo goz-
dnih prometnic privlačno okolje 
za vožnjo z motornimi vozili. Na 
to so pokazali tudi rezultati raz-
iskave RRA Koroška, ki je teme-
ljila na rezultatih 91 anketiranih 
voznikih motornih vozil v narav-
nem okolju na pilotnem območju 
projekta SUPORT. Zdi se, da se ti 
športi na prostem kljub prepove-
dim po obstoječi pravni ureditvi 
odvijajo stihijsko. Za Slovenijo je 
značilno sektorsko načrtovanje in 
pomanjkanje komunikacije med 
posameznimi resorji na nacional-
nem nivoju. Kot tudi teritorial-
na razdeljenost na 214 občin, kar 
ob odsotnosti regijskega prostor-
skega načrtovanja otežuje iskanje 
prostorsko ustreznih rešitev, saj bi 
za tovrstne športe na prostem ver-
jetno bilo potrebno iskati površi-
ne (poti in poligone), ki presegajo 
meje ene občine.

Ivar-Petter-Grotte, Inštitut 
Vestlandsforsking, Kraljevina 
Norveška, je združevanje zašči-
te visokovrednih območij z vidi-
ka varstva narave in razvoja sto-
ritvenih dejavnosti, ki temelji-
jo na trženju naravnih dano-
sti, predstavil na primeru Sogn 
og Fjordane. Območje je prete-
žno podeželsko, hkrati pa ena naj-
pomembnejših turističnih desti-
nacij na Norveškem. Poleg niza 

potencialnih konfliktov med ohra-
njanjem narave in razvojem po-
slovnih in drugih razvojnih pri-
ložnosti je izpostavil še nov dejav-
nik podnebnih sprememb, saj se 
ranljivost narave z vse bolj dina-
mičnimi vremenskimi razmera-
mi na zahodu Norveške povečuje.

Dr. Andrej Verlič, Gozdarski 
inštitut Slovenije, je predstavil cilj-
ni raziskovalni projekt Priprava 
strokovnih izhodišč z turistič-
no rabo in rekreacijsko rabo goz-
dov, kjer sodelujejo Gozdarski in-
štitut Slovenije, Geografski inšti-
tut Antona Melika ZRC SAZU 
in Pravna fakulteta Univerze v 
Ljubljani. Pomembno vlogo v pro-
jektu ima Posvetovalni odbor, ki 
ga sestavljajo predstavniki zain-
teresiranih deležnikov in stro-
kovnjakov s področja turizma in 
rekreacije v gozdu, in bo sveto-
val pri izvajanju projektnih na-
log ter prispeval k medsektorski 
usklajenosti rezultatov projekta. 
Udeležence je pozval k morebitne-
mu sodelovanju v Posvetovalnem 
odboru in spremljanju projekta na 
spletni strani https://sites.google.
com/site/crpturrek/izdelki.

V moderirano razpravo v na-
daljevanju so se vključili predstav-
niki Zavoda za gozdove Slovenije, 
Društva za opazovanje in preu-
čevanje ptic, Višje strokovne šole 

Vožnja z enduro motorjem v naravnem 

okolju v okolici Velike Kope

Terenska delavnica na Kopah 22. 6. 2017
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za gostinstvo in turizem Bled, 
Zavoda RS za varstvo narave, 
Društva narava Pohorja, podje-
tja Vabo d. o. o., Policijske uprave 
Celje ter posamezniki.

Na terenski delavnici z ogle-
dom projektnega območja med 
Kopami in Ribniško kočo 2. dan 
posveta so si udeleženci ogleda-
li del rezultatov projekta SUPORT 
in posledice voženj v naravnem 
okolju, predvsem erozije prsti in 
teptanja vegetacije. Strokovni de-
lavci ZGS so prikazali območje 
in način zaznavanja voženj s sen-
zorji ter način informacijskih 

tabel obveščanja o prepovedi vo-
ženj v naravnem okolju. Na poti 
do Črnega vrha so se udeleženci 
prepričali o posledicah nekontro-
liranih voženj po grebenu Pohorja 
na glavnih območjih varovanja. 
To problematiko so vsi udeležen-
ci v dialogu na pripravljenih in-
terpretacijskih točkah ob jezeru 
še posebej izpostavili. Na krožni 
poti so bili udeležencem predsta-
vljeni rezultati čiščenja zarasti po-
horskih planj in vzdrževanja kul-
turne krajine na ovršju Pohorja. 
Udeležence z drugih območij je 
posebej zanimalo usklajevanje 

interesov lastnikov gozdov, varo-
vanja habitatov gozdnih kur in 
nabiralništva. Ker je prav obmo-
čje med Kopami in Jezerskim vr-
hom najbolj obremenjen del turi-
stičnega obiska iz smeri Slovenj 
Gradca in Dravske doline, so pro-
blem izpostavili tudi gozdarji. Ti 
so na tem območju najpogostejša 
terenska strokovna služba, ki pa 
ima omejene naloge in pristojno-
sti nadzora dejavnosti v naravi in 
se praktično ne izvaja. 

mag. Peter Zajc, RRA Koroška 
Ljudmila Medved, Zavod za gozdove 

Slovenije, OE Slovenj Gradec

skupin in posameznikov. Popoldne je sledilo strokovno po-

svetovanje o razvoju železarstva. Predstavniki Zgodovinskega 

društva Žiga Zois Bohinj so predstavili zgodovino železar-

stva na bohinjskem, dr. Karla Oder pa zgodovino železarne 

v Mislinji. Zmago Žorž je predstavil rudnike in minerale za-

hodnega Pohorja, Maksimiljan Večko pa društvo Slovenska 

pot kulture železa. Prijetno vzdušje so pričarali učenci OŠ 

Mislinja z uprizoritvijo odlomka iz Županove Micke. 

Poleg omenjenih organizatorjev je pri pripravi in izvedbi 

Zoisovih dni sodelovalo tudi veliko domačinov, ki so s svo-

jim nesebičnim delom prispevali k uspehu posameznih do-

godkov in celotne prireditve. Zoisovi dnevi so pokazali, da so 

Mislinjčani izjemno prizadevni in ustvarjalni in da znajo od-

lično sodelovati. Zato čestitke vsem za dobro pripravljene in 

izpeljane Zoisove dneve, ki niso bili samo enkratni dogodek, 

ampak so z Zoisovo potjo zaznamovali smer za prihodnost. 

Zoisovi dnevi v Mislinji
Na pobudo Društva narava Pohorja je Zoisove dneve organi-

zirala Občina Mislinja. Soorganizator je bilo Turistično dru-

štvo Mislinja, ki je pridobilo tudi finančno podporo Turistične 

zveze Slovenije. 

Zoisovi dnevi so potekali 21. in 22. 6. letos. 1. dan je bil na-

menjen odprtju 3 razstav v PTC Lopan. Prva je predstavi-

la zgodovinsko gradivo iz obdobja železarstva v Mislinji. 

Pripravila jo je dr. Karla Oder iz Koroškega pokrajinskega mu-

zeja. Razstavljenih je bilo tudi več kovaških izdelkov in orod-

ja. Druga je bila razstava kamnin in mineralov zahodne-

ga Pohorja, ki jih je predstavil Zmago Žorž. Sledila je raz-

stava fotografij, ki so jih pripravili člani fotokluba Fotofirbci, 

predstavila pa jo je Marica Rošker. Zoisove dneve in vse 3 

razstave je odprl župan občine Mislinja mag. Bojan Borovnik. 

Naslednjega dne, 22. 6., je bilo odprtje Zoisove poti, ki pote-

ka po zgornjem delu doline Mislinje od Zoisovega parka do 

Zilčevega rova in nazaj do Tisnikarjeve hiše. Pot je odprla po-

džupanja Andreja Oder, strokovno vodenje pa je opravil mag. 

Matjaž Jež. Za prijetno razpoloženje gostov in pohodnikov je 

ves čas skrbelo TD Mislinja ob podpori ostalih sodelujočih 

Zlate lilije in megla v Zoisovem vrtu
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OBČINA ZREČE OBČINA MISLINJA

Zavod RS za varstvo narave, Občina Zreče, Sklad za naravo Pohorje, Občina Mislinja,  
Zavod za gozdove Slovenije, Unitur

vas vabimo na

8. TRADICIONALNO PROSTOVOLJNO AKCIJO
čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju, ki bo

v soboto, 23. septembra 2017
Zbirališče je na Ostruščici ob 9.15 (prihod iz smeri Zreč), 

za udeležence akcije iz Mislinje ob 9.00 na Jurjevi ravni nad Zgornjo Komisijo  
(prihod iz smeri Mislinje).

Aktivnost se bo odvijala v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS.

Avtobusni prevoz iz Zreč bo organiziran izpred gasilskega doma v Zrečah ob 8.30.

Povratek avtobusa je predviden ob 15.00.

Cilj naravovarstvene akcije je povečati obseg in izboljšati kvaliteto travnih površin,  
ohraniti značilno podobo pohorske krajine in izboljšati življenjske pogoje  

za ogrožene živali in rastline.

S seboj imejte primerno delovno opremo in obutev (močni delovni/pohodni čevlji, 
rokavice) in dobro voljo. Za prehrano in pijačo bo poskrbljeno.  
Vsak udeleženec bo prejel tudi simboličen spomin na akcijo.

Akcija bo predvidoma trajala od 9.30 do 14.00.

Prosimo, da svojo udeležbo na prostovoljni akciji potrdite na elektronski naslov:  
info@zrece.eu ali na tel. št. (03) 757 17 22, (03) 757 17 27 do četrtka, 21. 9. 2017.

Vljudno vabljeni!

Opozorilo za varnost pri delu:  
organizator akcije ne odgovarja za tveganja, ki nastanejo kot rezultat delovnih aktivnosti.
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Da bi slovenski potrošnik lažje prepoznal lokalne ka-
kovostne proizvode, je Slovenija vzpostavila novo she-
mo kakovosti izbrana kakovost. Ta potrošniku zagota-
vlja, da je označen kmetijski in živilski proizvod:
• višje kakovosti,
• poleg nadzora uradnih institucij tudi 

redno kontroliran s strani certifika-
cijskega organa,

• iz osnovne surovine z znanim 
poreklom,

• v celoti pridelan in predelan v 
državi, ki je navedena v zašči-
tnem znaku.

Pridelovalci in predeloval-
ci lahko svoje certificirane proi-
zvode, ki so pridelani in predelani 
v Sloveniji, označujejo in promovira-
jo z zaščitnim znakom izbrana kakovost – 
Slovenija. Zaščitni znak na embalaži certificiranih 
proizvodov, predstavljen v različnih komunikacijskih 
materialih, tako informira potrošnike o specifičnih 
značilnostih in prednostih izdelkov, povečuje njihovo 
prepoznavnost, jih promovira ter vpliva na potrošni-
kova prepričanja in njihovo namero za nakup. 
Prednosti vstopa v shemo izbrana kakovost 
• Potrošniku daje jasno zagotovilo, da je bil proizvod 

v celoti pridelan in predelan v Sloveniji, da je kako-
vosten, da je proizvodnja pod rednim nadzorom, 
zato ji potrošnik lahko zaupa.

• Z enotnim označevanjem slovenske kakovostne 
hrane bomo povečali njeno prepoznavnost na trgo-
vskih policah.

• Ob povečanem povpraševanju lahko na dolgi rok 
ustvarjajo rast prihodkov od prodaje.

• Pridelovalcu, ki je vključen v shemo, daje možnosti 
za večji in bolj predvidljiv odkup hrane, stabilnejšo 
ceno in dolgoročnejše sodelovanje med pridelovalci 
in predelovalci.

• Krepitev slovenske agroživilske verige z zagota-
vljanjem odkupa od slovenskih pridelovalcev in 
predelovalcev.

• Dolgoročno večanje proizvodnje v določenih sek-
torjih s slovenskimi osnovnimi surovinami.

Specifikacija je uradni dokument, ki za posame-
zni sektor natančno določa posebne lastnosti kmetij-
skih in živilskih proizvodov oz. zahteve glede njiho-
vega načina pridelave, predelave ali kakovosti osnov-

nih surovin ter porekla surovin. Določa torej 
lastnosti proizvodov, ki jih morajo izpol-

njevati vsi pridelovalci in predelovalci, 
ki želijo svoje proizvode certificira-

ti in jih označiti z zaščitnim zna-
kom izbrana kakovost oz. izbrana 
kakovost – Slovenija.

Posebne lastnosti in poreklo 
si v specifikaciji za izbrano kako-
vost določijo sami pridelovalci in 

predelovalci, ki so združeni v re-
prezentativno skupino določenega 

sektorja. Ta mora zagotoviti širši kon-
senz med pridelovalci in predelovalci glede 

vseh zahtev, ki jih skupina vključi v specifikacijo za 
izbrano kakovost za določen sektor.

Potrjena specifikacija omogoča pridelovalcem in 
predelovalcem, da se vključijo v postopek certificira-
nja in pridobijo certifikat. Ta proizvajalcu omogoča 
uporabo zaščitnega znaka izbrana kakovost oz. izbra-
na kakovost – Slovenija pri trženju certificiranih proi-
zvodov. Posebne lastnosti kmetijskega pridelka in ži-
vila se lahko nanašajo na pridelavo, predelavo oz. ka-
kovost osnovnih surovin, in sicer na:
• sestavo kmetijskega pridelka ali živila,
• na okolju prijazno pridelavo,
• na kakovost surovin, 
• na dobrobit živali, 
• posebno zdravstveno varstvo živali, 
• način krmljenja,
• kratke transportne poti, 
• hitro predelavo surovin, 
• čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in 

transportu.
Sektor mleka in sektor mesa sta v l. 2016 vstopila 

v promocijo. Ponudniki v teh sektorjih so svoje proi-
zvode že pričeli certificirati po potrjeni Specifikaciji 
za shemo izbrana kakovost – Slovenija. Specifikacije, 

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

Izbrana kakovost – Slovenija
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ki jih MKGP potrdi, so objavljene na spletnih straneh 
MKGP.

Pri vstopu v omenjeno shemo je za kmete in živil-
sko industrijo pomembno: 
• razumevanje specifikacije in parametrov oz. po-

sebnih lastnosti proizvodov, ki jih mora zagotavlja-
ti pridelovalec oz. predelovalec v svojem proizvod-
nem procesu,

• zagotavljanje osnovne surovine, ki mora biti pride-
lana in predelana v Sloveniji,

• vodenje zahtevanih evidenc,
• sprotno izvajanje lastne notranje kontrole, ki zago-

tavlja izpolnjevanje vseh zahtev iz specifikacije,
• enkrat letno certificiranje s strani certifikacijskega 

organa,
• strošek letnega certificiranja, ki ga krije vsak posa-

mezni pridelovalec oz. predelovalec.
Pridelovalec oz. predelovalec lahko vstopi v shemo 

izbrana kakovost – Slovenija za vse tiste proizvode, za 
katere so potrjene specifikacije. Po odločitvi za vstop 
v shemo se proizvajalec odloči ali se postopka certi-
ficiranja loti individualno (posamezno certificiranje) 
ali kot član skupine proizvajalcev za določen sektor 
(skupinsko certificiranje).

A individualno – prijava v certificiranje na eno od 
potrjenih certifikacijskih hiš (IKC UM, Koncert ali 
Beuro Veritas).

B skupinsko – podpis pristopne izjave v skupino – 
za vsa ostala opravila in tudi certifikat mora poskrbe-
ti skupina – pravna oseba in imenovane odgovorne 
osebe in notranji kontrolorji pravne osebe, ki jo nad-
zoruje ena od certifikacijskih hiš. Slednja tudi opravi 
zunanji nadzor skupine in dela članov skupine.
Že certificirani pridelovalci za izbrano kakovost  
na Koroškem

Vsi dobavitelji mleka Koroške kmetijsko gozdarske 
zadruge so že septembra 2016 pristopili k skupin-
skemu certificiranju in imajo preko skupine Zelena 
dolina (za dobavitelje Mlekarni Celeia) oz. skupine 
KKGZ – mleko (za dobavitelje Ljubljanskim mlekar-
nam) pridobljen certifikat izbrana kakovost – mleko.

Zainteresirani dobavitelji goveda Koroške – kme-
tijsko gozdarske zadruge pa so v začetku l. 2017 ob-
likovali skupino KKGZ – goveje meso in si prav tako 
že pridobili certifikat izbrana kakovost – govedo. 
Seznam članov skupine je kot priloga certifikata in 
oboje je objavljeno na spletni strani MKGP.

Vsem pridelovalcem, ki so se že certificirali, česti-
tamo, ostale pa vabimo, da se skupini še pridružijo. 

Želimo, da izbrano kakovost Slovenije prepozna 
predvsem potrošnik, ji zaupa in se pri nakupu pred-
nostno odloča za lokalno pridelano in predelano 
hrano.

Anemarija Gerold, vodja odkupa pri KKGZ z. b. o.

Ali veste, kje in kdaj je nastala fotografija in  

katere osebe so na njej?

Odgovor pošljite na e-naslov nasaobcina@mislinja.si. 

Ali jih prepoznate?
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Oto Vončina

Mislinja je vaš dom že vrsto de-
setletij, pa vendar niste rojeni 
Mislinjčan. 

Res je. Rojen sem bil v Rakovcu 
pri Vitanju l. 1941 kot četrti od 
šestih otrok. V Mislinji je živela že 
naša mama, ko se je s Koroškega 
preselila k svoji sestri, Majcenovi 
teti. Oče je bil doma iz Črne na 
Koroškem in na praksi v Vitanju, 
potem pa kot gozdar zaposlen pri 
grofu Thurnu na Črnem vrhu. 
Nato je delal 1 leto pri Pergerju, 
potem se je spet zaposlil pri 
Thurnu, kjer je delal do l. 1943. 
Zatem so ga z ostalimi delavci 
službeno premestili v Vitanje, kjer 
so jih čakali Nemci in jih s ka-
mionom odpeljali na usposablja-
nje nekam na Koroško, od koder 
jih je nekaj odšlo na fronto. Očeta 
so najprej poslali v Regensburg in 
nato na Češko, od koder se je vrnil 
šele po vojni.

Na Mislinjo ste se navezali že 
s temo svoje maturitetne nalo-
ge l. 1961 (Gospodarski razvoj 
Mislinje) ob koncu šolanja na 
Gimnaziji Ravne. Kje ste se šo-
lali pred tem?

Prve 4 razrede sem opravljal v 
Rakovcu, 5. razred pa sem že obi-
skoval v Šentilju. Zatem sem šel v 
nižjo gimnazijo v Slovenj Gradec, 
kjer sem bil leto in pol, nato sem 
si poškodoval koleno in se zdravil 
2 leti, tudi v Valdoltri, tako da sem 
1 leto šolanja opravil v Šempetru 
pri Novi Gorici. Po zdravljenju 
sem opravil izpite za nižjo gim-
nazijo, tam končal 4. letnik in šo-
lanje nadaljeval na Gimnaziji 
Ravne, kjer sem maturiral l. 1961 
in si za temo naloge izbral doma-
če področje. Po maturi sem vpi-
sal študij medicine, med tem sem 
leto dni študiral kemijo, v 5. se-
mestru pa sem se vrnil na medici-
no. Ves ta čas sem imel zdravstve-
ne težave in zaradi tega študij tudi 
predčasno končal. Potem sem 
iskal službo in se najprej zapos-
lil v mislinjskem kiosku, ki je bil 
v stavbi nekdanje pošte in lekar-
ne v Šentlenartu. Takrat sem do-
bil tudi kovček s knjižnim gradi-
vom, okrog 50 knjig, ki je bil bral-
cem dostopen v tej 'trafiki'.

Tako ste vlogo knjižničarja op-
ravljali še preden ste posta-
li dolgoletni tajnik KS Mislinja, 
po čemer vas Mislinjčani tudi 
najbolj poznamo.

Tako je. V kiosku sem delal 6 let, 
kovček se je dopolnjeval, število 
knjig in posledično izposojevalcev 

je zelo hitro rastlo. Zatem sem se 
zaposlil na KS Mislinja in z izpo-
sojo knjig nadaljeval tam.

Že l. 1980 ste v ta namen preje-
li Bernekerjevo plaketo. Za knji-
žnico ste skrbeli tudi po l. 1974, 
ko je bila vzpostavljena podru-
žnična knjižnica na sedežu kra-
jevne skupnosti, pa vse do l. 
1991, ko se je knjižnica že naha-
jala na današnjem mestu. 

Tako je, tam smo dobili v ta na-
men 3 omare s knjigami. Po uki-
nitvi vlaka so se izpraznili tudi 
prostori železniške postaje, kjer 
smo v bivši čakalnici uredili pro-
store uprave, v nadstropju pa ma-
tični urad. Nato smo se začeli do-
govarjati s pošto, da bi razvili tudi 
telekomunikacijsko omrežje, pred 
tem je bilo 120 telefonskih šte-
vilk in tako smo te prostore v celo-
ti predali pošti, mi pa smo se seli-
li v stavbo na Sejmišču 7. Tudi te 
prostore smo zapustili, ker se je tu 
uredil vrtec, krajevna skupnost pa 
je dobila svoj sedež v prostorih da-
našnje občinske uprave. Tu smo 
tudi dobili prve police za knjige. 
Po osamosvojitvi Slovenije se je 
formirala občina, jaz pa sem se 
takrat invalidsko upokojil in doma 
še nekaj časa opravljal najnujnej-
še naloge.

V času vašega službovanja se 
je Mislinja intenzivno razvijala 

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

Tokrat smo se pogovarjali z nekdanjim dolgoletnim tajnikom krajevne skupnos-

ti Mislinja, ki se je s svojim vsestranskim delom vključeval tudi na številna pod-

ročja negospodarstva in doprinesel k razvoju kraja in napredku lokalne samoupra-

ve, za kar je bil l. 2013 nagrajen z bronastim grbom Občine Mislinja. Že predlaga-

telji za nagrado so poudarili, da je svoje delo »opravljal z veliko vnemo, strokovno 

in profesionalno, njegovo delo pa je bilo vseskozi prežeto z velikim čutom za soli-

darnost«. Še vedno je vpet v delovanje nekaterih društev, prav tako mu ne manjka 

energije za svoja konjička – urejanje in vzdrževanje domačega vrta ter fotografijo. 
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Živeti je treba naprej!

Ko se približuje mesec junij, mi 
spomini odtavajo daleč nazaj, v 
l. 2000, ko sem bil postavljen 
pred dejstvo, da bo treba hodi-
ti na dializo. Ne bom opisoval 
občutkov, kako sem se in se še 

sedaj počutim, saj se mi zdi, da 
živim neko življenje, ki ni res-
nično. Da sem zaspal in sanjam 
stvari, ki se mi dogajajo. Dializa, 
prost dan, dializa, prost dan … 
In ta krog se kar naprej vrti. 

dvakrat sem že poskušal izstopi-
ti iz njega, pa mi, žal, ni bilo uso-
jeno. Pravijo, da nad nami bedi-
jo angeli. Kdo bedi nad mano, 
ne vem, če je ravno angel, če me 
tako kaznuje …

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

na komunalnem področju (re-
konstrukcija cest, vodovodne-
ga omrežja, zgradili so poslo-
vilno vežico, telefonsko omrež-
je, obnovili kulturni dom …). 
Kakšen je bil način dela krajev-
ne skupnosti, če bi ga primerjali 
z današnjim? 

Občinski sestav je bil pač 
takšen, da so prevladovali 
Slovenjgradčani, kar je pomeni-
lo, da je za druge krajevne skup-
nosti ostalo bolj malo sredstev. 
Predvsem smo zelo zaostaja-
li na infrastrukturnem področju 
in brez uvedbe samoprispevkov 
ne bi veliko naredili. Zato smo 
objavili razpise, da bomo uved-
li samoprispevek za ceste, saj le-
-te pred tem še niso bile primer-
no urejene, asfaltirane. Prvi pred-
sednik KS je bil Mirko Krajnc in 
takrat se je najprej uredil most pri 
žagi, pa cesta od Šentlenarta pro-
ti Gozdarski. Potem je bil razpi-
san referendum za ceste, kar je 
omogočilo vzdrževanje številnih 
cest, Mislinja–Šentilj, v Doliču, 
Završah itd. Prav tako so bili ure-
jeni tudi številni mostovi, vodovod 
in kanalizacija, preko komunalne 
skupnosti se je zgradila tudi čistil-
na naprava, na katero se je priklju-
čil še Šentilj. Delo je bilo vsekakor 

pestro in razgibano, saj je bilo 
tudi veliko terenskega dela.

V času osamosvojitvene vojne 
ste bili zadolženi tudi za mo-
bilizacijo teritorialne obrambe 
in narodne zaščite KS Mislinja. 
Kako je stekla organizacija?

Na dan osamosvojitve smo najprej 
pripravili proslavo na Črepiču. 
Ponoči smo že vedeli, da je JLA 
hotela zasesti mejne prehode, te-
lefonija je bila takrat že dobro or-
ganizirana in so me poklicali, da 
izdam ok. 130 pozivov za mobili-
zacijo teritorialne obrambe, kar 
smo izvajali predvsem ponoči. 
Mislinjska četa se je izkazala zlas-
ti v Dravogradu, kamor je prispe-
la pred ostalimi, ko je vojska pro-
dirala od Radelj proti Dravogradu. 
Spomnim se tudi specialcev, ki so 
jih poslali iz Niša v zakrinkanem 
helikopterju pod oznako Rdečega 
križa. 

Čeprav je bila tema vaše di-
plomske naloge vezana na go-
spodarstvo Mislinje, ste se sami 
več kot dejavno ukvarjali tudi 
z negospodarstvom, predvsem 
s kulturo in športom. Skoraj 
20 let ste prepevali pri Oktetu 
Mislinja, pred tem ste bili že 
član MPZ Zdravka Čebularja 
Mislinja. Ste imeli pevskega 
duha že v družini?

Pravzaprav ne, pritegnili so me, 
ko se je formiral Moški pevski 
zbor (MPZ). Najprej sem bil 15 let 
član MPZ, nato še 10 let Okteta 
Mislinja. Še do danes me niso iz-
pustili, saj sem še vedno blagaj-
nik MPD, ki ima pod okriljem več 
zborov in folklorno skupino. 

Bili ste tudi ustanovni član in 
blagajnik Telovadnega društva 
Partizan, pobudnik za ustano-
vitev Lige malega nogometa in 
njen večletni vodja. 

V društvu Partizan sem opravljal 
tako blagajniške kot tajniške po-
sle. Ko sem delal še v 'trafiki', me 
je Vlado Križovnik slučajno sez-
nanil, da bodo igrali nogomet z 
igralci iz Šmartnega, zato sem 
upravnemu odboru predlagal, da 
ustanovimo ligo malega nogome-
ta. Tako smo od 8 ekip prišli na 3 
lige, kjer je bilo svoj čas registrira-
nih preko 500 igralcev.

Eden vaših konjičkov je tudi fo-
tografija. Kot tajnik ste skrbeli 
tudi za tovrstni arhiv Mislinje, 
kajne?
Res je, vendar je ta arhiv bolj 

slabo ohranjen. 
Aleksandra Čas
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Grad Valdek

O njem zvemo marsikaj zanimi-
vega že iz pripovedk. Ena med nji-
mi pravi, da je bil valdeški graščak 
zelo krut. Nekoč so grajski hlapci 

vozili vino s turnskega gradu, a 
jim je med vožnjo 1 sod padel v 
vodo. Ko je graščak to izvedel, je 
začel hlapce pretepati. Ko je padel 

prvi hlapec pod težo udarcev, se 
je tam naredil prepad in zem-
lja je požrla mrtvega hlapca in 

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

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

Jeseni 2009 sem imel tran-
splantacijo. Še zdaj čutim obču-
tek, ko mi je ledvica uspešno dela-
la. 7 dni, potem pa po hitrem po-
stopku odpoved … Vzrok – trom-
boza. Ostal sem brez ledvice in se 
spet znašel na dializnem oddelku 
z nekako mešanimi občutki, am-
pak ko sem zagledal znane obra-
ze zdravnikov, medicinskih sester, 
sopacientov, čeprav me vsi niso 
dobrosrčno sprejeli, pa tudi šofer-
jev reševalnih vozil, sem z vese-
ljem hodil na dializo in se spopa-
dal s težavami, ki se pri nas doga-
jajo. Delam tudi v našem društvu 
ledvičnih bolnikov. Pa vsi sorodni-
ki in prijatelji so mi stali in mi še 
stojijo ob strani.

Spomladi 2011 še en šok. Kar 
nenadoma mi je umrla mama. 
Bolečina in spomin na njo, ki se 
mi kar naprej vrača. Obiskujem jo 
na pokopališču in ji tam zaupam 
svoje težave. Zdi se mi, da je po-
tem boljše.

Maja 2014 sem zasledil neod-
govorjen klic na mobitelu. Številka 
je bila meni neznana. Poklical 
sem nazaj in takoj spoznal glas 
sestre Mirjane iz Kliničnega cen-
tra, oddelka za transplantaci-
jo. Povprašala me je po zdravju 
in rekla, da moram imeti mobi-
tel vedno pri roki … Seveda, sem ji 
obljubil. To je bilo v četrtek, v pe-
tek sem imel dializo in šel utrujen 

spat, ob 23. uri pa je zazvonil mo-
bitel. Joj, kako sem se ustrašil, pa 
me je pomiril glas zdravnika na 
drugi strani. Povprašal me je po 
zdravju in če sem pripravljen na 
transplantacijo. Srce mi je zače-
lo hitreje biti, nekaj sem jecljal, pa 
me je prijazen glas pomiril in re-
kel, da me bo poklical čez pol ure, 
ko se bom malo umiril. Čez pol 
ure sva se dogovorila, reševalno 
vozilo je prišlo po mene in ob 3. 
uri zjutraj sem že bil v Kliničnem 
centru. Dali so mi prenočišče. 
Nikakor nisem mogel zaspati.

Zjutraj pa vse po običajnem po-
stopku. Odvzem krvi, preiskave … 
Razlaga o transplantaciji, dializa 
in odhod na oddelek. Ni mi bilo 
treba dolgo čakati. Popoldne sem 
bil že v operacijski sobi. Operacija 

uspešna. Ledvica je delovala ne-
normalno dobro. Bil sem vesel in 
že načrtoval, kaj vse bom nadok-
nadil s presajeno ledvico. A kaj, 
ko me je spet 'zafrknilo' življenje. 
Ista zgodba … Tromboza, ledvico 
takoj odstraniti in ves ostali posto-
pek …

Sedaj hodim na dializo, druge-
ga mi ne preostane. Na transplan-
tacijo ne bom šel več, je preveč 
tvegano. 

Moram pa se zahvaliti naši še-
fici Sonji, ki mi je priskrbela sobo, 
v kateri sva 2 pacienta in s tem se 
razumem. Imam namreč to napa-
ko, da sopacientov enostavno ne 
prenesem. Pač, vsak je drugačen. 
Medicinske sestre odlično skrbi-
jo za nas, zdravniki so v redu, tru-
dijo se, da bi nam bilo najlepše. 
Reševalci so pa smetana na torti. 
Poskrbijo, da varno in pravočasno 
pridemo na dializo in domov.

Čistilke pa poskrbijo za dob-
ro in težko pričakovano kavico. Na 
dializi veliko berem. Prebral sem 
mnogo zanimivih knjig, ki jih si-
cer ne bi.

Tako nam tečejo leta in smo 
kot ena družina. To je naš stil 
življenja. 

Hvala vsem za lepe trenutke.
Miro Pogladič

iz Dializnega centra Slovenj Gradec
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graščaka. Ta kraj so ljudje začeli 
imenovati Huda luknja.

Druga pripovedka pravi, da je 
po krutega graščaka prišla bela 
žena in odvedla s seboj njegovo 
črno dušo. Graščaka so pokopali 
v grajski kapeli in grobnico zape-
čatili. Vendar od takrat v kapeli ni 
bilo več miru. Vsako jutro je cer-
kovnik našel na oltarju okrvavlje-
ne prte. Župnik mu ni verjel, zato 
je naprosil najpogumnejšega fan-
ta v vasi, da je šel zvečer v kapelo 
oprezovat, a zjutraj ga ni bilo več. 
Skrivnost kapele je nato odkril 
nek pogumen mož, ki je to nalogo 
prevzel za veliko nagrado. Zvečer 
se je skril na pevskem koru. Ob 11. 
uri je iz grobnice prilezel graščak 
in po kolenih drsel proti oltarju. 
Tam si je okrvavljena kolena obri-
sal z oltarnim prtom. Med tem 
časom mu je skriti mož odne-
sel krsto na kor. Ko se je graščak 
vrnil v grobnico, tam ni našel 
krste. Ker jo je zelo iskal, je moža 
na koru posilil smeh. Graščak 
se je pognal proti koru, a v tis-
tem trenutku je ura odbila eno 
in graščak je telebnil v grobnico. 

Hkrati se je potresel grad in se na-
njo sesul. S tem pa je bila grašča-
kova duša rešena.

Naslednja zgodba govori o 
francoskih vojakih, ki so oblegali 
grad Valdek, a so jim valdeški gro-
fje porezali glave z verigo, ki so jo 
pripeli med 2 topova in izstrelili.

Zanimiva je tudi pripovedka 
o boju proti Turkom. Ko so se le-
-ti približevali gradu, se je že začel 
boj. Kmetje in hlapci so se hrab-
ro borili, vendar so Turki grad kar 
dolgo oblegali. Ko je zmanjkalo 
hrane, se je moral grad vdati. Ker 
je bil valdeški graščak zelo bogat, 
imel je baje 3 polne kadi zlata in 
srebra, je skril zaklad v najglobljo 
klet gradu. Graščak kljub muče-
nju ni hotel Turkom predati zlata 
in srebra, zraven pa je preklinjal 
krivično pridobljen zaklad. Nato je 
umrl. Turki so pobili veliko hlap-
cev in kmetov, nekaj pa so jih od-
peljali v sužnost. Grad so poruši-
li in požgali. Tako pripovedujejo 
zgodbe. 

Kdaj so grad opustili in pre-
pustili uničenju, pravzaprav ne 
vemo. Če ruševin ne bi zakri-
valo drevje, bi jih razločno vide-
li že kar na desni strani s ceste, 
ki nas pripelje iz Gornjega Doliča 
v Hudo luknjo. A če se po pešpo-
ti povzpnemo nad prve hiše, smo 
v nekaj minutah že pod gradom. 
Grajske ruševine so še vedno 

mogočne, a tudi opozarjajo, da jih 
je že zelo načel čas, zato je bolje, 
da si jih ogledamo le s poti pod 
njimi.

Kdaj je grad nastal, točno ne 
vemo, ostanki nam kažejo roman-
sko poreklo. To se sklada s 1. za-
nesljivo omembo valdeških gos-
podov iz. l. 1239, ko se v neki li-
stini kot priča omenja dominus 
Vlricus de Waldekke, ki je bil va-
zal oglejskega patriarha in je imel 
v zajemu tudi grad. L. 1265 se 
omenja vitez Wernhard Valdeški, 
pozneje je utrdba prešla v roke 
Aufensteinov in nato deželnega 
kneza. Slednji jo je še vedno kot 
oglejski fevd zastavljal ali odda-
jal v oskrbo. Grad se tačas ome-
nja l. 1361 kot vest Waldekk, 1433 
kot haws vnd Waldekg, l. 1480 kot 
gsloss Waldekg, nato l. 1484 zopet 
kot gschloss Waldekg. Zvrstilo se 
je kar nekaj oskrbnikov. L. 1587 je 
grad kupil Viljem Leysser, ki ga je 
l. 1602 odstopil Hansu Ludoviku 
Sauerju. 60 let zatem je postal la-
stnik gradu Andrej pl. Sichte, po 
smrti Otona pl. Teufenbaacha l. 
1695 njegovi dediči, 1722 baroni 
pl. Kulmerji, ki so malo gospošči-
no združili z Rotenturnom. 

Prvotni grad je obsegal samo 
visoko hišo, ki je bila zavarovana 
le z odlično, težko dostopno lego. 
Tipična romanska zidava kaže na 
nastanek v 12. st. Takšno je jedro 
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Spet vaša zelo pregreto  
klepetava Rozi

No, konec počitnic, dopustkov, 
norih dni, enkrat bi se zažgali, 
drugič utonili, vmes pa jamramo, 
da gnarja ni in bentimo nad na-
šimi ta višjimi. Naša penzioner-
ska skupina je dopustovala kar 
doma, zijali smo od vročinskih 
valov kot ribe na suhem, ob nali-
vih pa avteke rinili v garaže. Za ve-
liko čvekanja, razmišljanja, kre-
ganja sta poskrbela Jožetova in 
Ančkina ta mlada, saj sta si omis-
lila poroko. Jože pa je kar določil 
takšno kmečko mislinjsko ohcet. 
»Kaka pa je mislinjska kmečka 
ohcet?« me je spraševal možek. 
»Pa že taka s kmeti, a ne,« sem 
tudi jaz modrovala. Ančka nas je 
takoj poklicala na bojno-ženitni 
posvet. Dobili smo se v zidani-
ci in med narezkom ter vinčkom 

smo kot v parlamentu izbojeva-
li poročni amandma. Vsak je go-
voril preko drugega, vsak je zavr-
nil predlog drugega, vsak je kriti-
ziral drugega, eden bolj pameten 
kot drugi. »Pa dobro,« se je ogla-
sil bodoči ženin, »ali se vi ženi-
te sami s seboj?« Široko smo pog-
ledali, vsi smo bili že kar rdeči v 
ksihte, možeki od vinčka, me dame 
pa od naprezanja z idejami. Jože 
se je pohvalil, da ima prevoz za 

mladoporočenca, okrašen voz z 
vpreženim oslom. Nevesta pa na-
mrgodeno, češ, z oslom se pa že 
ne bo vozila, in seveda se je takoj 
ženin obregnil, če ima njega za 
osla. Mislila je z vpreženim, mu 

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

gradu, ki ga oblikuje pravoko-
tna stolpasta stavba z merami 10 
x 16 m, zidovi so debeli 160–170 
cm. Zunanja stena na južni stra-
ni je nekoliko usločena in na se-
verni zalomljena, tako da se proti 
grajskemu jarku oblikuje topi kot. 
Stolp je fragmentarno ohranjen 
do višine dveh nadstropij, v pritlič-
ju je v zasutini viden prečni gre-
ben, ki kaže, da je bila stavba nek-
daj predeljena z zidom. Pritličje je 
imelo raven strop, saj so tramov-
nice ohranjene v vzhodni steni. 

Ogelni kamni določajo višino pla-
sti iz neenakomernih konglome-
ratnih klesancev, vendar je zidni 
plašč že zelo načet. Oluščena not-
ranja vzhodna stena kaže plaste-
nje polnilne zidave po načinu opus 
spicatum. Vhod v stolp je bil na se-
verni strani v 1. nadstropju, kjer je 
zdaj prebita odprtina. Tu se zdaj 
k stolpu prislanja še mlajši cvin-
ger za dodatno obrambo iz obdob-
ja gotike, ki je širok le 4 m in je 
znotraj zasut skoraj do višine vho-
da v stolp. Na zunanji strani, proti 

jarku, sega zid v globino ok. 10–12 
m, jarek je še za prav toliko glob-
lji. Potek tega že zelo razpadlega 
zidu kaže, da je bil dostop v notra-
njost možen le po poti okoli njega. 
Pozneje, a še pred obdobjem re-
nesanse, so celotno grajsko stavbo 
opasali z dvojnim obzidnim obro-
čem. Ta je potekal v zalomih, a se 
je na več mestih že povsem izgu-
bil v zemljišču.

Marjana Gmajner Korošec

Vira

• Ivan Stopar: Grajske stavbe v Mislinjski dolini, Slovenj Gradec in Mislinjska Dolina I, 1995.

• Janko Orožen: Gradovi in graščine v narodnem izročilu I. Gradovi in graščine ob Savinji, Sotli in Savi. Celje 1936.
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je vrnila. Ja, vprežen osel boš pa 
postal nekaj let kasneje, so se hah-
ljali naši vrli dedci.

…
Ančka je ponudila bodoči sna-

hi svojo skoraj 40 let staro po-
ročno obleko sinje modre barve. 
Snaha pa se je upirala, da znuca-
ne že ne bo nosila, pa če gre tudi 
v samih tangicah in oprijetih no-
gavicah. »Tooooo …« so vzklikali 
naši starci z izbuljenimi očmi, to 
bi bila največja atrakcija v Mislinji, 
ženin pa je udaril po mizi, da 
jo bo samo on gledal golo, ne pa 
oni – slinarji. Marička je pre-
dlagala, da se najprej poročita v 
cerkvi, spet se nismo uspeli zedi-
niti, v kateri: Št. Ilj, sv. Ahac, sv. 
Lenart, v Dovžah sv. Urh, Doliču 
sv. Florijan, na Završah sv. Vid in 
sv. Rupert, smo še katero izpus-
tili. No, bomo pa kar gospoda žu-
pnika vprašali, on bo najbolje ve-
del, je še pripomnil Tone. Cilka je 
spet predlagala, da bi bila pa ob-
činska ohcet v Tisnikarjevi hiši 
ali mlinu, pod kakšno mogočno 
lipo, ena takih raste v Mislinjskem 
grabnu z obsegom 780 cm. Pepca 
se je oglasila, da bi ju poročil mis-
linjski župan in to v narodni noši. 
Ja, se je oglasil naš damski zbor, 
županu bi kar pasala narodna 
noša, ko je že tako fejst … Moški 
pa jezni, v kaj bi ga še me, babni-
ce, namaskirale. Lojze je predla-
gal vožnjo s kočijo kar po sedanji 
kolesarski trasi skozi dva osvetlje-
na tunela, pa čez tehnični spome-
nik Marhatov most in naprej do 
veličastne Hude luknje, češ, da je 
tam zdaj prijetno hladno. Ženin 
se je spet obregnil, kakšna Huda 
luknja, saj nista pračloveka, da 
bi se v jami ženila. Marička se je 
smejala, a sprevod bi pa za koči-
jo tekel. Moj se je spomnil, da bi 
pod našo prelepo skakalnico dr. 
Stanka Stoporka naredili majhen 

oder in špalir, igrala bi pa pleh 
muzika, mogoče bi še mažoretke 
v kratkih kikelcah plesale. Pa se je 
oglasil Štefan, češ, a ženin bi pa 
kar po skakalnici skočil, no, na iz-
biro ima kar 4. Pa spet ženin, saj 
ni kobilica, pa tudi s smučmi ne 
zna skakati. »Znaš, znaš skaka-
ti,« mu je takoj pritegnil oče Jože, 
»poglej, kakšnega fejst sina imaš.« 
Mi pa smo se smejali, kot osli ri-
gajo … Pa šopek mora biti izviren, 
je trdila Pepca. Ni problema, se je 
ponudil Tone, na vrtu imajo iz-
virne domače rože. »Koliko pa bo 
sploh povabljenih?« sem bila rado-
vedna. Jože se je počohal za glavo: 
»Hja, poleg nas starih navihancev, 
pa vsa živeča žlahta, še kakšen so-
sed ne sme manjkati, da nas bodo 
tudi na njihovo ohcet vabili, men-
da kakšnih 120.« »Ja, ja, vi se kar 
grupirate,« je kimal ženin, »a že-
nina in nevesto ste pa pozabi-
li šteti?« »No, seveda, 122,« je hit-
ro seštela Ančka. Pepca je vpra-
šala, kje se bo jedlo, pilo in plesa-
lo. »Če mene vprašate,« je priteg-
nil Štefan, »kar tu v zidanici, pa 
še kmečka je.« »A si ti za kmeč-
ki Vojnik, 122 ljudi pa v zidani-
co!« se je obregnila njegova Cilka. 
Marička pa je začela naštevati, da 
ne bo manjkala goveja župa s ta 
dolgimi domačimi rezanci, gove-
dina, kruhov hren, restan krompir, 
pa solata. Njen Tone jo je popravil, 
da se ne reče kruhov hren, ampak 
hrenov zos. »Torta pa naj bo štiri-
nadstropna«, se je oblizovala slad-
kosnedna Cilka. »Ja, ravno prav 
zate diabetičarko, da te pobere,« ji 
je namignil mož Štefan. No, po-
tem pa smo spet eden čez druge-
ga modrovali, da se mora fejst ple-
sati, sploh pojšter tanc, muzikan-
ti morajo biti taki, da skoz špila-
jo, ne pa 3, pol pa samo jejo, pa 
spet čez 2 uri 3, pa spet jejo in pi-
jejo. Štefan se je domislil, da ima 

še kasetofon, ki bo špilal 3 dni, če 
hočemo. Moj je bil glasen: »Ma, 
kakšen zastarel kasetofon, v pre-
nosnik zapečem CD ali pa USB 
ključek, pa je žurka.« Jože se je 
takoj oglasil: »Na kmečki ohce-
ti ne bo nobenih novotarij, špi-
lati morajo živi muzikantje, pa 
pika.« Tone se je hahljal, da še ni 
videl mrtvih muzikantov špilat. 
Pa se je spet spomnil Štefan: »Ja, 
pa šrangat bo treba, se bomo kar 
mi postavili …« Cilka pa vsa jez-

na: »Tepci stari, šrangajo ta mla-
di pobje, ženin pa mora plačat, ko 
jim je ukradel nevesto!« Takoj se 
je oglasil ženin, da on pa že ni ne-
veste ukradel, je kar sama priš-
la k njemu živet. Oče Jože pa na-
zaj: »Pa kaj ti poznaš stare kmeč-
ke običaje, nas poslušaj, kako se 
temu streže!« »Saj midva nisva 
za kmečko ohcet, saj imava že si-
neka,« se je plaho oglasila neves-
ta. »Pa kaj, boš imela pač narodno 
nošo namesto nedolžne bele oble-
ke,« jo je miril bodoči tast Jože in 
pomežiknil svoji Ančki, ki se tudi 
ni nedolžna poročala.

Bi se mi še kar prepirali, daja-
li nasvete, ko nas je naenkrat pre-
kinil ženin: »A veste, ne zameri-
te, midva nisva za tako mislinjsko 
kmečko ohcet, s pričami in starši 
se bomo odpeljali na Bled na eno 
kosilo in to bo to.« »Pa na Brezje 
ne pozabita,« se je še oglasila 
Pepca. Mi pa smo tako zazijali, da 
nam je skoraj umetno zobovje ven 
popadalo; a potem vsa ta zanimiva 
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mislinjska kmečka ohcet odpa-
de, pa še vsi sosedje bi bili nevoš-
čljivi. Oba sta vneto kimala in se 
držala tesno objeta. »No, no, ljube-
zen je zmagala,« je rekel Lojze. Mi 
pa smo takoj začeli spet na novo 
modrovati in se tolažili: pa še 
gnar se bo prišparal … pa zame-
ra, če koga ne bi povabili … ja, pa 
enemu mogoče hrana ne bi pasa-
la … pa muzikanti bi špilali samo 
ta moderne … druščina bo pa v zi-
danici ohcet zapila, pa bomo ime-
li spet en vzrok praznovanja … ja, 
ženinova mama Ančka je začela 
premišljevati, kje si bo nov kostim 
kupila … za Bled pa se spodobi še 
klobuček, je modrovala Cilka … 
ja, pa eno moderen stajliš frizuro, 
pa make up, sem dodala še pame-
tna jaz … pa šolenčke z visoko pet-
ko, pa iste barve taška, je še pri-
maknila Marička … »Se pa ja ne 
ženiš ti, madona,« je bil hud njen 
Jože, »kje pa naj tolko gnarja vza-
mem?« »Pšt, čist tih bodi,« mu ni 
ostala dolžna Ančka, »kaj pa če bi 
imeli na ohceti 120 ljudi?« »122,« 

jo je popravil Štefan. A Tone se 
kar ni dal: »Če ne bo mislinjske 
kmečke ohceti, bomo pa fantov-
ščino tako urezali, da se bo še do 
Doliča in Hude luknje slišalo.« 
»Butec and butec,« ga je dregni-
la žena Marička, »a si ti fraj, al 
kaj, fantovščino imajo samo pube-
ci.« Tone se je popraskal po svetle-
či pleši: »Ja, fraj bi že bil fraj, ko te 
ne bi bilo zraven.« Štefan je dvig-
nil kozarček: »Eh, pijmo ga, pij-
mo, in se veselimo, da se ima 
mladina rada, mi stari pa tudi v 
dobrem in slabem.« Jože in Ančka 
sta imela kar solzne oči, saj ohcet 
pri hiši pa res ni vsak dan, pa če-
tudi bolj skromna.

Ohcet so imeli na Bledu, se na-
makali v jezeru, še sreča da nas 
122 ni prijodlalo tja v tej pasji vro-
čini, ko bi si lahko še jajčka spekel 
kar na asfaltu … Mislim kurja … 

V naši prelepi Mislinji se veliko 
dogaja, turistično društvo je za tu-
rizem, vsi plešoči in pojoči za kul-
turo, vse, kar miga, za šport, osta-
li pa prosto po Prešernu. Kakšna 

čveka kaj načveka, kdo koga prija-
vi iz žlehtnobe ali favšije … A ne bi 
bila naša prelepa Mislinja še lepša 
s pozitivnimi, dobrosrčnimi, pri-
jaznimi in nasmejanimi krajani, 
pripravljenimi priskočiti na po-
moč in ohraniti ter negovati dosto-
janstvo in spoštovanje vsakemu?! 
Se vsaj pozdraviti z nasmehom v 
očeh in toplino v duši, ko se sre-
čujemo s sosedi, na ulici, v trgo-
vini, na kolesarski ali pohodni-
ški stezi. Misijo nemogoče spravi-
te v pogon, saj življenje teče in je 
samo eno. Bodite zdravi, kjerkoli 
ste, karkoli dobrega počnete in še 
enkrat, nasmeh in dobrota nič ne 
staneta.

Vaša Rozi 
Na uho vam šepnem: mogoče bo naša 

druščina odprla agencijo za pripravo 

ohceti v naši Mislinji, potem pa bodo 

res domače, izvirne in sploh in oh 

nasmejane. 

Danijela Tomis Obrul

Ko pogledam skozi okno, se moje 
oči zazrejo proti c. sv. Jošta, kjer 
se milo oglaša lahkotno zvonjenje 
in nas vabi, da upremo oči k Bogu 
in molitvi. Tukaj je župnija sv. Jošt 
na Paškem Kozjaku, ki leži na vi-
šini 1063 m, kjer se stikajo 3 obči-
ne: Mislinja, Velenje in Dobrna. 

Prelepa cerkvica, ki jo je na-
čel zob časa in je bila že dalj časa 
potrebna korenite prenove, je v 
nedeljo, 30. 7., s ponosom slavi-
la praznik sv. Jošta. Obnovljena je 

Praznik sv. Jošta
m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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bila notranjost župnijske cerkve, 
ki je po dolgem času dobila novo 
preobleko. 

Slovesnost je vodil celjski škof 
dr. Stanislav Lipovšek z duhovni-
ki in je ob tej priložnosti tudi bla-
goslovil njeno prenovljeno notra-
njost. Podelil je priznanja vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli, da nam 
je uspelo opraviti tako veliko delo. 
Cerkev ni le Božja hiša, ampak 
tudi naša hiša, od tod tudi želja, da 
smo si z župnikom g. Strmškom 
segli v roke in sklenili, da je zadnji 
čas, da nekaj ukrenemo. 

Cerkev nas povezuje, ne le z 
Bogom, temveč tudi med farani, 
zato smo si zadali cilj, da to pos-
tane živahno središče duhovne-
ga in družabnega življenja v naši 
župniji. 

Čas je mineval, gradbena dela 
so se pričela. Med nami je bilo 
veliko sodelovanja, prizadeva-
nja, iskrenosti in zaupanja, zato 

si lahko danes z velikim veseljem 
sežemo v roke in si čestitamo za 
dobro opravljeno delo.

Seveda gre največja zaslu-
ga prav našemu župniku Milanu 
Strmšku, ki je s tako trdno vo-
ljo opravljal zaupano poslanstvo 
na Dobrni in pri nas na Paškem 
Kozjaku. Z velikim veseljem je 
poleg maševanja opravljal tudi 
nadzor nad izvajalci del v cerkvi. 

Če ni radosti, preprostosti 
in lahkotnosti v tem, kar poč-
neš, kot ste to počeli vi, potem je 
vsaka stvar v življenju brez po-
mena in brez cilja. Hvala vam. 
Kljub vsakdanjemu naporu osta-
jate veseli, nasmejani in vaš ob-
raz veder. 

Čudovita gorska vasica, kjer je 
še moč zaužiti se svežega zraka, 
spiti čisto studenčnico in poslu-
šati žvrgolenje ptic, je pravi biser 
naravne lepote, ki v svojih nedr-
jih skriva starodavno c. sv. Jošta. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli, da je not-
ranjost naše cerkve dobila novo 
podobo. Naslednje leto pa nas 
čaka še obnova zunanjega dela. 
Svetišče je luč vsake fare, pravi 
verski in narodni buditelj Anton 
Martin Slomšek, in z njim se 
strinjamo. 

Oh, ozirajte se tudi vi radi po 
svoji farni cerkvi, ki je vse fare du-
hovno oko. Farna cerkev naj bo tudi 
vse fare oko. Od tod tečejo sedme-
ri studenci milosti božje po vsej fari; 
odtod prihaja duhovno življenje do 
vsake bajtice. Od farne cerkve se širi 
po hribih in dolinah veselje, pa tudi 
žalost. Pa iz farne cerkve mora biti 
še dalje pot – steza v večnost – na 
Očetov dom.

(Anton Martin Slomšek)
Jelka Rek

Župnija Paški Kozjak

V lepem nedeljskem jutru, na praznik lepe nedelje 
sv. Lenarta, smo v Mislinji v času občinskega prazni-
ka blagoslovili obnovljeni kip Lurške Matere božje. To 
je sovpadalo s stoletnico prikazovanja Marije v Lurdu.

Kapela je bila v preteklosti last družine Iršič. Stoji 
ob državni cesti in vse dosedanje gradnje so jo ohra-
nile, danes pa je last občine.

Na pobudo Jožeta Rošerja, da se obnovi zelo dotra-
jan in lep kip Marije, so se pričeli razgovori z g. žu-
pnikom in člani župnijskega sveta ter občino. Velik 
posluh za obnovo je imel župan Bojan Borovnik.

Za obnovitveno-restavratorska dela se je odločil 
domačin Ivo Mencinger. Človek na mestu – zavzet, 
natančen in seveda z znanjem, ki ga je sproti dopol-
njeval in iskal rešitve. Opravil je neverjetno delo, ki 
je po njegovih besedah obsegalo vsaj 150 ur – mislim 

Kapelica v Šentlenartu
m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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Hiška

Ivana Djilas, režiserka in pisate-
ljica, je v svojem proznem prven-
cu na simpatično sistematičen na-
čin razgradila in postopno pripe-
ljala do konca ali ponovnega začet-
ka Zgodbo o neuspehu, ki je v ob-
liki kolumen predhodno izhajala 
v reviji Mladina. Hiša kot statusni 
simbol ima prav posebno mes-
to v »tvojem prostoru«, te predsta-
vlja, zaznamuje, okvirja, usmerja 
…, skratka je definicija navidezne 
popolnosti, v kateri ni prostora za 
strahove, čustvene stiske in preg-
lasne pogovore. Ko zapremo okna 
znotraj in zunaj nas, ustavljamo 
življenje, in sicer takšno, kot je, v 
svojem nihanju dobrega in slabega.

Zato Djilasova pogumno in 
brezkompromisno predstavi zgod-
bo o stiskah takšnih in drugač-
nih, ki bi lahko bile tudi tvoje ali 
moje, ter jih simbolično umesti v 
nedovršen prostor in čas.

Nas zato, ker ji uspe, da skozi 
družinsko pripoved niso več samo 
oni, ampak smo tudi mi!

Prodajamo hišo, ker smo si že-
leli preveč, jo personificiramo, jo 

stilsko urejamo in mrzlično iš-
čemo rešitev. Predvsem pa so-
čustvujemo in smo ob tem globo-
ko družbenokritični.

Ampak še vedno, ne glede na 
vse smo tretja oseba, opazovalec, 
bralec, hvala Bogu, ni se zgodilo 
nam. Najrajši spremljamo, razg-
labljamo in analiziramo … o dru-
gih, od daleč, s ptičje perspektive, 
od zgoraj, da se na ne sliši preveč, 
pa vendar se …

Smisel bivanja in dom dobiva-
ta druge razsežnosti, razum nas 

po sili razmer vleče drugam, kaj 
pa srce?

Ko se zdi, da je situacija brez-
izhodna in da se je seštevek vseh 
možnih rešitev skrčil na mini-
mum, pač ugotoviš, da je treba 
čisto lepo živeti naprej in se pre-
pustiti ritmu takoj zdaj in tukaj, 
brez filozofiranja. Umetnost živ-
ljenja je bojda v modrosti spreje-
manja. Preprosto, ampak presne-
to težko.

Darja Hribernik

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

pa, da krepko več. Še večjo vzpodbudo je dobil ob bo-
lezni v družini. Za dokončno izdelavo je k sodelova-
nju povabil akad. slikarko Jernejo Smolnikar. Ob tem 
so mu ob ureditvi in namestitvi v kapelo pomaga-
li prijatelji, ki so celotno kapelo prepleskali in uredili 
okolico. Pred vremenskimi vplivi in vplivi ceste je za-
ščitena s steklom in vrati.

Kapela s kipom Matere božje sedaj žari v vsej svoji 
lepoti, in to na mestu, ki popotnika, ki se pelje skozi 
Mislinjo, pozdravi in spodbudi kakšno dobro misel.

Ivo Mencinger, največja zahvala vam za vaš trud, 
prizadevnost in čas, ki ste ga namenili restavriranju 

kipa. Zahvala velja tudi Občini Mislinja, županu, g. 
župniku Tinetu Tajniku in vsem, ki ste ta sakral-
ni in kulturni spomenik uredili, da je v ponos vsem 
krajanom.

Že naši predhodniki so se trudili in ohranja-
li objekte, ki so v dobro ljudem. Danes je odgovor-
nost na nas, da s svojo motiviranostjo, solidarnostjo 
in predvsem s skupnim sodelovanjem ohranimo te 
objekte našim potomcem.

Melita Rošer
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Fotografije razstavljali na Dunaju

Trije člani Fotofirbcev smo aprila 
razstavili svoje fotografije v sklo-
pu 9 razstavljavcev, udeležencev 
programa Čarobnost fotografije 
Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje Slovenj Gradec (U3ŽO) v 
slovenskem Korotanu na Dunaju.

Korotan je hotel na Dunaju, ki 
je v lasti slovenske države. Nudi 
postelje slovenskim študentom na 
Dunaju, proste kapacitete pa dru-
gim obiskovalcem iz Slovenije, 
Avstrije ali od drugod. Ker ima 
zelo primeren razstavni prostor, 
ki je viden tudi z ulice, v hotelu 
redno prirejajo razstave (slike, pla-
stike, keramiko, fotografije …) in s 
tem gostom nudijo vrhunska kul-
turna doživetja. 

Sonja Lakovšek, direktorica za-
voda Mocis, v okviru katerega de-
luje U3ŽO, se je dogovorila za 
to razstavo, ki pa se je nato raz-
širila z razstavo fotografij Toma 
Jeseničnika. Obe razstavi sta bili 
na temo Slovenj Gradec, saj ta le-
tos praznuje 750. obletnico 1. pi-
sne omembe. Poleg tega je MOSG 
opremila 1. hotelsko sobo s po-
mniki na skladatelja Huga Wolfa. 

Direktor hotela Korotan Anton 
Levstek je namreč pričel z izvedbo 
ideje, da bodo sobe v hotelu prev-
zele imena znanih Slovencev, ki 
so delovali tudi na Dunaju, in da 
bodo temu primerno opremljene. 

Ob odprtju obeh razstav in 
sobe so kulturni program izved-
li umetniki iz Slovenj Gradca. 
Odprtja so se med drugimi ude-
ležili minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Gorazd 
Žmavc, direktor Mohorjeve druž-
be Celovec dr. Karl Hren in župan 
MOSG Andrej Čas.

Sodelovanje s Korotanom smo 
v okviru U3ŽO še nadaljevali, saj 

Bojan Šinko Marica Rošker

Olga Kac Oder
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smo za vse udeležence univer-
ze organizirali enodnevni izlet 
na Dunaj. Direktor hotela nam je 
predstavil zgodovino Dunaja s pou-
darkom na delovanju Slovencev na 
Dunaju, med katerimi so bili tudi 
rektorji dunajske univerze. Vzel si 
je še toliko časa, da nas je vodil na 
krožni vožnji po starem in novem 
Dunaju in nas nato skozi Hofburg 
in mimo c. sv. Štefana popeljal do 
zgradbe, ki je bila zgrajena po na-
črtih našega arhitekta Plečnika. 

Tako smo člani U3ŽO razširili svo-
ja vedenja tudi z aktivnima obisko-
ma Dunaja in se seznanili s po-
membno vlogo Slovencev v tej sve-
tovno znani prestolnici. 

V prihajajočem letu bomo na-
daljevali izobraževanje in druže-
nje v obstoječih in novih progra-
mih ter se lotili novih projektov. 
Če vas naše delo zanima, se nam 
priključite.

Razstavljene fotografije smo 
posneli in izbrali pod vodstvom 

mentorice Sonje Buhvald. 
Mentorica nas je v tem letu us-
merjala tudi k fotografiji izven po-
lja fotografske tradicije, kar se od-
raža na nekaterih razstavljenih 
fotografijah. Od skupno 13 raz-
stavljenih fotografij na Dunaju 
je bilo 5 fotografij od 3 članov 
Fotofirbcev. Pridobljeno znanje in 
izkušnje z veseljem prenašamo in 
delimo z našimi prijateljicami in 
prijatelji v skupini Fotofirbcev.

Marica Rošker

k u l t - u r a  

k u l t - u r a  

Poletna otroška delavnica  
v Tisnikarjevi rojstni hiši

Poletje je čas počitnic in otroških delavnic. 
Iz odpadnega materiala in vse vrste šare smo tok-

rat izdelovali živali in prijazna bitja na temo razstave, 
ki jo gostimo v Galeriji Kavka.

Naše društvo namreč gosti 2 odlična gorenj-
ska umetnika, akad. slikarja Cveta Zlateta in kiparja 
Mateja Plestenjaka. Prvi nas je navdušil s svojimi po-
dobami krokarjev, drugi pa s skulpturami živali.

Tako je bil ustvarjalni popoldan ne samo zabava, 
temveč je dobil tudi poučno noto. Kako so se otroci 
zabavali, si lahko ogledate na slikah.

Delavnico je organiziralo KD Jože Tisnikar 
Mislinja, za strokovno izvedbo je poskrbela slikarka 

Gordana Grah, jaz pa za koordinacijo in tehnično 
izvedbo.

Doroteja Stoporko

Pravijo, da te Afrika lahko začara 
ali pa sploh ne. Mene je. Težko je 
to opisati z besedami, ker jih eno-
stavno ni. So občutki, drugačnost 
v vseh pogledih, notranje doživlja-
nje, notranja preobrazba.

Afrika, zibelka človeštva, po-
nuja vse to, na kar smo že zdav-
naj pozabili. Zavedanje, da smo 
vsi ljudje, s popolnoma enakim ci-
ljem skozi življenje; biti srečen, 
biti ljubljen in najti notranji mir.

Spoznavanje drugačnosti mi je 
bilo vedno izziv. Doživela sem iz-
kušnjo, ki sem jo prej opazovala 
samo od daleč. Je res, da so lahko 
ljudje srečni, čeprav nimajo niče-
sar in živijo z danes na jutri? Od 

Gana – zibelka človeštva
p o t u j e m o  s k u p a j  
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kod črpajo to moč in optimizem, 
od kod jim zavedanje, da »vse 
bo«, kajti nam v »civilizaciji« bi se 
že zdavnaj porušil svet.

Vasica Langma leži ob 
Atlantiku, razpotegnjena ob rde-
či cesti, ki prej spominja na ces-
to, na katero so vsi pozabili, po-
sejana z mnogimi lesenimi hi-
škami, za katere se ti najprej zaz-
di, da življenje v njih ni mogoče, 
pa vendar je vse zelo živo. Živela 
sem med ljudmi, domačini, z nji-
mi vred okušala vse to, kar je nam 
nerazum ljivo. Zame je bilo nepre-
cenljivo. Naučila sem se veliko.

Jutranji sprehodi ob Atlantiku, 
še preden je vzšlo sonce, so me 
vsak dan sproti opominjali na 
majhnost človeka. Neskončne 
peščene plaže, valovi, ki se poigra-
vajo z vetrom in ti pot posujejo s 
školjkami, prijazni domačini, ki 
te pozdravljajo z nasmehom, kljub 
trpkosti življenja; otroci, ki nosi-
jo vodo v posodah na glavi in tako 
oskrbijo družine ali pa se vračajo 
s polj; vse to pred poukom … in ti 
veselo mahajo v pozdrav: »Hello, 
how are you?« In nič ne prosijo. 

Ribiči se vračajo z večernega 
ulova, njihove žene pa jih priča-
kajo ob obali, da začnejo sortirati 
ribe. Družijo se. Skupaj so. Slišiš 
smeh in pogovarjajo se. Vse zgle-
da kot ena velika družina.

Gana je naravno bogata drža-
va. Je ena večjih izvoznic kaka-
va, lesa, elektrike in boksita; zna-
na je po nahajališčih zlata in di-
amantov … in tudi sicer; raznoli-
ka narava z mnogimi nacionalni-
mi parki, več kot 75 plemenskimi 
skupnostmi, preko 45 različnih je-
zikov in nešteto narečij. Uradni 
jezik je angleščina.

Imela sem priložnost obiska-
ti plemensko skupnost Nzima, ki 
je prava zanimivost in posebnost. 
Živijo v osrčju džungle, kamor 
ne vodi nobena cesta. Do njih pri-
deš po rečnem kanalu s čolni, ki 
jih veslajo fantje in ves čas prepe-
vajo pesmi ob spremljavi ptičjega 
petja. Reka je posuta z neštetimi 
lokvanji in po eni uri vožnje se ti 
odpre pogled na koliščarsko vasico 

ob velikem jezeru. Samo nekaj le-
senih hiš je, šola in 2 cerkvi. Sledi 
sprejem pri poglavarju in kasneje 
druženje z domačini, ki nas toplo 
sprejmejo. Otročki ti mimogrede 
zlezejo v naročje in se te dotika-
jo. Zanimivost plemena Nzulezu: 
že 600 let živijo na tem območju 
in nikoli jih ni več kot ok. 450. Po 
tradiciji se ukvarjajo z magijo, so 
spiritualisti, šamani, vrači, zdra-
vilci, čarovniki … Med ostalimi 
plemeni uživajo ugled, strahospo-
štovanje. Zelo zanimiva izkušnja 
je bil tudi šamanski obred.

Kraljevina Ashanti leži v osrčju 
Gane. Ko po urah vožnje po ne-
skončnih cestah zagledaš vasice; 
kot gobe, ki ležijo ob cesti, s slamo 
pokrite hiške, zidane iz oranžne 
zemlje, kjer te zopet mora spreje-
ti poglavar in kasneje, ko ti dovoli 
vstop v vasico, te ponovno pozdra-
vijo gruča otrok in sramežljivi 
pogledi žensk. Njihove hiške jim 
služijo samo za spanje, v notran-
josti ni drugega kot amfora ali dve 
vode in nekaj oblačil. Življenje se 
odvija na njihovih dvoriščih, kjer 
sušijo paprike, čili, arašide ali pri-
delujejo karitejevo maslo. Med nji-
mi se sprehajajo koze, mačke, ko-
koši in psi. Vasice imajo skupno 
kopalnico in mogoče sanitarije. In 
preživijo.
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Obisk nacionalnega parka 
Kakum je bil prava posebnost. Na 
višini 40 m se sprehodiš po vi-
sečih mrežah in opazuješ buj-
no naravo pod seboj in njene ek-
sotične prebivalce. Ananas, ba-
nane in kokos so na dosegu rok. 
Prav tako pridejo do tebe opice, 
ki jih lahko hraniš ali samo opa-
zuješ, mamo z mladičkom, kako 
potrpežljivo čaka, da se ta napi-
je mleka.

Glavno mesto Accra … vele-
mesto s 4 mio prebivalcev, kjer 
lahko občutiš utrip bede in blišča. 
Tržnice, vudu market, smetiščna 
naselja in predsednikovo palačo. 
Iz ene skrajnosti v drugo. Gneča 
na vsakem koraku in tukaj imaš 
priložnost, da doživiš red v nera-
zumljivem kaosu.

Ritem afriške kulture odražajo 
njihovi plesi ob spremljavi bobnov 
in tradicionalnih glasbil. Energija, 
prožnost teles, barvitost njiho-
vih kostumov, vse zavito v zgod-
be njihovega vsakdana, pa tudi 

zgodovine, te presenetijo in pre-
sunejo. Moram priznati, da sem 
marsikdaj občutila neko notranjo 
krivdo (mogoče gre za kolektivno 
zavest), da sem belka. Ampak, živ-
ljenje gre naprej.

Naš svet je raznolik, čeprav vsi 
živimo na istem planetu. Afrika 
mi je pokazala popolnoma drug 
vidik življenjskih vrednot. Pri njih 
se čas ustavi, vsaka težava se reši, 
močna družinska povezanost ti 
daje občutek varnosti in pripadno-
sti, skrb za drugega …

Od kod torej izvira njihova sre-
ča? To je bilo največkrat moje 
vprašanje, ki sem ga postavila do-
mačinom. »From inside,« največ-
krat dobljen odgovor, potrjen s po-
loženo dlanjo na njihovo srce. In 
kaj si želijo? »A standard life,« kar 
pomeni imeti streho nad glavo in 
vsak dan hrano na mizi. 

Vse to je Afrika … in še mno-
go več.

Nataša Zupanc

Sem … Janko Krebl, živim na Gozdarski cesti v 
Mislinji.

Kakšna je bila vaša poklicna pot?
L. 1962 sem šel v rudarsko šolo v Velenje na RŠC. 
Zaposlil sem se kot mojster praktičnega pouka. To 
sem bil vse do l. 1980, ko sem imel na delovnem 
mestu hudo nezgodo. Po okrevanju so me prestavi-
li na drugo delovno mesto. Zdaj sem že vrsto let v 
pokoju.

Kaj najraje počnete v prostem času?
Rad igram nogomet, kolesarim, stružim les in sli-
kam. Že v mladih letih sem se navdušil za filme. Z 
vozičkom sem vozil filmske kolute z železniške po-
staje v takratno kinodvorano v Mislinji in tako sem 

lahko videl vse filme. Slikati sem začel pozneje. 
Nekoč sem videl v termah v Topolšici razstavo neke 
slikarke. Bila mi je všeč, pa sem si rekel, da bi tudi 
jaz rad tako slikal. V začetku sem le opazoval druge. 
Ko sem nekoč zbolel, sem za kratek čas začel slika-
ti, eden od obiskovalcev pa mi je rekel, da bi te slike 

n a š  o b č a n  

Janko Krebl
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Adrian P. Kezele, pisec številnih 
knjig s področja praktične du-
hovnosti, predavatelj in učitelj, bo 
23. 11. v Mislinji v PTC Lopan iz-
vedel predavanje in delavnico na 
temo intuicije. Poleg zanimivih 
informacij in osveščanja o tej za-
nemarjeni veščini se bodo ude-
leženci lahko naučili tudi nekaj 

enostavnih, a učinkovitih vaj za 
razvoj intuicije, ki jih lahko začne-
jo takoj uporabljati.

To je izjemna prilika, da v živo 
spoznate enega najbolj navdihu-
jočih predavateljev na tem po-
dročju ter dobite spodbudo za 
osebni napredek in pozitivno 
spremembo. 

Takole pravi Adrian o intuiciji 
v uvodu knjige Intuicija – modrost 
pravilne izbire, ki je letos izšla v 
slovenščini: »Navkljub vsakodnev-
nemu obujanju je intuicija še ved-
no »pozabljena« veščina. Oziroma 
lahko natančneje rečemo, da smo 
jo zanemarili. Tisti, ki vanjo verja-
mejo, o tem neradi javno govorijo, 
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Predavanje in delavnica Intuicija

lahko razstavil. Dal mi je pogum. Slikanja sem se 
učil pri treh mentorjih. Najprej sem šel v Šmartno k 
slikarju Jožetu Kremžarju, ki me je učil celo zimo, 
potem je bil moj mentor likovni pedagog Zoran 
Ogrinc. Obiskoval sem tudi tečaj, ki ga je vodil akad. 
slikar Peter Hergold, od katerega sem se prav tako 
veliko naučil. Učil sem se tudi od drugih. Najraje 
slikam krajine, tihožitja, zlasti stare mline, hiše, 
večkrat sem naslikal mislinjsko ozkotirno železnico, 
ena slika je tudi v Vagonu, c. sv. Lenarta … Vedno si 
najprej naredim skico. Na začetku sem slikal v oljni 
tehniki, zdaj pa največ z akrilom. Eno sem naslikal 
tudi na steno. Tudi z ogljem rad kaj narišem. Na le-
seno posodo sem naslikal slap. Res rad slikam. Imel 
sem tudi že nekaj razstav.

Tudi les mi je zelo ljub. Zanj sem se navdušil že 
kot mladenič, ko sem gledal soseda, kako je na svo-
ji lesni stružnici izdeloval vse mogoče. Tudi sam sem 
poskusil, a je trajalo kar dolgo, da sem pridobil ve-
ščine. Najprej sem izdeloval lesene ograje, vrtne in 
notranje. Naredil sem jih več, ne samo zase, ampak 
tudi za druge. Izdelujem tudi lesene vaze, krožni-
ke in druge drobne predmete. Lep je les oreha, hru-
ške, češnje, vsaka vrsta ima drugačne značilnosti, 
ki jih moraš spoštovati. Les mora biti suh in zdrav, 
to je glavno. Naredil sem tudi več mlinov za jaslice, 
tudi za našo župnijsko cerkev. Najbolj pa sem pono-
sen na maketo ozkotirne železnice. Na gozdno ozko-
tirno železnico v Mislinjskem grabnu imam res lepe 
spomine. Potekala je nedaleč stran od mojega doma. 
Ko sem bil star 10 let, so jo odstranili. Če zaprem oči, 
jo še vedno povsem natančno vidim. Maketo sem 

izdeloval celo leto, zraven pa postavil še mlin, mo-
stove, vse, kot je bilo nekoč, ko je železnica še delo-
vala. Moj sin Sandi je napisal tudi pesem o njej in jo 
uglasbil in jo kdaj skupaj tudi zapojeva. 

Imam pa željo, da bi občina podprla izdelavo vsaj 
enega dela železnice; da bi naredili tire, lokomotivo 
in vagone v naravni velikosti.

Na kaj ste v življenju najbolj ponosni?
Na ženo Zlato, družino, na dom in na vse, kar sem 
ustvaril.

Od kod črpate ideje, moč za svoje delo?
Predvsem iz narave. Včasih nisem videl rož, a z leti 
se človek spreminja, zdaj so mi zelo všeč. Življenje je 
tako bogatejše.

Vaš življenjski moto.
Predvsem, da si pošten človek, da ne storiš drugemu 
tega, česar ne želiš, da drugi stori tebi. Da si delaven; 
če se sam ne potrudiš, ne more nastati nič. 

Pripravila Marjana Gmajner Korošec
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čeprav večino odločitev sprejema-
jo prav na osnovi »notranjega ob-
čutka«. Mnogi pa ga še vedno po-
tiskajo, saj ga smatrajo za subjek-
tivnega in nezanesljivega.

Po več kot 20-ih letih dela z 
ljudmi sem bil priča izjemnim 
spremembam, ki so se dogajale 
na raznih področjih življenja in to 
vse pod vplivom večjega zaupanja 
v notranje znanje. Navsezadnje, 
naš racionalni um lahko sprej-
me samo omejeno količino po-
datkov. Odločitve, ki jih sprejema 
na osnovi tega, so nujno prav tako 
omejene. 

Na drugi strani, izgleda, da 
globoko v nas obstaja mesto, ki je 
večje in globlje od uma. Nekateri 
mu pravijo srce, nekateri duša, ne-
kateri mu pripisujejo božanske 
značilnosti. A kakorkoli ga ime-
nujemo, sem prepričan v nas-
lednje: vsak, ampak prav vsak od 
nas, ima pristop do informacij, ki 
daleč presegajo naše dosedanje 
sposobnosti. 

Uporaba tega vira se imenu-
je intuicija. Tako kot ste rojeni s 
sposobnostjo, da hodite in govo-
rite, tako so vam prirojene tudi 
intuitivne sposobnosti. Seveda, 

nekaterim več, drugim manj. 
Vsekakor pa vsakemu vsaj stokrat 
več kot to danes uporabljamo. 

Zanemarjanje teh sposobnosti 
vodi do njihovega odmiranja. Kot 
bi mišice nog oslabele in izgubi-
le svojo funkcijo, tako tudi intuici-
ja, če je ne negujete, počasi slabi. 
Čas je, da spremenite to situacijo. 
Čas je za globoko ponovno obuja-
nje intuicije!«

Adrian P. Kezele

Vstopnice so na voljo v Knjižnici 

Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

in na spletni strani Društva 

Bodi življenje http://leenia.si/

bodizivljenje/.

Predavanje bo v hrvaškem 

jeziku.

Adrian P. Kezele

Predavanje in delavnica Intuicija

23. 11. 2017 ob 17. uri 

PTC Lopan

Organizatorja: Društvo narava 

Pohorja in Društvo Bodi življenje
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Predlogi in nasveti

Pozdravljeni, dragi sokrajani in 
drage sokrajanke. Srčno upam, 
da vam zdravje dobro služi in da 
imate pogosto nasmeh na obra-
zu. Obenem pa vas vabim, da pre-
berete nekaj o novih temah, ki sta 
bolj dobrodelne narave. 

Krvodajalstvo
Če ste že krvodajalci, naj se 

vam v imenu vseh pacientov, ki 
potrebujejo kri, zahvalim za vsa-
ko darovano kapljico naše najpo-
membnejše tekočine. Ta članek 

namenjam predvsem tistim, ki 
si želite postati krvodajalci, am-
pak še zbirate pogum. Menim, 
da vam bom, če vam opišem 
potek od odločitve do darova-
nja, s tem tudi olajšala odloči-
tev. Preden pričnem z opisom, 
pa naj poudarim še dejstvo, da je 
to popolnoma prostovoljna odlo-
čitev in da vas v to nihče ne sme 
siliti. 
Kdo lahko daruje kri?
• Oseba med 18. in 65. letom 

starosti,

• oseba, ki je dobrega zdravja in 
počutja,

• oseba, ki tehta več kot 50 kg,
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• oseba, ki zadnje mesece ni ime-
la večje operacije,

• oseba, ki v zadnjem letu ni pre-
jela transfuzije,

• moški, ki vsaj 3 mesece ni 
daroval krvi,

• ženska, ki vsaj 4 mesece ni 
darovala krvi in v zadnjem letu 
ni bila noseča.

Kdo ne more darovati krvi?
• Oseba, ki ima hujše obolenje 

srca,
• oseba, ki ima ali je imela ma-

ligne (rakave bolezni),
• oseba, ki ima prenosljive 

bolezni,
• oseba, ki ima sladkorno bolezen 

in uporablja insulin,
• oseba, ki preboleva ali je v zad-

njih 14 dneh prebolevala akutni 
infekt.

Priporočilo pred odvzemom
• Pijte dovolj tekočine,
• pred odvzemom pojejte nemas-

ten obrok hrane (kruh z mar-
melado, čaj, sok, sadje …),

• na odvzem pridite spočiti,
• ne bodite tešči!
Kje je odvzem?

Bolnišnica Slovenj Gradec ima 
transfuzijski center, kjer lahko 
vsak torek in četrtek darujete kri 
od 7.30 do 11.00. Obstajajo pa tudi 
krvodajalske akcije, ki jih lahko 
sami zasledite v medijih.

Viri:

• http://www.ztm.si/

krvodajalstvo/

• http://www.slovenija-tran-

splant.si/

• Rdeči križ Slovenj Gradec

Postopek odvzema
S seboj imejte osebni doku-

ment. Na začetku dobite anketni 
vprašalnik, ki ga izpolnite. Potem 
vam z rahlim vbodom v prst iz-
merijo nivo hemoglobina v krvi. 
Za tem greste k zdravniku, s ka-
terim se pogovorite in vam izme-
ri krvni tlak. Če zdravnik meni, 
da izpolnjujete vse pogoje za da-
rovanje krvi, vam da zeleno luč. 
Zadnji korak pa je darovanje krvi 
in kuponček za malico. Nič straš-
nega, kajne? 

Darovanje organov
Rada bi se dotaknila tudi teme, 

ki nam je navadno neprijetna. Kar 
je seveda razumljivo, o smrti se 
nihče ne pogovarja rad. Žal pa je 
tudi ta 'del' življenja. 

Darovanje organov je popolno-
ma prostovoljno in lahko se sami 
odločimo, da bomo postali daro-
valci ali pa se ob naši smrti odlo-
čijo naši bližnji. Menim, da bi bilo 
dobro, da bi se v družini pogovar-
jali o tem, kakšne so naše želje 
glede darovanja organov po smrti.

Lahko se zgodi, da boste kdaj 
svojec, ki ga bo zdravnik povpra-
šal, če se strinjate z darovanjem 
organov vašega bližnjega, ki ima 
potrjeno možgansko smrt. Če se 
boste prej pogovarjali o tej temi, 

vas morda omenjena situacija ne 
bo spravila v preveliko stisko.
Zakaj darovati organe?

Z darovanjem organov lahko 
nekomu izboljšamo kvaliteto živ-
ljenja ali pa mu ga pravzaprav po-
daljšamo. Ne samo enemu, pač 

pa lahko 1 oseba podari organe 
in pomaga več ljudem. Veliko 
ljudi je vpisanih na čakalno listo 

in čakajo na organ, ki bi jim spre-
menil življenje na boljše. 

Kje je možno izpolniti izjavo 
o darovanju?

Na Rdečem križu Slovenj 
Gradec lahko izpolnite izjavo o 

darovanju organov. S seboj imejte 
osebni dokument in kartico zdra-
vstvenega zavarovanja. 

Kadarkoli lahko prekličete svo-
jo izjavo. Če pa vas skrbi za vašo 
varnost, naj poudarim, da so vsi 
ti podatki tajni in so dostopni šele 
ob vaši smrti. Zdravniki vam za-
radi tega ne bodo nudili slab-
še oskrbe, saj niti ne vedo, da ste 
darovalec.
Za konec …

Kakorkoli se že boste odloči-
li glede krvodajalstva in darova-
nja organov, naj vam povem, da 
ravnate prav. Nikoli ne imeti slabe 
vesti, če vas je nečesa strah. 

Najlepše se vam zahvaljujem, 
da berete moje prispevke in da ste 
me sprejeli v svoje domove. Želim 
vam veliko zdravja in smeha! 

Življenje je lepo! 
Marjanca Matvoz, dr. med., 

specializantka urgentne medicine
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Krvodajalstvo

Krvodajalstvo je človekoljubna dejavnost, ki se izva-
ja v skladu z načeli prostovoljnosti, brezplačnosti in 
anonimnosti ter zajema vse aktivnosti motiviranja, 
obveščanja, organiziranja, izobraževanja in pridobi-
vanja krvodajalcev za namene nacionalne oskrbe s 
krvjo.

V Evropi velja načelo, da si mora vsak narod sam 
zagotoviti zadostne količine krvi, krvnih komponent 
in zdravil iz krvi, kar pomeni, da je potrebno imeti 
tako organizirano krvodajalstvo in transfuzijsko služ-
bo v državi, da načrtuje in izvaja program samoza-
dostnosti. Nacionalni program samozadostnosti se 
mora nenehno prilagajati novim potrebam po krvi v 
zdravstvu, zato moramo upoštevati, da je pri tem na 
voljo le kri človeškega izvora. 

Ker imamo v Sloveniji le 2 milijona prebivalcev, 
je področje samozadostnosti in njenega ohranjanja v 
veliki meri odvisno od državljanov RS, ki so priprav-
ljeni dati kri in pri tem ne iščejo nobene osebne ko-
risti. Le prostovoljno in neplačano krvodajalstvo uži-
va tudi najvišje zaupanje javnosti, ki je v spodbuja-
nju krvodajalstva najbolj kritično področje. Tudi od-
stotek zdravih krvodajalcev je v taki skupini najviš-
ji. V Sloveniji je bila taka oblika dajanja krvi vpeljana 
že l. 1953. Doseganje najvišje stopnje kakovostne in 
varne preskrbe s krvjo, kakor tudi doseganje samoza-
dostnosti na tem področju, je odraz slovenskega na-
cionalnega izročila in tradicije, ki slovenski preskr-
bi s krvjo že desetletja zagotavlja visoko stopnjo ka-
kovosti in varnosti. Rdeči križ Slovenije kot organi-
zator krvodajalstva, skupaj in v sodelovanju s trans-
fuzijsko službo, na krvodajalskih akcijah letno zbere 
več kot 100.000 prijavljenih krvodajalcev, ki zdra-
vstvu zagotovijo med 42.000 in 45.000 l krvi. To po-
meni, da imamo v Sloveniji vedno dovolj krvi in nje-
nih komponent. 

S tako organiziranim krvodajalstvom, ki ga izva-
jamo že 64 let, je prebivalstvu Slovenije zagotovlje-
no kvalitetnejše zdravstveno varstvo, kratkotrajnejše 
zdravljenje in s tem hitrejša vrnitev v delovno okolje. 
Slovenski krvodajalci so nepogrešljivi del slovenskega 

zdravstva in njihovo aktivno sodelovanje mora postati 
kategorija nacionalnega pomena prve vrste. 

Ohranjanje načela samozadostnosti pri oskrbi s 
krvjo v Sloveniji je prioritetna naloga RK Slovenije. 
To pomeni motiviranje in pridobivanje zadostne-
ga števila ljudi za dajanje krvi. Osnovna naloga RK 
na področju krvodajalstva je realizacija programa 
oddaje krvi, pridobivanje novih krvodajalcev, ohra-
njanje obstoječega jedra krvodajalcev in organizaci-
ja načrtovanih krvodajalskih akcij. Nacionalno dru-
štvo RK Slovenije s 56 območnimi združenji organi-
zira približno 1100 krvodajalskih akcij. Na vsak načr-
tovani odvzemni dan odda kri približno 350 do 400 
krvodajalcev. 

V območnem združenju RK Slovenj Gradec se 
skupaj s 14 krajevnimi organizacijami trudimo rea-
lizirati krvodajalske akcije v obsegu, ki bo državi in 
transfuzijski službi še naprej omogočal ohranitev na-
čela samozadostnosti pri oskrbi s krvjo. 

V okviru programa rednih krvodajalskih ak-
cij smo v OZ Slovenj Gradec preko mreže aktivistov 
in prostovoljcev v krajevnih organizacijah pridobili 
za oddajo krvi okoli 900 krvodajalk in krvodajalcev. 
Plan oddaje krvi za OZ RK Slovenj Gradec je 1490 
odvzemov letno. V preteklem letu smo s krajevnimi 
organizacijami in centrom za transfuzijsko dejavnost 
v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec izvedli 54 krvoda-
jalskih akcij.

Plan oddaje krvi za potrebe SB Slovenj Gradec je 
3000 oddaj letno, zaradi česar oddajo kri še krvoda-
jalke in krvodajalci s področja sosednjih območnih 
združenj. Z območnima združenjema RK Ravne in 
Dravograd izdelamo letni regijski plan oddaje krvi 
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Zdrave, vesele urice za najmlajše ob 
občinskem prazniku Mislinje

po dnevih, in sicer vsak torek in četrtek v tednu. 
Odvzem krvi poteka v centru za transfuzijsko dejav-
nost v SB Slovenj Gradec. 

Glede na potrebe po krvi, predvsem v poletnih 
terminih ter pred prazniki, prilagajamo tudi izved-
be krvodajalskih akcij. V primeru izrednih krvodajal-
skih akcij (naravne nesreče, prometne nesreče itd.), 
pričakujemo širšo podporo javnosti pri zagotavljanju 
dodatnega števila krvodajalcev. 

Še naprej bomo nadaljevali z aktivnostmi postavi-
tve organiziranega in dobro delujočega sistema krvo-
dajalstva. Motivacijske in zdravstveno vzgojne aktiv-
nosti bodo usmerjene v promoviranje krvodajalstva 
kot solidarnostnega gibanja za ohranjanje življenja 
bolnikov in večjo kakovost zdravja ljudi. Nadaljevali 
bomo z razvijanjem koncepta individualnega pristo-
pa do krvodajalk in krvodajalcev, vendar bomo ohra-
nili tudi motiviranje ljudi v organiziranih sredinah. 

Naj ob tej priliki povabim na krvodajalsko akcijo 
še vse tiste, ki krvi do sedaj še niste darovali.

Za vse informacije o dajanju krvi in terminih od-
daj krvi ste vljudno vabljeni, da se oglasite osebno ali 
preko telefona v pisarno OZ Slovenj Gradec ali v vaše 
krajevne organizacije RK v Mislinji, Doliču, Dovžah 
in Završah.

Vsem, ki že darujete kri, pa se vam za to humano 
in človekoljubno dejanje v imenu vseh, ki to dragoce-
no tekočino potrebujejo, iskreno zahvaljujemo.

V počastitev dneva krvodajalcev sta župana MO 
Slovenj Gradec in občine Mislinja že tradicionalno 
pogostila krvodajalce, ki so v preteklem letu skupno 
darovali kri 50-krat ali večkrat. Območno združenje 
RK pa se jim je zahvalilo s skromnimi darili. 

V juniju smo se udeležili 28. tradicionalnega sre-
čanja krvodajalcev iz vse Slovenije, ki ga vsako leto 
prirejajo v Veržeju. 

Anka Matvoz
sekretarka OZ RK Slovenj Gradec

19. in 22. 6. smo Zdravstveni dom 
Slovenj Gradec in Športno rekrea-
tivno društvo Mislinja v sodelova-
nju z Vrtcem Mislinja in Vrtcem 
Dolič ter dijaki Srednje zdravstve-
ne šole organizirali Zdrave, vesele 
urice za otroke. 

19. 6. smo v dvorani Lopan v 
Mislinji od 9.00 do 11.30 izvedli 4 
delavnice. V Doliču pa so se 22. 6. 
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vrtčevskim otrokom od 9.00 do 
10.30 pridružili še otroci 1. in 2. 
razreda OŠ Dolič. Tudi oni so so-
delovali na vseh delavnicah. 

Na 1. delavnici smo otroke po-
učevali o dobri drži in se sprošča-
li na meditaciji za najmlajše s po-
močjo zgodbice Kam me bo pope-
ljala čarobna svetilka? 

Namen 2. delavnice je bil 
zmanjšati strah pred zdravstve-
nimi pregledi. Na tej delavnici 
smo se z otroki iz vrtca pogovarja-
li o postopkih in pripomočkih, ki 
se jih uporablja zdravstveno ose-
bje ob zdravstvenih pregledih v 

zdravstvenem domu in bolnišnici. 
Igrali smo se obisk pri zdravniku.

3. delavnica je bila spretno-
stna, otroci so se učili povijanja s 
povoji. 

Ker je pri otrocih že od naj-
zgodnejših začetkov potrebno 
spodbujati njihovo naravno potre-
bo po gibanju, smo pripravili ple-
sno delavnico s sloganom Plešem, 
gibam, uživam.

Oba dneva sta bila zabavna, po-
učna, nasmejana, povezovalna. 

Izvajalki delavnic Katarina 
Krenker in Mateja Učakar, obe za-
posleni v ZD SG, ocenjujeva oba 

dogodka kot zelo pozitivna, saj 
je z vidika vzgoje za zdravje po-
membno, da otroke že v predšol-
skem in zgodnješolskem obdob-
ju navajamo na zdrav način življe-
nja.  

Za sodelovanje se zahvaljuje-
mo vsem sodelujočim vzgojitelji-
cam, učiteljicam, sodelujočim di-
jakom Srednje zdravstvene šole 
ter njihovi profesorici in Občini 
Mislinja. 

Mateja Učakar, mag. zdr. nege
koordinatorica promocije zdravja 

in zdravstvene vzgoje za otroke in 
mladino

m l a d . s i  

Praznovali smo  
skupaj z občino Mislinja

Otroci imajo kratke noge,

a delajo največje korake,

do sonca,

do sreče,

čez svet 

in puščajo za vse zanesenjake 

v prihodnosti sled.

(Tone Pavček)

Strokovne delavke dajemo pri svo-
jem delu velik pomen dobremu 
sodelovanju z okoljem. Ob pra-
zniku občine se nam je ponudi-
la možnost, da to sodelovanje le še 
okrepimo in poglobimo. 

Načrtovani tematski sklop, ki 
se je glasil Praznujemo z občino 
je vseboval dejavnosti z različnih 
področij, ki so se med seboj pre-
pletala, sama izvedba dejavnosti 
pa je pripomogla k uresničitvi zas-
tavljenih ciljev.

Spoznavali in raziskovali smo 
okolico, si ogledali pomembne 
stavbe, skakalnico, tunel … 

Sprehodili smo se po učni poti do 
parka ter obiskali bližnji kmetiji. 

V sodelovanju s Knjižnico 
Ksaverja Meška SG smo v prosto-
rih Knjižnice Mislinja pripravi-
li likovno razstavo na temo Naša 
občina. Otroških idej ni zmanjka-
lo. Slikali so zastavo občine, ska-
kalnico, tunel, krokarje, osnov-
no šolo, posamezniki pa so se loti-
li celo portreta župana. Prav tako 

smo z likovnimi izdelki sodelova-
li na natečaju občine z naslovom 
Nekoč smo imeli železarno. 

ZD Slovenj Gradec in ŠRD 
Mislinja sta za nas v dvorani 
Lopan pripravila Zdrave, vese-
le urice. Dobro smo se razgibali, 
se naplesali, poučili so nas o pra-
vilni drži ter nam pokazali, kako 
premagati strah pred zdravniki. 
Otroci so se v delavnice aktivno 
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vključevali. Sodelovali smo pri 
otvoritvi bralnega hladilnika ter z 
nastopom popestrili svečano sejo.

Pika na i pa je bil ogled kino 
predstave, ki jo je v dopoldanskem 
času organizirala občina. Večina 
otrok se je prvič srečala s tovrstno 
predstavo. V dvorano so vstopali 
radovedni, polni pričakovanj, od-
hajali pa nasmejani, zadovoljni, 

kar je v tistem trenutku poveda-
lo največ.

Tekom tega »praznovanja« so 
veliko pridobili, raziskovali, širi-
li besedni zaklad, se naučili novo 
pesem, ples … Imeli smo mož-
nost dnevnega ogleda nastaja-
nja kope ter kasnejšega kurjenja, 
spregovorili smo o oglarstvu in 
železarstvu. 

Pri svojem delu z otroki si 
večkrat zastavim vprašanje: »Ali 
zahtevam preveč?« A otroci zna-
jo presenetiti. Zmorejo veliko in 
še več. 

Te dni mi je še ne triletni de-
ček na sprehodu dejal: »Glej, tam 
je bila kopa, se je kadilo, zdaj pa je 
ne kulijo več.«

Špela Tovšak, vzgojiteljica

k o l u m n a  o n a  p i š e  

O človeku, prihodnosti in mobitelu

Sanjarije o tem, kakšen utegne 
biti svet 20, 100 ali več tisoč let v 
prihodnosti, so bile od nekdaj del 
kolektivne zavesti in ključni ele-
ment napredka. Leteči avto je pos-
tal letalo, mehanska metla sesa-
lec, potujoča hiša pa avtodom. 
Česa danes ne bi bilo, če ne bi 
davno, daleč pred svojim časom, 
nekje sedel nekdo z bujno domi-
šljijo in dobil – ideje? Morda v mo-
dernem kalupu samovšečnosti res 
mislimo, da se stvari odvijajo nam 
v čast, a v resnici so le produkt lo-
gičnega in hkrati naključnega 
procesa – dovolj dolgega, da ga v 
svojem bedno kratkem življenju 
sploh ne moremo dojeti. 

A masovna potrošnja, ali bo-
lje, požrešnost, nas je ponesla do 
točke, kjer se je z milenijci pole-
nila tudi domišljija. S konkuren-
co se je izgubila unikatna misel in 
ni več nemanipuliranega motiva. 
Z eksponentnim napredkom, hit-
rostjo življenja in piškotki na in-
ternetu se je naš domet zožil na 
parcelo, kjer se počutimo le naj-
bolj udobno. Izbiramo vsebine – 
beremo, gledamo, poslušamo le 

to, o čemer želimo brati, gledati in 
poslušati, ker so nam rekli, da je 
tako OK. Mediji že dolgo niso več 
most med državljanom in politič-
no areno, temveč platforma za no-
vice o škandalozni ločitvi ameriš-
kih zvezdnikov, 65 najhujših ne-
srečah v zadnjem tednu in poslan-
kah v kratkih hlačah na trajektu. 
Kaj češ, to se bere. In zakaj bi še 
kdo bral o sejah DZ, če pa se tam 
nihče ne sleče?

Pa za trenutek nazaj k priho-
dnosti. Kako si jo predstavljate vi, 
danes? Verjetno ne dlje od – jutri. 

Vzrok za to ne korenini le v bole-
če očitnem dejstvu, da imamo – 
kot družba – vsega polno rit, tem-
več hkrati v problemu, da nima-
mo več časa. 

Pa ne govorim tu o hitrosti, s 
katero moderno življenje prisili 
človeka v natempiran urnik, am-
pak vsem, kar je vmes. Razen ne-
kaj srečnih izjem se človek tega ti-
sočletja od doma ne odpravi brez 
mobitela. In če bi kdaj pogleda-
li izza njihovih ekranov, bi opa-
zili, da manično fokusiranje na 
mini premikajoče se podobe sploh 

Šola, kot so si jo za leto 2000 predstavljali v 19. st.
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k o l u m n a  o n a  p i š e  

ni več omejeno na zaslon, ki ga iz-
beremo sami. Z vseh strani smo 
bombardirani z digitaliziranimi 
oglasi, novicami in – morda naj-
strašnejša od vseh – obvestili. 

Ko vidim tisto rdečo enkico v 
zgornjem desnem robu neke apli-
kacije, me oblije pot. Itak sem ve-
dela že 4 sekunde prej, ker me je 
telefon z glasnim »CINK!« opo-
zoril, da se je nekje nekaj zgodi-
lo. In potem se prične mrzlično 
razmišljanje. Je SMS? Je kaj nuj-
nega? Je mogoče e-mail? Ah, mo-
goče je samo Facebook. Kaj če mi 
šef piše po Facebooku? Je mama? 
Koliko od 1 do 10 je nujno, da se 
odzovem? 

Moderni človek premore precej 
več osebne svobode kot leta nazaj. 
Tako se vsaj zdi. A s prepletanjem 

kibernetskega prostora in realno-
sti smo v težnji po širjenju svo-
je perspektive izgubili ravno to. 
Včasih si šel od doma in pač nisi 
bil dosegljiv. Danes nisi nikoli 
»offline«. Da o vohunjenju preko 
telefonov, personaliziranih sledil-
nih čipov, niti ne začnem.

Pa ne da me v resnici zelo 
moti. S komercializacijo tehno-
loškega produkta se svet tako ali 
tako spreminja. Več ljudi na svetu 
ima mobilni telefon kot pa dostop 
do čistih sanitarij. S tako množico 
se je spletni kriminal omilil prav 
toliko, kot pa razširil. Ne skrbi me 
več, da mi bo nekdo vdrl v Paypal 
in spraznil kartico – skrbi me le, 
da me bo prefrigana mreža ogla-
ševanja pripravila do nakupa ne-
česa, česar res ne potrebujem. V 

izgubljanje osebnega kontakta za-
radi tehnologije nekako tudi ne 
verjamem. Ravno združevanje na-
šega prostora z virtualnim je na-
mreč dalo intimnosti novo težo. 

A čas zase, ki počasi izginja, je 
resna zadeva. Neprestano nekaj 
moti našo pozornost – da nas za-
bava, na nekaj opozori ali pa po-
skuša prodati revolucionarno ma-
sko za obraz. In tega smo se pri-
vadili, izgubil pa se je dan za knji-
go, ura za sprehod, trenutek za 
razmislek. Vizije prihodnosti iz-
ginjajo, saj nas sedanjost preveč 
animira. 

»Do neskončnosti in še dlje!« 
je pravil astronavt iz Sveta igrač. 
Mi pa do jutri – potem pa, kar pri-
de, pride. 

Neža Oder

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Naše planinsko društvo že tradi-
cionalno v mesecu juliju gosti pla-
nince iz pobratenega PD Žeželj iz 
Kragujevca. Ker v letošnjem letu 
mineva 100 let od znamenite bit-
ke pri Kobaridu in obeležujemo 
stoletnico konca soške fronte, smo 
se odločili, da jim letos preds-
tavimo ta del naše domovine. 
Pripravili smo jim 4-dnevni aktiv-
ni program po Posočju.

V četrtek, 13. 7., smo jih pri-
čakali v Mostu na Soči, od ko-
der smo se zapeljali do korit reke 
Tolminke. Po zajtrku smo se spre-
hodili skozi korita. Pot je lepo ure-
jena, tako da smo lahko varno uži-
vali v pogledih na gladke, navpič-
ne stene in prečudovito modrino 
reke Tolminke. 

Ustno izročilo pravi, da je 
Dante, znani italijanski renesanč-
ni pesnik, dobil prav v tej soteski 
navdih za svojo pesnitev Božanska 
komedija. 

Po dobrih 2 urah sprehoda 
smo se vrnili na izhodišče, kjer 
so nam pripravili kosilo z doma-
čimi jedmi. Nato smo si ogleda-
li Bovec in se zapeljali do Koče 

Gostili smo planince iz pobratenega 
PD Žeželj iz Kragujevca
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V planinski sekciji Pilates ne mi-
rujemo. V teh 6 letih delovanja 
smo prehodili veliko lepih planin-
skih poti, vedno pa imamo v mis-
lih domači kraj in poti v okolici. 
Na potepanjih zbiramo ideje in 
premlevamo o naših načrtih, kaj 
in kako urediti poti doma, da bi 
jih približali krajanom.

Po urejenem delu poti do iz-
vira reke Pake se je sprehodilo že 
precej ljudi. To nam je potrdilo, 

da naš trud ni bil zaman, in nam 
dalo novega zagona za nadaljeva-
nje. V začetku poletja smo v so-
delovanju z VS Dolič, kultur-
nim in športnim društvom zače-
li s pripravami za ureditev dru-
gega dela poti – poti od igrišča v 
Doliču do Hude luknje. Zavihali 
smo rokave in hitro začeli ure-
sničevati zastavljene cilje. Želeli 
smo povezati kulturne in naravne 
znamenitosti, ki so v preteklosti 

zaznamovale to območje. Največ 
zaslug za to imata idejni vodja 
in koordinator projekta Miha in 
skrbnik poti Vlado. Uspelo nam 
je, da smo dela opravili do predvi-
denega roka.

V sklopu praznika VS Dolič 
Apnen'ca 2017 smo v lepem sobot-
nem jutru pripravili skromno slo-
vesnost ob odprtju poti. Na pano-
ju ob prireditvenem prostoru smo 
predstavili pot in delovne akcije v 

Pot od Hude luknje do izvira  
reke Pake

pod Mangartom, kjer smo pre-
spali. Drugo jutro nas je prese-
netil dež, zato je tisti dan vrh 
Mangarta ostal neosvojen. Da 
dneva vseeno ne bi preživeli pa-
sivno, smo spremenili načrt in se 
spustili nazaj v dolino do trdnja-
ve Kluže, ki je v času 1. sv. vojne 
na najožjem delu Koritnice zapi-
rala pomemben strateški prehod. 
Pod strmimi stenami Rombona 
je bila trdnjava varna pred ne-
posrednim italijanskim obstre-
ljevanjem. V njej so bila nameš-
čena poveljstva in zaledne eno-
te, služila pa je tudi kot obvezova-
lišče. V času ogleda trdnjave se je 
vreme začelo izboljševati in skle-
nili smo, da se povzpnemo na 
Svinjak. Zapeljali smo se na iz-
hodišče do vasi Kal – Koritnica. 
Po dobrih 7 urah precej napor-
ne hoje smo se vrnili na izhodišče 
in se zapeljali do planinske koče 
Klementa Juga v Lepeni, kjer smo 
prenočili. V soboto smo se ponov-
no odpeljali na Mangartsko sedlo, 
kjer se nam je pridružila še sku-
pina planincev iz našega društva. 

Povzpeli smo se na vrh Mangarta, 
eni po Slovenski, eni pa po malo 
manj izpostavljeni Italijanski poti. 
Srečno smo prispeli na vrh, ki pa 
smo ga hitro zapustili, saj se je 
dvignila megla in začelo je piha-
ti. Ko smo se približevali sedlu, je 
začelo deževati, tako da smo mo-
rali hoditi še posebej previdno. 
Kasneje se je ponovno zjasnilo in 
smo med vožnjo proti Vršiču lah-
ko obiskali še izvir Soče. Zadnjo 
noč smo prespali na Erjavčevi koči 
na Vršiču. V nedeljo zjutraj smo 
se odpravili proti Kranjski Gori, 
med potjo smo si ogledali Rusko 
kapelico in jezero Jasna. Po po-
stanku v Kranjski Gori smo obi-
skali še Planico, kjer smo lahko 
občudovali lepo urejen smučarski 
center. Za konec pa smo srbskim 
pohodnikom omogočili ogled 
Planinskega muzeja v Mojstrani 
in jim v neposredni bližini pripra-
vili malico. Med pogovorom in na-
črtovanjem novih aktivnosti v pri-
hodnje je čas hitro mineval in mo-
rali smo se posloviti in odpravi-
ti vsak na svoj dom. Preživeli smo 

lepe in zanimive trenutke v alpski 
naravi in dobri družbi.

S kakšnimi vtisi pa so se do-
mov vrnili planinci iz Srbije, naj-
bolj nazorno pokaže zahvala nji-
hovega vodje na tem potovanju 
Zorana Kostadinoviča, ki jo je po 
elektronski pošti poslal našemu 
vodniku Jožetu Hribarju. Zahvale 
nismo prevajali in upam, da jo vsi 
razumete: »Hvala, Jože, a takođe 
i svim Tvojim prijateljima – našim 
pobratimima na sjajnoj organizaci-
ji, neizrecivom gostoprimstvu, fasci-
nantnoj logističkoj podršci i nezabo-
ravnom druženju. Lep pozdrav za 
sve i dobro nam došli!«

Ivan Arko
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sliki in besedi. Že pri samem iz-
hodišču poti je nekaj znameni-
tosti. Ob apnenci, ki so jo v teh 
dneh tudi kurili, smo se po sto-
pnicah povzpeli na vrh železni-
škega mostu, pod katerim teče 
reka Paka, in nadaljevali pot po 
trasi nekdanje železnice. Del poti 
smo dobro očistili in jo naredi-
li prehodno. Mimo stavbe žele-
zniške postaje in ostankov ka-
mnoloma (separacije) smo priš-
li do križišča. Tu se odcepi pot na 
vrh Pečovnikovega vrha, kjer je 
bil kamnolom, na drugo stran pa 
vodi pot do gradu Valdek. Po goz-
dni poti smo šli naprej proti Hudi 
luknji. Pred vstopom v sotesko je 
večino pohodnikov čakalo novo 
presenečenje. Počivališče, veli-
ka miza in klopi ob njej. Tokrat je 
bila miza bogato obložena z dob-
rotami, ki so jih pripravile pla-
ninke. Za žejo pa je bila na mizi 
čista, sveža in zdrava studenčni-
ca iz bližnjega studenca, ki prite-
če na plano izpod skalnatega pre-
visa pod Pečovnikovim vrhom. V 
preteklosti je bil to edini vodni vir 
pitne vode za okoliške prebivalce. 
Uredili smo ga, da je sedaj mož-
no natočiti vodo. Med delom in ob 
pogovorih z domačini smo o stu-
dencu izvedeli marsikaj zanimive-
ga. Med drugim tudi, da so v tem 
studencu zajemali vodo gradite-
lji ceste skozi Hudo luknjo, kate-
re pobudnik je bil avstrijski nad-
vojvoda Janez – princ Johan. V 

zahvalo za to so mu domačini v 
Hudi luknji postavili spomenik. 
V zahvalo, da je ob gradnji ceste 
studenec ohranil, smo ga obnovi-
li in mu nadeli ime Studenec prin-
ca Johana.

 Vse povedano smo strnili v 
tole zgodbo:

»Ob vstopu v sotesko, skrit 
za skalnim previsom ob vznož-
ju Pečovnikovega vrha, je že od 
nekdaj studenec čiste in osvežu-
joče vode. V preteklosti je bil to 
edini vodni vir za okoliške pre-
bivalce. Ob tem so se spletale ra-
zne zgodbe, prerokbe, ki burijo 
domišljijo še danes. Vodo iz stu-
denca so uporabljali za pitje in 
pripravo raznih napitkov za lju-
di in za živali. Še gospodo bliž-
njega gradu Valdek so oskrbova-
li z njo. Njen sloves je segel celo 

do cesarskega dvora. Med potova-
njem po Štajerski in ogledu sote-
ske Huda luknja se je pri njem us-
tavil tudi princ Johan, se odže-
jal in spočil na v skalo izklesanem 
počivališču v bližini. Prav ta hla-
dna, sveža in čista studenčnica 
mu je zbistrila misli do te mere, 
da se mu je porodila ideja o izgra-
dnji ceste skozi sotesko. Poskrbel 
je, da se je studenec ob gradnji 
ceste ohranil v prvotnem stanju. 
Tako je povezal obe dolini, obe-
nem pa prebivalcem onkraj Hude 
luknje omogočil dostop do čudež-
ne in čiste vode.«

Nadaljevali smo pot do vho-
da v jamo Huda luknja, kjer se 
pot do izvira Pake začne. Ker pa 
je bila za neutrudne planince le 
malo prekratka pot, smo nadalje-
vali po označeni planinski poti 
mimo jam Špehovka in Pilanca 
proti vrhu Tisnika. Mimo nek-
danje grajske pristave, kmetije 
Pristovnik, smo nadaljevali pro-
ti gradu Valdek. Po ogledu ostan-
kov gradu smo se vrnili na izho-
dišče. Zelo zanimivo pot smo pre-
hodili, polno naravnih in kultur-
nih znamenitosti. 

Čeprav je ta del poti kratek, je 
bilo v ureditev vloženega veliko 
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truda in veliko ur prostovoljnega 
dela skupine ljudi, ki z dobro vo-
ljo ustvarjajo pomembne pridobi-
tve za večjo prepoznavnost kraja. 
Zahvala za ves trud so zadovoljni 
in nasmejani obrazi obiskovalcev 

ter na glas izrečene pohvale in 
priznanja za opravljeno delo. 
Zahvala gre vsem, ki so pri tem 
sodelovali in žrtvovali svoj prosti 
čas za skupno dobro. Načrtov je še 
veliko. Ob podpori in sodelovanju 

večjega števila sokrajanov jih lah-
ko izvedemo. Zato naj velja pova-
bilo, da se nam pridružite.

Silva Zupanc

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Pisalo se je l. 2003, ko je Slavica 
Urbancl dala idejo, da bi lahko 
kmečke ženske iz zaselka Straže 
odšle na planinski pohod. Od ide-
je do realizacije je minil kratek 
čas in zalogaj je bil velik – Aljažev 
dom v Lepeni, Krnsko jezero, 
Bogatin, Komna, slap Savica.

Toda leta so minevala in me 
smo vsako leto pridno hodile, se 
družile, klepetale, smejale in do-
življale lepoto naših gora. Brez po-
mena bi bilo naštevanje, kaj vse 
smo osvojile in ob tem sprejema-
le tudi druge nekmečke prijate-
ljice. Vedno nas je bilo od 12 do 
15. Vodimo tudi arhiv vseh naših 
pohodov.

Letos smo imele 15. obletni-
co in smo se podale v Škofjeloško 
pogorje. Naš cilj je bil Ratitovec – 
gora, za katero mnogi planinci za-
trjujejo, da je z nje najlepši raz-
gled. Tako smo iz vasice Prtovč 
preko Povdna v zelo vročem 

dnevu osvojile vrh; v dolini je bilo 
34, na višini 1667 m smo imele 
25 °C. Imele smo prekrasen raz-
gled na naše planine in v Krekovi 
koči smo res jedle najboljše flan-
cate – izdelek oskrbnice, ki slo-
vi daleč naokoli po njihovi peki. 

V koči nas je pozdravil tudi taj-
nik PD Železniki, ki je prav zato 
prišel.

Letos smo za prevoz pois-
kale sponzorja in to je bilo ŠD 
Straže, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo.

Vračale smo se po drugi poti 
čez Razor do izhodiščne vasice, 
kjer smo imele še toliko energije, 
da smo se predale vajam za spro-
stitev mišic in sproščanju.

Na poti domov je bil letos obve-
zen sladoled v Škofji Loki.

Prav ponosne smo na naše 
podvige, čeprav le enkrat v letu.

Melita Rošer

Pa gremo na …
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Uspešna izvedba že 36. tekaške 
prireditve v Mislinji
36. Gozdni tek in 15. Memorial Jožeta Tisnikarja

Tako kot vsako leto je tudi le-
tos sredi meseca junija smučar-
ski klub Smuk Mislinja odlično 
izpeljal že 36. Gozdni tek in ju-
bilejni 15. Memorialni tek Jožeta 
Tisnikarja. Prizadevnim članom 
kluba sta oba teka v celoti uspela, 
kot so si zamislili. Množična ude-
ležba nastopajočih tekmovalcev 
in gledalcev od blizu in daleč je to 
tudi potrdila.

Organizacija Gozdnega teka 
v Mislinji je vključena tudi v pro-
gram tekov Štajersko-Koroški po-
kal v tekih tekaškega društva 
Štajerske in Koroške in v akci-
jo Slovenija teče. Zato smo vide-
li tekmovalce iz celotne Koroške, 
Velenja, Prekmurja, Štajerske, 
Zasavja in z ljubljanskega področ-
ja. Poleg omenjenega je bil goz-
dni tek v letošnjem letu vključen 
tudi v 1. srečanje športnih dru-
štev občine Mislinja z izvedbo 

organizacije »pohoda« za moške 
in ženske v okviru praznika obči-
ne Mislinja.

Tekaške proge na 300, 600 in 
1500 m so letos potekale na novo 
urejenem igrišču pod skakalni-
co, proga na 10 km pa kot prej po 
Mislinjskem grabnu. 

Slike avtorice Stane Lušnic 
- Arsovske, nagrade za absolu-
tno zmago teka na 10 km, se je 
v ženski konkurenci razveseli-
la Renata Vetrih iz Šmartnega ob 
Paki in Tadej Grilc iz Koroškega 
atletskega kluba pri moških. 
Čestitamo! V tem jubilejnem teku 
sta sodelovala in ga uspešno za-
ključila tudi najstarejša in dolgole-
tna udeleženca Poldi Dolenc (1931) 
in Slovenjgradčanka Kazimira 
Lužnik (1934). 

Prisotna komisija tekaškega 
društva Štajersko-Koroške je tudi 
letošnjo prireditev ocenila z oceno 
odlično, kar dokazuje, da vložen 

trud članov društva Smuk ni bil 
zaman. 

Da pa vse uspešno poteka že 
vrsto let, so v klubu Smuk hva-
ležni prijateljem in tistim, ki jim 
ves ta čas stojijo ob strani in s svo-
jim delom pripomorejo k uspehu. 
Jubilejni 15. Memorialni tek Jožeta 
Tisnikarja so zato izkoristili in se 
s skromnimi priznanji zahvalili: 
• Občini Mislinja za podporo, ra-

zumevanje in vsestransko po-
moč pri izvedbi prireditev;

• Stani Lušnic - Arsovski za vsako 
leto podarjeni sliki absolutnima 
zmagovalcema teka;

• Ervinu Pečniku - Bibiju, dr. 
med., za sodelovanje in prip-
ravljenost potrebne zdravstvene 
oskrbe tekmovalcem in

• Marijanu Križaju za sodelovanje 
in uspešno vodenje vsakoletnih 
prireditev.

Ob zaključku prireditve so po-
darili veliko praktičnih nagrad 
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izžrebanim tekmovalcem, ki jih vsako leto nameni-
jo zvesti sponzorji in prijatelji kluba. Seveda pa ne bi 
bilo pravega zaključka tekmovanja, če ne bi sodeloval 
župan občine Bojan Borovnik, ki je nagovoril tekmo-
valce in vse prisotne. 

Upravni odbor in člani SK Smuk iz Mislinje se 
zahvaljujejo vsem, ki so na tej prireditvi kakorko-
li sodelovali in pomagali in se priporočajo še v nap-
rej. Tudi za l. 2017 klub izvaja zastavljene aktivnosti 
delovanja, kot so kolesarjenje, šola smučanja za mla-
de v zimskem obdobju ipd. ter pripravlja program za 
l. 2018.

Jože Potočnik

š p o r t n i  u t r i p  

Mislinjčani v 2. državni  
odbojkarski ligi

V Mislinji poleg vrhunske ženske 
odbojke, ki bo po lanskem izpa-
du iz 1. državne odbojkarske lige 
(DOL) igrala v 2. ligi, uspešno de-
lajo tudi s fanti. Ti so se v lan-
skem letu prebili iz 3. v 2. DOL, 
kar pomeni, da bodo mislinjske 
ekipe tako v moški kot v ženski 
konkurenci igrale v 2. DOL; tako 
smo na Koroškem edini klub z 
dvema drugoligašema. 

Že vse od podmladka, osnov-
nošolskih fantov dalje, uspešno 
deluje tudi članska sekcija, kjer 
trenirajo večinoma srednješolci. 

Trenerja fantov, Urban Oder in 
kasneje Miro Plevnik sta ob pres-
topu k dekletom trenersko mes-
to prepustila koroški odbojkarski 
starosti Branku Golobu z Raven 
na Koroškem. Le-ta je bil dolgole-
tni trener ravenskega Fužinarja, 
kasneje je uspešno vodil ekipi v 
Avstriji, SK posojilnica Aich/Dob 
in ekipo iz Celovca, bil pa je tudi 
pomočnik trenerja članske repre-
zentance Slovenije. 

Cilj igralcev in trenerjev v za-
četku sezone 2016/17 je bila 

uvrstitev članov v 2. DOL. Tako so 
že v začetku avgusta pričeli s kon-
dicijskimi pripravami in kasne-
je nadaljevali treninge v telovadni-
ci. Pristop k treningom je bil pravi 
in delo z novim trenerjem je oči-
tno obrodilo sadove. Mlada ekipa, 
ki je imela v povprečju 19 let, je 
že na prvih tekmah proti nasprot-
nikom prikazala odlične igre, saj 
so 1. polovico sezone (po odigra-
nih 11 krogih) l. 2016 zaključili na 
vrhu lestvice. Edini poraz jim je 
zadal OK Radenci, ki so mu mora-
li priznati premoč v njihovi dvora-
ni. Kljub temu so s tekme odnesli 

1 točko, zmagovalci pa 2, saj so iz-
gubili z rezultatom 3 : 2.

Po novoletnem premoru so se 
v januarju nadaljevala tekmova-
nja. Fantje so igrali v enakem rit-
mu. Še najbolj sta razveseljeva-
la rezultata tekem proti drugo in 
tretje uvrščenima ekipama – OK 
Slovenska Bistrica in OK Radenci. 
Obe ekipi sta bili premagani z re-
zultatoma 3 : 0. Fantje so prika-
zali vrhunsko igro in nasprot-
niku niso dopuščali, da bi jih 
presenetil. 

Do konca sezone, ki se je za-
ključila 8. 4., so zmagovali 
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na vseh tekmah, le proti OK 
Šempeter so z nepopolno eki-
po izgubili s 3 : 2. V skupnem so 
tako zbrali 56 točk, drugo uvršče-
na ekipa OK Slovenska Bistrica pa 
48. Popoln uspeh sta dopolnili še 
ekipa mladincev, ki je zasedla 6. 
mesto v državni ligi, ter ekipa ka-
detov, ki je bila 5.

V klubu so že zavihali roka-
ve ter se zavzeto pripravljajo na le-
tošnjo sezono. Ekipa se je igral-
sko okrepila, fantje trenirajo že od 
začetka avgusta in z nestrpnostjo 
pričakujejo novo sezono, v kate-
ri bodo lahko Korošci po skoraj 30 
letih v domačem okolju spremljali 
dvoboje koroških ekip. Z izpadom 
OK Fužinarja iz 1. lige se bodo 
le-ti borili na parketu proti ekipi 
Mislinje. Vabljeni na tribune v je-
senskem delu.

Ekipa OK Mislinja: David Čuk 
(kapetan), Jernej Prikeržnik, 

Miha Jordan, Luka Plevnik, Lovro 
Miklašič, Lovro Jakopec, Lovro 
Vovk, Andraž Polovšek, Mark 
Vetrih, Žan Vrhovnik, Matevž 
Pušnik, Andraž Kavnik, Bor 
Lichteneger, Bine Oder, Anže 

Bahč, Rok Mandel, Davorin 
Martinc, Tilen Skobir in Žan 
Jamnikar.

Urban Oder

Dečki in deklice, fantje in dekleta, če hočete igrati odbojko, se lahko vpišete vsak 

ponedeljek med 16. in 18. uro v telovadnici OŠ Mislinja!

š p o r t n i  u t r i p  

Igre športnih društev in klubov

Gibalna aktivnost in športno-re-
kreativno udejstvovanje sta po-
memben del našega vsakdanjega 
življenja.

Še posebej pomemben vi-
dik športno-rekreativnega 

udejstvovanja ob današnjem hi-
trem tempu življenja je druženje v 
prijateljskem, zabavnem in sproš-
čenem vzdušju.

Prvič letos smo se odločili, da 
v času občinskega praznika izve-
demo športno-družabno srečanje 
športnih društev občine Mislinja 
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z željo, da se še bolje spoznamo in 
povežemo pri svojem delovanju.

Pripravili smo nabor športnih 
panog in zabavnih iger, v katerih 
so lahko sodelovali vsi člani dru-
štev, od otrok in staršev, starejših, 
žensk in moških, starosti od 5 do 
99 let.

Igre in samo srečanje ni bilo 
namenjeno izkazovanju moči, 
ampak druženju in zabavi, kar 
nam je ob številni udeležbi tudi 
uspelo.

Gostitelj letošnjih iger je bilo 
Športno rekreativno društvo 
Dolič, ki je v seštevku rezultatov 

vseh panog na igrah tudi zasluže-
no zmagalo in prejelo prehodni 
pokal Občine Mislinja.

Veselimo se druženja nasled-
nje leto.

Andreja Oder

š p o r t n i  u t r i p  

Nogometno igrišče z umetno 
travnato površino 

Teden dni po pričetku novega šol-
skega leta, 8. 9., so ob OŠ Mislinja 
odprli novo igrišče za mali nogo-
met z umetno travnato površino. 
Konec junija je pobudnik prenove, 
Nogometni klub Mislinja s pred-
sednikom Simonom Pečnikom na 
čelu, pričel preurejati nekdanje te-
nis igrišče ob OŠ Mislinja v igri-
šče malega nogometa z umetno 
travnato površino. Nekdanje igri-
šče za šolo z dvema igralnima po-
ljema za tenis je bilo precej dotra-
jano in zato več kot primerno za 
preureditev. Upravitelj in skrbnik 
igrišča je NK Mislinja, ki je za tre-
ninge do sedaj koristil nogometno 



SEPTEMBER 2017 43

š p o r t n i  u t r i p  

igrišče v Doliču oz. mislinjsko te-
lovadnico v zimskem času, zato je 
novo igrišče v prvi vrsti namenje-
no treningom NK Mislinja, na vo-
ljo pa je tudi šoli in po predhodni 
rezervaciji vsem zainteresiranim 
uporabnikom. Prenova igrišča, ki 
omogoča tudi večerne treninge, je 
bila dokončana v pičlih 2 mesecih 

in je lep dokaz, da je v slogi moč, 
saj so h kolektivnosti, dobri volji 
in energiji organizatorja svoj de-
lež prispevali tudi prostovoljci in 
sponzorji.

Aleksandra Čas

Gobe, shranjene v soli
Iz Praktične kuharice (Pavel Zakonjšek), IV. izdaja, 1952, 

Ljubljana, str. 248:

Potrebuješ gobe in sol.

Pripravi popolnoma sveže in prav mlade gobe. Lahko shra-

niš cele ali pa zrezane na listke. Najbolje pa je, če shraniš 

samo klobuke, ker so beti pogostokrat radi črvivi. Na dno 

posode daj malo soli, naloži plast gob, potem plast soli, 

nato zopet gobe itd., na vrhu naj bo sol. Nato jih pokrij. 

Kadar jih rabiš, jih jemlji po potrebi iz posode, namoči jih 

v svežo vodo, katero večkrat menjaj, da jim odvzame sol. 

V soli vložene gobe uporabljaš in pripravljaš prav tako ka-

kor sveže. Kakor gobe v soli, vložiš lahko tudi nakrhljane 

kumare in buče. 

V nedeljo, 17. 9 2017, vas ob 18. uri vabimo  
na zaključek

Dogodka se bo udeležilo 18 slikarjev iz Slovenije in tujine!
Umetniška dela bomo predstavili v Galeriji Kavka 

v Tisnikarjevi rojstni hiši v Mislinji.

KD Jože Tisnikar Mislinja
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Junija je visok jubilej slavila članica Društva invali-
dov Mislinja Vida Založnik. To je letos že naša druga 
90-letnica. Veselila se je tega jubileja in našega obi-
ska, pa tudi dejstva, da bomo to objavili v našem mis-
linjskem časopisu, kot je sama rekla.

Njenega stanovanja ni bilo težko najti, saj ga je 
krasila lepa rožica z napisom 90 let, ki so ga izdelali 
in postavili sosedje.

Živi pri hčerki v hiši tik ob reki Mislinji, s pogle-
dom na mogočne pohorske smreke. Žuborenje vode 
te kar umiri, oči pa se spočijejo ob pogledu na čudo-
vito naravo.

Razgovorila se je in povedala, da je rojena na 
Pavrovem v družini 8 otrok. Danes ima samo še 1 
brata. Ker doma za preživetje niso imeli dovolj zem-
lje, so imeli le-to najeto na Ribniški koči. Spominja 
se košenj, pa tudi tega, da so jih fantje ob sušenju na-
bulali s senom. Na Pohorju je nabirala tudi arniko, 

borovnice, maline in še kaj, da si je zaslužila denar 
za šolske potrebščine.

S Pavrovega se je preselila na Glažuto, l. 1952 se je 
poročila. Z možem sta se preselila v Logarnico, nekaj 
časa so živeli v Stari fabriki, potem pa sta si zgradila 
hišo. Pred 13 leti je ovdovela. Spominja se družinskih 
dopustov na Lošinju in naših izletov. 

Je mati 2 otrok, babica 4 vnukov in 4 pravnukov. 
Nekaj jih je v hiši, kjer zdaj živi. Hčerki malo poma-
ga pri kuhi, veliko pa ne zmore. Pravi, da že 40 let 
vsak dan pije kavo s sosedi. Prej pa, ko je še lahko, je 
pomagala njim. Ko so šli na dopust, je molzla tudi 
njihove krave. 

Prijetno jo je gledati, urejeno in nasmejano v 
družbi ljubeče hčerke. Seveda ji sodobne bolezni ne 
prizanašajo, a je kljub temu vesela.

Draga Vida, želimo vam še veliko let!
Kristina Zupanc 

90 let naše Vide

Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da so v 60-ih letih 20. st. vrteli filme za 

mehanično delavnico »na Mislinji« (»štalo«)? Če so se 

v filmu poljubljali, je bil prepovedan za mladino do 18. 

leta. Prav zato se je marsikateri mladostnik »prešver-

cal« v dvorano. Pri vstopu je mladino kontroliral miličnik 

s psom.
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Pozdrav jeseni na kmetiji Foltan
KUHANJE IN PRIPRAVA JEDI IZ ČEBULE IN ČESNA 

V Dovžah se lahko pohvalimo, da so za kolesarje in pohodnike uredili prijetno poči-

vališče ob parkirišču pri čistilni napravi. Na voljo so pitna voda, klopca in stojalo za 

kolesa, pa še povečan zemljevid so postavili, da se lahko odločimo, kam jo bomo 

mahnili glede na čas, ki smo si ga vzeli zase in glede na našo kondicijo. Pogrešamo 

še kakšno drevo, ki bi vrglo senco in nas prijetno ohladilo v vročem dnevu ali pa 

zaščitilo pred dežjem. 

Druga pohvala gre obnovljeni tabli 

pred staro Pušnikovo domačijo, ki mi-

moidoče opozarja na pomembno kul-

turno dediščino: arheološke ostan-

ke rimskega podeželskega posestva 

in preužitkarsko hišo starega Pušnika. 

Škoda le, da se je del hiše že porušil.

v nedeljo, 24. septembra 2017, s pričetkom ob 13. uri

TURISTIČNO DRUŠTVO MISLINJA
IN OSTALA DRUŠTVA IZ KRAJA

Program:
• pozdravni nagovor župana  
in predsednika TD Mislinja

• kulturni program
• športne družabne igre

• ocenjevanje naj pridelkov in aranžmajev  
ter podelitev priznanj

• tržnica pridelkov in dobrot (siri, olja, mesnine …)

Vljudno vabljeni!
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Novorojenci 2017
Ema Šerbečić 

Ela Majhen 
Anika Šilak 

Lavra Plevnik 
Vanesa Klemenc 

Sven Plevnik 
Neža Točaj 

Čestitamo!
Zlato poroko sta praznovala Darinka  

in Franc Pantner iz Srednjega Doliča. 

Ob jubileju jima čestitamo in  

želimo še veliko lepih  

skupnih let!

Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!
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Nekdo nas ima tako rad, da nam raje ne 
dovoli prehitevanj. Še ena polna črta na poti 

v prestolnico – čisto »kontra« Avstrijcem. 

Na poti od Hude luknje do izvira Pake je 
sedaj urejen tudi prehod čez preostali lok 

šenflorjanskega viadukta. Lepo.

Zoisov vrt nad parkom v Mislinji je 
marsikoga opomnil na bogastvo rastlin, 

zelenjadarstva in zeliščarstva pri nas. 

AVP je podelila zlati znak dolgoletni 
mentorici prometnega krožka Mariji 

Tašič, srebrnega Policijski postaji SG in 
bronastega DŠAM.

V preddverju PTC Lopan smo dobili Gorenjev 
hladilnik za izmenjavo knjig. Ste že pogledali 
vanj?

»Mislinjčanka« je letos kar nekajkrat 
postregla z visokoletečimi fanti in dekleti.

Pogled v apnenco, kjer se apnenec počasi 
žge, je zanimiv in predvsem vroč.

Kako lepo je videti, da je pomoč na 
podeželju (na srečo še vedno) brez meja. Ko 
nekdo ima in drugi potrebuje … 
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Prireditvenik  
september–december 2017
September
 24. september kmetija Foltan 
 od 13.00 dalje Pozdrav jeseni na kmetiji Foltan
Oktober 
 1. oktober pohod po Bernekerjevi poti 
 3. oktober pohod na Krim – v sodelovanju z  
  DU Mislinja 
 7. oktober srečanje koroških planincev na Smrekovcu 
 7. oktober po Stoperski planinski poti 2. del 
 14. oktober Vorančev pohod Mokronog–Pijana gora 
 15. oktober c. sv. Ilja, Šentilj pod Turjakom 
  planinska zahvalna maša 
 22. oktober Žolnirjev pohod na Kremžarico 
November
 7. november Kozjak – zaključni izlet za l. 2017  
  v sodelovanju z DU Mislinja 
 11. november Od Litije do Čateža 
 17. november PTC Lopan 
 18.00 Flame&Co. 
  plesno-glasbeni večer v v znamenju flamenka 
  ŠRD Mislinja, Sekcija Flamenko
 18. november Zaključek pohodniške sezone
 23. november PTC Lopan 
 17. 00  predavanje in delavnica Intuicija  
  Adrian P. Kezele 
  Društvo Bodi življenje in Društvo  
  narava Pohorja

 V novembru Tisnikarjeva hiša 
  otroške ustvarjalnice na temo razstave  
  Likovne kolonije Jožeta Tisnikarja – Grabn art 
December
 2. december PTC Lopan (stopnišče) 
  fotografska razstava Planinske poti  
  PD Mislinja  
  Fotofirbci
 2. december podelitev najvišjih priznanj PZS  
  v organizaciji PZS in PD Mislinja 
 2. december Mrzlica – nočni Miklavžev pohod 
 16. december Čez goro k očetu – dnevni pohod 
 16. december pred PTC Lopan 
 8.00–12.00 božično-novoletni sejem 
 V decembru Tisnikarjeva hiša 
  otroške ustvarjalnice Izdelaj izvirno  
  praznično voščilnico
Vsi natančnejši podatki bodo objavljeni ob torkih po 17.00 
uri na Koroškem radiu, na plakatih na internetni strani PD 
Mislinja in na internetni strani Moja občina.
V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov 
prireditev bodo le-te sprotno podane na spletni strani 
Občine Mislinja. Podatke prireditev za naslednjo 
številko zbiramo do 24. novembra 2017 na  
e-naslov nasaobcina@mislinja.si.


