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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 
26. november 2018. Načeloma objavljamo samo 
avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni v 
katerem drugem mediju. Pozivamo vsa društva 
in organizacije, da sproti pripravite in posredujete 
prispevke o vaših aktivnostih. Organizatorje 
prireditev vabimo, da nam sporočite kraj in 
čas dogodka, da ga bomo lahko uvrstili v naš 
Prireditvenik. Bralce pa vabimo, da se nam oglasijo 
s svojimi prispevki in komentarji. 

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

Zeleno, ki te ljubim, zeleno
Slovenija je postala prva zele-
na destinacija na svetu, ocenjena 
po novih standardih trajnostne-
ga turizma za države. V blagovno 
znamko Slovenia Green je poleg 
prestolnice Ljubljane vključenih 
že 16 slovenskih občin, med novi-
mi destinacijami sta tudi sosednji 
Slovenj Gradec in Velenje. Ponuja 
se odlična priložnost, da vedno 
bolj zahtevne turiste navdušimo 
in prepričamo s čudovito in boga-
to naravno in kulturno dediščino, 
ki nam je vsem lahko v velik po-
nos, tudi v naši občini. 

Na 1. mestu je nedvomno 
Pohorje s številnimi gozdovi in bi-
otsko raznolikim živalstvom ter 
rastlinstvom. V vseh letnih časih 
nas vabi k pohodništvu in ostalim 
oblikam rekreacije. Omamne di-
šave borovcev, redke vrste metu-
ljev, ki živijo samo tu, in kristal-
no čista jezera so na dosegu, pla-
ninske poti so dobro označene. 
Kako pomembno je bilo Pohorje 
že za naše prednike, lahko razbe-
remo iz bogatega ljudskega izroči-
la, naše nesnovne kulturne dediš-
čine. V bajkah in pripovedkah na-
stopajo preprosti in revni ljudje, ki 
se zapletajo z nadnaravnimi bit-
ji: hudičem, jezernikom, čarovni-
kom, vilami, zelencem, vodovni-
kom, zmaji in govorečimi živalmi 
(Tomažič, 1942).

Edinstven je kraški biser 
Tisnik, z največjim številom jam 
na km2 na področju nekdanje 
Jugoslavije. Fran Kocbek je l. 1985 
v 1. številki Planinskega vestni-
ka zapisal: »Vsakdo, ki se je vo-
zil iz lepe Šaleške doline v Slovenj 
Gradec, se živo spominja roman-
tične soteske, imenovane Huda 
luknja. Prikladnejšega imena ji 
naši pradedje niso mogli izbrati.« 

Nekajkrat smo že pisali o tem, 
kako množično je bila obiskana 
ob koncu 19. st. Vendar zgodovine 
nima smisla ponavljati. Današnji 
butični turist ne želi biti več zgolj 
pasivni opazovalec in poslušalec. 
Pričakuje adrenalinske avantu-
re, doživljajske izkušnje, tematske 
pohode, predvsem pa aktiven od-
dih. Nekaj, česar še ni videl nikjer 
drugje. Zgodbe, povedane pristno 
in inovativno. Potrebujemo po-
znavalce in pripovedovalce naših 
zgodb. 

Pa Zoisova zapuščina, park 
in seveda Tisnikarjeva rojstna 
hiša z vsemi aktivnostmi, ki jih 
Kulturno društvo Jože Tisnikar 
Mislinja skupaj z občino izvaja v 
Galeriji Kavka. Seznam pa je še 
dolg: znamenita 1. ozkotirna žele-
znica v Evropi, železarstvo … 

Poistovetenje s krajem in nje-
govo preteklostjo naj bi se zače-
lo pri nas in je v prvi vrsti name-
njeno nam. Dokler bomo uglašeni 
na to, da smo majhni, da ne zna-
mo in da nismo nič posebnega, 
ne bomo mogli prepričati drugih. 
Tako je tudi z zelenimi destina-
cijami. Tujci so nam že povedali, 
kakšne presežke lepote imamo pri 
nas, nam se zdi to povsem samo-
umevno in nič kaj posebnega. 

Ko govorim o zelenem v po-
vezavi s kulturo, to dvoje je prak-
tično neločljivo, sem se spomni-
la še na nekaj. Skoraj vsaka slo-
venska hiša ima pripadajoč vrt in 
v Mislinji ni nič drugače. Velik je 
vsaj toliko, da lahko na njem pri-
delamo solato in nekaj peteršilja. 
V tujini ni čisto tako. Ravno na le-
tošnjem dopustovanju sem nek-
je na severu Evrope bivala pri pri-
jazni gostiteljici, ki jo je zelo za-
nimalo, kako živimo pri nas. Ko 

je pogovor nanesel na naše običa-
je, sva prišli tudi do teme vrtičkar-
stva. Začudila se je nad našo pra-
kso obdelovanja zemlje in dejala, 
da je to pri njih nekoč, ko so to ne-
kateri še prakticirali, veljalo bolj 
za znamenje revščine. Tisti, ki so 
doma vzgajali zelenjavo, si je pač 
naj ne bi mogli privoščiti oz. je 
kupiti v trgovini. Razložila sem ji 
in jo podučila, da je to pri nas prej 
stanje zavedanja, saj je doma pri-
delano bolj zdravo, s tem pa tudi 
nedvomno veš, kaj daš na mizo za 
svojo družino. 

In ne samo to. Slovenci si zna-
mo pridelati tudi svoja semena, 
kar pa je še bolje, semena in pri-
delke z vrta pridno menjavamo s 
prijatelji, sosedi, sorodniki in se 
na ta način povezujemo. Seveda 
so tu še dobrobiti, ki jih mimogre-
de pridobimo ob okopavanju in 
zadrževanju na svežem zraku, saj 
se po napornih službah lahko na 
preprost in zdrav način sprostimo. 

To, kar dela naša šola s šol-
skim vrtom in učnim čebelnja-
kom, je zopet prenašanje izje-
mno pomembnega starodavne-
ga znanja na mlade. Zavidljivi 
sta strast in predanost zeliščari-
ce Fanike Jeromel, saj se delavnice 
na temo zelišč in njihove uporabe 
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Od l. 2015 je bilo tako potrebno 
sanirati veliko plazov in obnoviti 
mostove. 

Plaz na lokalni cesti 
Šentlenart–Tolsti Vrh na odse-
ku pri Colnarci se je sprožil zara-
di razmočenosti zemljišča ob ne-
urjih v septembru 2014, to pa je 
povzročilo pogrezanje vozišča as-
faltirane lokalne ceste. Plaz smo 
sanirali s pomočjo armiranobe-
tonskih pilotnih gred z uvrtani-
mi piloti iz armiranega betona. 
Vgrajenih je bilo 33 pilotov pre-
mera 60 cm do globine 10 m. 
Vrednost investicije je znašala 
80.400 €. 

Sledila je sanacija cestnih 
usadov na LC Šentlenart–Zilc v 
Mislinjskem grabnu. Investicijo 
smo izvedli v sklopu sanacijskega 
programa za odpravo posledic po 
poplavah in žledu v l. 2014, ki ga 
je sofinancirala država. Sanirani 
so bili 3 odseki lokalne ceste v 
bruto vrednosti teh gradbenih del 
97.300 €.

Lotili smo se tudi izgradnje 
mostu v Gornjem Doliču. Stari 
most je bil porušen v času poplav 
v novembru 2012. V l. 2016 smo 

na istem mestu zgradili novi most 
v vrednosti 37.700 €. Investicijo 
je občina v celoti financirala iz 
lastnih sredstev.

Plaz na LC Tolsti Vrh–Srednji 
Dolič – odsek Gros je povzročil 
pogrezanje vozišča lokalne ceste, 
ki smo jo sanirali in stabilizirali 
z izvedbo podpornega zidu iz ka-
mnitih blokov in betona ter ure-
dili odvodnjavanje zalednih voda. 
Sanirali smo tudi uničeno as-
faltno površino vozišča. Vrednost 
investicije je znašala 25.400 €. 

Na isti lokalni cesti na odse-
ku Lotrč je potekala sanacija pla-
zu, ki je zajemala vgradnjo jekle-
nih profilov in podpornega zidu iz 
kamen-betona. Sanirali smo tudi 
uničeno asfaltno površino vozišča 
lokalne ceste. Vrednost investicije 
je znašala 31.100 €. 

Sanirali smo plaz na LC Gornji 
Dolič–Kozjak – odsek Hrustel, ki 
je povzročil večjo poškodbo vo-
zišča lokalne ceste. Vrednost inve-
sticije je znašala 31.400 €. 

Na LC Šentlenart–Tolsti Vrh 
pri Odru se je sprožil plaz velike 
globine, geomehanik je predvidel 
izvedbo pilotne grede z uvrtanimi 

armiranobetonskimi piloti do glo-
bine 9 m. Vgrajenih je bilo 68 pi-
lotov na dolžini 85 m. Sanirali 
smo tudi asfaltno površino na dol-
žini 85 m. Vrednost investicije je 
znašala 115.000 €.

Plaz Pesjak je ogrožal stano-
vanjsko hišo ter strugo reke Pake, 
kar bi lahko privedlo do zajezitve 
vodotoka ter poplavno ogrozilo na-
selje. Bruto vrednost investicije je 
znašala 133.500 €. 

V sklopu projektov sanacijske-
ga programa za odpravo posle-
dic poplav, visokega snega in žle-
da ter odprave škode po neur-
jih smo sanirali brežino lokalne 

Pregled večjih investicij  
v zadnjem triletnem obdobju

izvajajo tudi že za otroke v vrtcu. 
Aktivna je naša sekcija Društva 
Ajda, Vrtičkarji Mislinja. Tudi tra-
dicionalna prireditev Pozdrav jese-
ni, ki jo organizira Turistično dru-
štvo Mislinja, spodbuja ohranjanje 

starih kmečkih opravil, temat-
sko izbrane pridelke lahko ob-
čudujemo na vsakoletni razsta-
vi, hkrati pa se na ta način ozave-
ščamo o pomembnosti naravnega, 

zdravega odnosa, ne samo do na-
rave, temveč v prvi vrsti do sebe. 

Naj bo okoli nas še dolgo 
zeleno!

Saša Djura Jelenko

V Občini Mislinja se je v zadnjih letih namenjalo precej finančnih sredstev v poso-

dobitev obstoječe infrastrukture ter v novogradnje. Žal je svojo moč pokazala tudi 

narava, zato je bila pogostokrat nujna sanacija po neurjih. 

Podporni zid pri Skarlovniku v Šentilju
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ceste Hudovernik–Paka ob poto-
ku Polenica na odseku Smolčnik v 
znesku 66.500,00 €. Izvedli smo 
podporni zid iz kamen-betona v 
dolžini 56 m.

Na javni poti križišče Krenker–
Sedovnik na odseku Smolar smo 
sanirali škodo na cesti, ki je nas-
tala zaradi sprožitve zemeljskega 
plazu. Projekt je v neto vrednos-
ti gradbenih del sofinancirala dr-
žava. Bruto vrednost investicije je 
znašala 38.700 €.

Na področju rekonstrukcij lo-
kalnih cest smo skupaj z Mestno 
občino Velenje posodobili 2 od-
seka na lokalni cesti Megalec–
Pik–Graška Gora. V l. 2016 od-
sek Zgornji Pustinek–križišče 
za Cirkovce v dolžini 1,2 km, v 
l. 2017 pa odsek Pivnik–Graška 
Gora v dolžini 1,8 km. Višina in-
vesticij je znašala 160.000 oz. 
235.000 €. V obeh primerih sta 
Občina Mislinja in MO Velenje 
investicijo financirali v razmer-
ju 50 %. 

Rekonstrukcija lokalne ceste 
Mislinja–Šentilj–Dovže na odse-
ku med Spodnjimi in Zgornjimi 
Dovžami je bila realizirana v l. 
2016. Na dolžini 850 m smo ob 5 
m širokem vozišču zgradili tudi 

hodnik za pešce v širini 1,2 m. 
Višina investicije: 210.000 €. 

V l. 2017 smo rekonstruirali 
odsek Bajtner–Štefan, in sicer na 
lokalni cesti Paka–Paški Kozjak–
Gornji Dolič. Posodobitev je zna-
šala 220.000 €.

V juliju 2017 smo zaključili z 
izgradnjo gozdne ceste Movže–
Oštert v dolžini približno 400 m. 
Del sredstev smo uspeli pridobi-
ti na Javnem razpisu za operaci-
jo ureditev gozdne infrastrukture 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. Prometnica po-
leg funkcije gozdne ceste povezu-
je tudi zaselek Movže s kolesarsko 
potjo Štrekno.

V l. 2015 smo uredili tudi par-
kirišče, pločnik in dovozno pot 
k OŠ Mislinja, v l. 2016 pa smo 
pričeli s predvideno fazno grad-
njo Športno-rekreacijskega par-
ka Stari bajer. S sofinanciranjem 
Fundacije za šport v RS smo pri-
čeli z izgradnjo igrišča za košarko, 
ki se nahaja med Skakalnim cen-
trom Mislinja in reko Mislinjo. 

V začetku l. 2017 smo zaklju-
čili z izgradnjo tega igrišča ter v 
jesenskem času nadaljevali z iz-
gradnjo igrišča za mali nogo-
met na umetni travi, prav tako s 

sofinanciranjem Fundacije. Poleg 
omenjenega ureditev v bodoče 
predvideva še igrišče za odbojko 
na mivki, pohodne poti, ureditev 
vodotoka, otroška igrala, fitnes na 
prostem, ureditev cestne in druge 
komunalne infrastrukture, tribu-
ne za prireditveni prostor itd.

V l. 2015 smo obnovili enose-
dežnico na skakalnicah v Mislinji. 
Po pozitivnih pregledih tehnično 
strokovnih služb smo v l. 2016 po-
novno pridobili obratovalno dovo-
ljenje Ministrstva za infrastruktu-
ro in prostor, Direktorata za pro-
met. Vrednost investicije je zna-
šala 95.000 €. Letos smo vgradili 
še keramično naletno smučino na 
skakalnici HS 93, kar je predsta-
vljalo izdatek v višini 46.000 €.

Energetska prenova telovadnice pri  

OŠ Mislinja

Gradnja Centra za zdravje in šport, foto: Alfanatura Vgradnja keramične naletne smučine
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Investicijsko najbolj pestro je 
letošnje leto.

Projekt Energetska prenova 
in storitev energetskega upravlja-
nja javnih objektov v Dravski in 
Mislinjski dolini izvajamo v obliki 
javno-zasebnega partnerstva, pri 
čemer gre za koncesijsko storitev.

Občina Mislinja bo v sklopu 
te operacije energetsko prenovi-
la Kulturni dom Šentilj ter sta-
ro telovadnico pri OŠ Mislinja. 
Gradbena oz. sanacijska dela so 
v zaključni fazi, za ta namen pa 
smo pridobili 40 % nepovratnih 
kohezijskih sredstev.

Športna dvorana, poimeno-
vana Center za zdravje in šport 

Mislinja, bo zgrajena v nepo-
sredni bližini OŠ Mislinja. 
Večnamenska modularna špor-
tna dvorana bo namenjena pou-
ku športne vzgoje, športno-rekre-
acijskim dejavnostim in različnim 
šolskim in občinskim priredit-
vam. Pogodbeni rok za zaključek 
gradnje je konec leta.

V juliju smo dokonča-
li izgradnjo podpornega zidu 
z rekonstrukcijo odseka na LC 
Šentlenart–Krenker –Šentilj.

Zaključena je tudi sanacija 
gozdne ceste Goričnik–Križan–
Zajamšek, kjer se strošek del 
v višini približno 60.000 € fi-
nancira iz unovčene bančne 

garancije za odpravo napak v ga-
rancijski dobi.

Trenutno je v teku tudi poso-
dobitev Pohorske ceste, kjer bomo 
poleg obnove vozišča, izgradnje 
podpornih zidov in pločnika zgra-
dili tudi javno razsvetljavo ter in-
frastrukturo za odvajanje meteor-
nih vod.

V jesenskem času bomo zače-
li izvajati še projekt Obnove vodo-
oskrbnega sistema Mislinjske do-
line, ki je skupni projekt z MO 
Slovenj Gradec in za katerega je 
del sredstev predviden iz EU skla-
da za Regionalni razvoj regij.

Boris Kamenik

Rekonstrukcija Pohorske cesteEnergetska prenova Kulturnega doma Šentilj

V Mislinji se na fasadi PC Lopan že nekaj 
časa bohoti grafit, ki je bil pred kratkim 
grafično dodelan in še povečan (ne na 
bolje). 
Ni opravičilo, da je fasada že poškodovana, 
zbledela in lisasta, niti ne more biti 
opravičilo epska ljubezen do A. K.
Upamo, da bo podobnih vandalizmov čim 
manj, saj kazijo videz, stroški sanacije pa 
so visoki.
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V samem centru Mislinje, na glavni cesti Slovenj 
Gradec–Velenje, se je 18. 7. 2018 odvijala spontana 
ljudska vstaja. Več 10 domačinov in prebivalcev pre-
ostalih koroških občin se je ob 8. uri zbralo na pre-
hodu za pešce in sledila je 1-urna spontana protestna 
hoja čez prehod za pešce. Razlog protesta je bila za-
ustavitev projektiranja odseka hitre ceste od avtoce-
ste do Velenja, za kar se je DARS odločil, ker sta bili 
na Ustavnem sodišču RS vloženi zahtevi za presojo 
državnega prostorskega načrta za ta odsek. Medtem 
pa se je projektiranje odseka od Velenja do Slovenj 
Gradca nadaljevalo. 

Pobudo za protest so preko družbenih omrežij in 
mobilnih telefonov razširili anonimni organizatorji. 
Spontanega protesta so se udeležili tudi nekateri ko-
roški župani, in sicer župan Mislinje Bojan Borovnik, 
župan Raven Tomaž Rožen in županja Črne Romana 
Lesjak, ter vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno 
os Aljaž Verhovnik. 

1-urno neprekinjeno prečkanje ceste je poteka-
lo mirno, po 9. uri pa je promet ponovno stekel. 
Nastala je več km dolga kolona predvsem tovornih 

vozil, medtem ko so se osebna vozila preusmerila na 
stranske ceste. S protestom se je državi poslalo jas-
no sporočilo – hitro cesto, ki bo Koroško povezala s 
slovenskim avtocestnim križem, je potrebno zgradi-
ti čim prej.

Lavra Borovnik

V letošnjem letu v naši občini ni 
zmanjkalo prireditev ob 90-letnici 
rojstva in 20-letnici smrti slikar-
ja Jožeta Tisnikarja. Seveda smo 
se nanj spomnili tudi ob odpr-
tju občinskega praznika. V sobot-
nem večeru, 23. 6., je po simbo-
ličnih zvokih Strelskega društva 
Možnar in himne, ki jo je zaigrala 
Babnikova godba, množico priso-
tnih ogrel še slavnostni govornik, 
župan Bojan Borovnik. Svečanih 

V Mislinji spontana ljudska vstaja

Praznični dnevi občine Mislinja
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trenutkov nikoli ne zamudita di-
rektor Gozdnega gospodarstva SG 
Silvo Pritržnik in vodja Zavoda za 
gozdove SG Milan Tretjak. Seveda 
sta čestitkam ob praznovanju do-
dala še nekaj besed hvaležnosti 
ob tradicionalnem sodelovanju z 
Občino Mislinja. Pevke zbora Beli 
cvet so nas s toplino ljudskih na-
pevov popeljale v svet glasbe. Še 
pred dežnimi kapljami, ki jih v 
tem letu nikoli ni zmanjkalo, smo 
uspeli prižgati kopo. Druženje 
smo nadaljevali s kresnim veče-
rom. Za dobro voljo in smeh je z 
igro Nežka se moži poskrbelo KD 
Obrež iz Središča ob Dravi. 

Za privlačnost nedeljskega do-
poldneva sta zaslužni športni pri-
reditvi smučarski skoki za po-
kal Občine Mislinja na popu-
larni Mislinjčanki, skakalnici v 
Mislinji, in igre športnih društev 
in klubov na igrišču v Završah. 
Prijetno druženje je popoldan po-
tekalo ob prazniku Vaške skup-
nosti Završe, praznično veselje 
pa je v PC Lopan v Mislinji ogre-
valo prisotne ob prevzemu mla-
dinskega gasilskega prapora PGD 
Mislinja z Ribičem Pepetom. 
Tudi v ponedeljek smo lahko 
športno dihali, saj je na igrišču 
Stari Bajer ob odprtju nogome-
tnega igrišča potekal turnir za 

prehodni pokal Občine Mislinja v 
malem nogometu. Pokal so si pri-
brcali nogometaši ekipe Špik ob 
potoku.

V sredo zvečer smo gozdar-
ski dan s prireditvijo ob spoštlji-
vi 50-letnici Viharnika doživljali v 
naši dvorani PC Lopan. Ponosni 
smo bili, ker so bili dnevi naše-
ga občinskega praznika okrona-
ni s še eno odmevno prireditvi-
jo. Ob dogodku, ki ga je prijet-
no povezovala urednica Marta 
Krejan Čokl in so ga bogatile be-
sede odmevnih gostov, smo bili 
še posebej veseli potrditve, da bo 
še kako privlačen in bran meseč-
nik še naprej nosil ime Viharnik. 
O prireditvi je seveda poročal tudi 

Koroški radio. Zvečer smo na-
daljevali s kulturnim rajanjem 
Mislinjskega pevskega društva.

Dobra volja se je nadaljevala 
tudi v petek z oglarskim večerom 
ob kopi. Še prej pa nas je tiste, ki 
verjamemo, da kdor ne brca, ni 
Sloven'c, navduševalo srečanje no-
gometnih ekip slovenskih župa-
nov in policije.

Tako smo priromali do zadnje 
sobote v juniju. Ta je že od usta-
novitve naše občine namenje-
na svečani seji Občinskega sve-
ta Občine Mislinja. Ob številnih 
gostih, županih in podžupanih, 
pa vselej naših prijateljih iz po-
bratene občine Središče ob Dravi 
in letos tudi delegacije iz srbske 
Osečine, županu ni bilo težko naj-
ti slavnostnih besed. 

Priznanja našim občanom in 
društvom, športnikom, odličnja-
kom OŠ Mislinja in priznanja žu-
pana so bila odeta v bogato kul-
turno vsebino. O dobitnikih pri-
znanj smo pisali že v prejšnji šte-
vilki Naše občine, zato jim tok-
rat le ponovno čestitamo. Sledilo 
je druženje, ki ga pred večernimi 
urami ni bilo mogoče zaključiti. 

Športne in druge prireditve 
pa niso potekale le v tradicional-
nem tednu, temveč tudi v dneh 
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pred njim in po njem. 22. 6. smo 
si ogledali odprtje razstave arhi-
tekturno-urbanistične delavnice, 
kjer nam je spregovoril koordina-
tor Žiga Rošer. 

Tudi 37. Gozdni tek in 16. 
Memorial Jožeta Tisnikarja za po-
kal Občine Mislinja s ponosom 
omenjamo. Organizator SK Smuk 
Mislinja je namreč predsedni-
ku države Borutu Pahorju sporo-
čil želje, da bi ob letošnjem jubi-
leju umetnika Jožeta Tisnikarja 
sprejel pokroviteljstvo nad te-
kom. Predsednik države nas je pi-
sno obvestil, da z veseljem spre-
jema pokroviteljstvo omenjene 
prireditve. 

Občani, seveda z našim župa-
nom na čelu, smo ponosni na svo-
jo občino, zato v prireditvah ob 

njenem praznovanju radi sodelu-
jemo in jim tudi prisostvujemo. 

Marijan Križaj

Pri Osnovni šoli Mislinja v tem 
času raste nova telovadnica 
oz. Center za zdravje in šport 
Mislinja, prav tako energetsko sa-
niramo staro telovadnico. Zato 
imamo ob šoli praktično eno 
samo gradbišče. Z njim je neob-
hodno povezan gradbiščni pro-
met tako manjših vozil gradbin-
cev kot tudi velikih tovornjakov 
in delovnih strojev. V času poči-
tnic nas ta večinoma ni oviral, v 
času šolskega pouka pa so se za-
deve temeljito spremenile. Ne 
samo, da ni parkirišča za delav-
ce šole, za dovoz otrok v šolo je 
ostalo zgolj 11 parkirnih mest za 
kratkotrajno parkiranje. V času 
prihoda in odhoda učencev za-
radi tega prihaja do zgoščenega 
prometa, kar terja visoko stop-
njo strpnosti vseh udeležencev v 
prometu. 

Pod šolo imamo tudi šolsko av-
tobusno postajo, ki je namenjena 
vozilom šolskega prevoza otrok. 
Ta vključuje poleg kombijev tudi 
avtobusni promet, ki zahteva svoj 
prostor. Starši in ostali skrbniki, 
ki pripeljejo otroke v šolo, morajo 
to upoštevati. 

Nova pridobitev ob šoli bo 
načeloma zaključena v nekaj 

mesecih in nam bo vsem koristi-
la. Do takrat pa moramo z gradnjo 
povezane težave (predvsem v pro-
metu) sprejeti z razumevanjem in 
veliko mero strpnosti. Ukrepajmo 
po načelu: »Kjer je volja, je tudi 
pot,« pa nam bo vsem lepše. 

Jože Tasič, SPV Mislinja

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

Gradbišče pri šoli narekuje strpnost 
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Pohodniške poti Pohorja 

»Lej, stvarnica vse ti ponudi …« 
je že pred več kot 200 leti zapisal 
Valentin Vodnik v pesmi Dramilo. 
Mislil je predvsem na bogastvo 
narave, danes pa v njej najdemo 
tudi različne vrste sprostitve. Pa 
še poceni so ali celo zastonj. 

Malo katera občina je tako bo-
gata s pohodniškimi potmi kot 
naša. Najlepšo kuliso Mislinjski 
dolini dajejo predvsem pohorska 
pobočja. Prav vsak lahko izbe-
re sebi primerno pot; od najlaž-
je in krajše do zahtevnejše in dalj-
še. Pravzaprav se ni treba kam da-
leč odpeljati, da bi lahko zače-
li hoditi. Številnih gozdnih poti 
ter bolj ali manj zahtevnih hribov 
je na pretek. Lahko se sprehodi-
mo le na bližnjo vzpetino, lahko 
pa jo mahnemo na sleme Pohorja, 
po katerem poteka slovenska pla-
ninska transverzala. Od tu so naj-
lepši razgledi po Mislinjski doli-
ni. Narava je povsod bujna in ra-
znovrstna. Uživamo lahko v sen-
ci mogočnih dreves, predvsem 
smrek, ali pa se sprehajamo po 
planjah in uživamo v razgledih. 
Letos so obrodile tako borovni-
ce kot brusnice in tudi gobarji so 
prišli na svoj račun. Na poti od 
Pungarta proti Črnemu vrhu in še 
kje nas na klopcah pričakajo lese-
ne knjige s pohorskimi pravljica-
mi in opisi naravnih danosti. 

Verjamem, da vam je vse to 
zelo znano, da se zavedate narav-
nih danosti okoli nas in da ste 
nekaj le-teh užili v tem poletju. 
Neokrnjena narava, ki jo imamo 
pred nosom, se nam zdi sama po 
sebi umevna. Pa je res? Gotovo se 

ne zavedamo vsega bogastva, ki 
nam ga nudi ali je nudila nekoč. 
Železovo rudo, na primer, pa gla-
žute smo imeli in še kaj. Medtem 
ko je marsikje v svetu že problem 
svetlobna onesnaženost, je tu nad 
Pohorjem nebo še čisto in je mo-
goče opazovati zvezde. Imamo 
čisto vodo s številnimi izviri, je-
zeri in barji. Mravljišča so v prete-
klosti izkoriščali za pridobivanje 
mravljične kisline, danes pa so ve-
lik zaklad narave. Da o metuljih, 
ki tu še kraljujejo, ne govorim. In 
številna zelišča, ki se nam med 
potjo ponujajo. Da bi se zavedeli, 
kaj vse imamo na Pohorju, naj na-
vedem seznam, ki sem ga našla 
na spletu Pohorje eko vodene ture 
v naravi: 

»Vodič vam bo med več kot 
dvajsetimi različnimi pohodniški-
mi turami, ki so na voljo vse leto, 
razložil in pokazal: osnovne geo-
loške značilnosti Pohorja; je edi-
no silikatno gorovje magmat-
skega in metamorfnega izvora 
v Sloveniji, ki ustvarja zanimive 

skalne formacije (Božje štenge, 
Reber, Ravbarske peči, Jelenja re-
ber, Sekretarjev vrh …); čudo-
vite naravne lepote: bogati pra-
gozd Šumik, naravne gorske goz-
dove, jase in travne planjave; ne-
okrnjena 6000–8000 let sta-
ra visoka šotna barja/močvirja 
(Lovrenško barje, Ribniško bar-
je, Dedičev vrh …); neskončno 
število rečic (Lobnica, Piklerica, 
Radoljna, Črnava …), potokov, hu-
dournikov, slapov (Mali in Veliki 
Šumik, Verne) in jezer (Lovrenška 
jezera, Črno jezero, Ribniško je-
zero, Jezerc); vrhove (Sekretarjev, 
Tolsti, Klopni, Hmelakovo, Plešič, 
Dedičev, Žigertov, Črni …); buj-
no in redko rastlinstvo: meša-
ni smrekovi, bukovi, jelovi goz-
dovi. V pragozdu Šumik: prvo-
biten sestoj bukve, jelke, gabra, 
hrasta, smreke in kostanja; bota-
nične posebnosti sestavljajo nena-
vadni kamnokreč, rjasti sleč, alp-
ski srobot. Na Lovrenškem bar-
ju: okroglolistna rosika, dlakava 
mahovnica, rjasti sleč, navadna 
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rožmarinka. Na pohorskih pla-
njavah najdemo: volkovje (po tra-
vi volk, ki je pokazatelj zakisa-
nih tal), arnika (zaščitena rastlina, 
cveti junija, julija), brkata zvonč-
nica, oranžna škržolica, orhideje, 
svišč, navadni kukavičnik. Na str-
mih pobočjih pa najdemo še: je-
sensko vreso, brusnice, borovnice, 
brkato zvončnico in islandski lišaj; 
fascinantne živali: divjad (jelen, 
gams, damjak, srna, divji prašič, 
divji petelin, ruševec, planinski 

in poljski zajec, lisica, kuna, jaz-
bec …), okoli 90 vrst ptic, mali se-
salci, žužkojedi in glodavci, ribe, 
plazilci in dvoživke, žuželke (mra-
vlje in mravljišča, kačji pastirji, 
hrošči, neverjetnih 700 vrst me-
tuljev …); ekološke probleme, ško-
do, vpliv klimatskih sprememb, 
vpliv človeka na Pohorje in sveto-
vanje, kaj lahko sami naredite, da 
pomagate. Odkrijte, zakaj je tako 
pomembno, da razumemo, spoš-
tujemo, varujemo in zaščitimo 

naravo ter divje živali. Skoraj vse 
ture so krožne, začnemo na robu 
gozdne ceste, kjer parkiramo avto. 
Tja se vrnemo na koncu poho-
da, ne da bi dvakrat hodili po isti 
poti.«

Nič še ni zamujeno; jesen nam 
bo tudi letos podarila pisano bar-
vitost in če nam bo vreme vsaj 
malo naklonjeno, bomo lahko še 
marsikateri dan izkoristili za po-
hajkovanje po Pohorju.

Marjana Gmajner Korošec

Blagoslov cerkve na Kozjaku

Prebudili smo se v turobno ne-
deljsko jutro, ki na prvi pogled ni 
bilo nič kaj prijazno. Napovedi vre-
menoslovcev, da bo deževalo, so se 
na žalost uresničile. Kljub slabemu 
vremenu smo bili polni pričakovanj 
in veselja, saj so k sv. maši prihaja-
li ljudje od blizu in daleč. Prišel je 
dan, ko smo zopet slavili praznik 
sv. Jošta in blagoslov prenovljene 
zunanje podobe naše cerkve. 

Pred 1 letom smo na tem mes-
tu blagoslovili prenovo notranje-
ga dela cerkve in si obljubili, da 
do naslednjega leta obnovimo še 
zunanji del. Nihče si ni mislil, da 
bosta želja in volja tako močni, da 
nam bo uspelo. Sedaj stoji pred 
nami z novo preobleko kot biser, 
na kar smo zelo ponosni.

Osrednja slovesnost je bila 
22. 7., ko je škof dr. Stanislav 
Lipovšek opravil blagoslov. Pri 
tem so bili navzoči tudi duhovni-
ki iz sosednih župnij in predstav-
niki občin.

Naša mala gorska cerkvi-
ca je bila napolnjena do zadnjega 

kotička, kar je dokaz, da zaupanje 
v Boga ljudem prinaša mir v srca 
in blagoslov družinam. Po blagos-
lovu in končani sv. maši je g. žu-
pnik Milan Strmšek izročil zahva-
le vsem sponzorjem in botrom, ki 
so kakorkoli pripomogli k obnovi c. 
sv. Jošta. Čeprav je bil g. Strmšek 
tisti, ki nas je navduševal in bil 
gonilna sila pri izvedbi projekta. 
Zahvaljujemo se mu iz vsega srca.

Po izročenih zahvalah se je na-
daljevalo praznično vzdušje in 

druženje pred cerkvijo, kjer so 
bile pripravljene dobrote. 

Na koncu bi dodala le še to, da 
je iz vaših darov nastal biser, ki 
smo ga med slovesno mašo bla-
goslovili. Zahvaljujemo se vsem 
izvajalcem za dobro opravljeno 
delo ter občinam, faranom in os-
talim, ki so ta projekt finančno 
podprli.

Jelka Rek, župnija Paški Kozjak

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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Ravnateljica OŠ Mislinja
mag. Natalija Aber Jordan

Zakaj ste se odločili za poklic 
učiteljice?

Že kot otrok sem zmeraj sanjala o 
tem, da bom, ko bom velika, uči-
teljica. Preprosto iz ljubezni do ot-
rok. Menim, da te delo z otroki 
napolnjuje z energijo, ki jo otroci 
premorejo, hkrati pa dopušča vi-
soko mero kreativnosti, ki je mor-
da delo, ki ga opravljam sedaj, ne 
dopušča v tej meri. Zagotovo bi se 
tudi danes še enkrat odločila za 
poklic učiteljice.

Kaj je najljubši del vašega 
poklica?

Zagotovo je to neposredno delo z 
otroki, ki ga na delovnem mestu, 
ki ga opravljam trenutno, precej 
pogrešam. 

Kako je biti ravnateljica v kraju, 
kot je Mislinja?

Mislinjo sem v letih, preden sem 
nastopila delo ravnateljice, sko-
zi sodelovanje šole s širšo lokalno 
skupnostjo v okvirih raznih de-
javnosti in projektov skupaj z ot-
roki dodobra spoznala. Menim, 
da je ta povezava za uspešno 
delo ravnatelja zelo pomemb-
na. Hkrati pa mi neobremenje-
nost z lokalnimi »trači«, ki se za-
gotovo pojavljalo v vseh manjših 
krajih, omogoča, da lahko z vse-
mi deležniki šole enakopravno 
komuniciram.

Na kakšen način se kolektiv šole 
povezuje z lokalno skupnostjo?

Z lokalno skupnostjo v vseh letih 
mojega vodenja šole odlično so-
delujemo. Menim, da ni društva 
ali organizacije, ki deluje v obči-
ni Mislinja, s katerim v teh letih 
ne bi sodelovali. Bodisi na raznih 

prireditvah, promocijah ali projek-
tih. V slednjih tudi na mednaro-
dnem nivoju. Ravno s temi smo v 
zadnjih letih uspeli to sodelovanje 
razširiti tudi na posameznike, ki 
v lokalnem okolju pripomorejo k 
prepoznavnosti našega okolja.

Kaj je za vas najpomembnej-
ši izziv, s katerim se na šoli 
soočate?

Glede na to, da smo v času 4. in-
dustrijske revolucije, bodo otro-
ci, ki danes vstopajo v šolski pros-
tor, takrat, ko bodo vstopali na trg 
dela, potrebovali sposobnost pri-
lagajanja in ustvarjalnosti. Zato 
si na šoli prizadevamo ustvar-
jati okolje, ki podpira razvoj teh 
sposobnosti. Poleg tega nam ve-
lik izziv predstavlja, kako otro-
ke v poplavi informacij, ki jih da-
nes lahko s pomočjo informacij-
ske tehnologije pridobijo na en 
mah, naučiti, da o njih kritično 
razmišljajo.

Katera je vaša največja naloga, 
ki jo opravljate?

Predvsem skrb za varno in spod-
budno učno okolje za vse otroke.

Kakšno vizijo imate za Osnovno 
šolo Mislinja?

Verjamem, da so predvsem dob-
ri medsebojni odnosi med vsemi 
deležniki šole, torej otroki, star-
ši in strokovnimi delavci, ključ do 
uspeha. Zato smo si v razvojnem 
načrtu za cilj zadali spodbujanje 
strpne in spoštljive komunikacije. 
Sicer se pa vizija naše šole glasi: 
»Z roko v roki na poti do odgovor-
ne, kritične in samostojne osebno-
sti, ki bo zaupala v svoje sposob-
nosti in spoštovala druge.«

Ali lahko naredite primerjavo 
odnosa otrok – starš v vaši ge-
neraciji z zdajšnjo?

Zagotovo se pozna vpliv permisiv-
ne vzgoje, ki je mi kot otroci nis-
mo poznali. V povprečju so starši 
naše generacije znali bolje posta-
viti meje, mi pa smo jih kot pridni 
otroci običajno upoštevali. Danes 
so mnenja staršev o tem, kaj se 
sme in česa ne, precej različna, 
zato je zagotovo odnos med nji-
mi precej bolj sproščen, vzgoja na-
pornejša in mnogokrat zaradi po-
manjkanja časa in s tem dosled-
nosti tudi manj učinkovita.

Kaj pomeni za našo šolo izgra-
dnja novega Centra za zdravje 
in šport?

Veste, da smo se na šoli že več 
kot desetletje zavzemali za bolj-
še pogoje športne vzgoje, ki nam 
jih bo sedaj omogočila nova telo-
vadnica. Pred leti se namreč zara-
di prostorske stiske nismo mogli 
vključiti v projekt Zdrav življenjski 
slog, ki bi učencem omogočal do-
datne ure športa, financirane pre-
ko evropskih sredstev. Z izgradnjo 
Centra za zdravje in šport bodo 
tako izpolnjeni pogoji za izvajanje 

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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Dediji, bice in vnuki

Pozdravček vsem vam in vsem nam, ki hitimo vsak 
dan, včasih skoraj tako kot kure brez glav.

Pa saj ne bomo hiteli, več se bomo smejali in dru-
žili, manj čičkali in buljili v tv ekrane, manj srfali 
po internetu, začeli si bomo pisati ta prava papirna-
ta pisma, pošiljati razglednice ob praznikih, ne pa po 
mobijih, bolj se bomo imeli radi, nikomur škodovali, 
pozabili slabe navade … Bla bla bla. Tako se vsak dan 
prepričujemo, a delamo kar lepo po starem, pa saj 
jutri bo spet nov dan. Nov in spet nov … Dnevi pa kar 
minevajo, če se tega zavedamo ali ne.

Tako se je tudi naša prijateljska druščina posta-
rala, dobili smo sive laske, bradice, okrog trebuščkov 
pa lepe šlavhe, smo kot rdeči paradižniki, krofi, vmes 
je nekaj suhih prestic, daje nas že artritis, nekatere, 
ko je treba kaj narediti, demenca in naglušnost, dru-
ge slabovidnost, sploh moški del, a ko zagledajo brh-
ke puže ali mlado meso, takoj spregledajo. V srcih pa 
smo še vedno mladi in tudi navihani. 

In tako smo v naši druščini postali že vsi dedi-
ji in bicike, nazadnje sta veselo novico sporočila Jože 
in Anica. Po nakupih za dojenčka pa smo se odpravi-
li kar vsi skupaj. Ženski del je brskal po pajacih, ode-
jicah, kapicah, slinčkih, moški pa so prinesli na bla-
gajno roza kahlico, banjico in dudo. Pa saj še vedeli 
nismo, ali bo fant ali puža. K sreči je zdaj vse bolj no-
bel barvito, v naših mladih časih pa smo imeli samo 
modre, bele, rdeče, rumene barve … Zamenjali smo 
barve in odšli zavijat darila, da bomo pripravljeni, ko 
bo cukrček privekal na svet.

Seveda ni manjkal postanek na kofetku in aperi-
tivčku za ženski del, moški pa obvezno kofetek z vodo, 

saj so vendar vozili. Za praznovanje bo že še čas v 
naši zidanici, iz katere jo lahko potem peš mahne-
mo domov, samo med potjo ne smemo kroliti, ampak 
šššššš, pa četudi majavo sem in tja lepo vsak na svoj 
domek. Tako smo lepo čičkali in seveda premlevali 
temo pomen dedijev in bicik v naših družinah. 

Komentarji so se kar vrstili:
»Midva sva čisto za sebe zgoraj, ta mladi pa spo-

daj, vsake toliko pa le pokukam, če kaj rabijo …«
»Mene pa sploh ne zanima, ali pridejo ta mladi 

domov ali ne …«
»No, ta je pa malo kruta …« »Mislil sem, saj imajo 

svoj ključ, pa pridejo, ko pridejo.«
»Ja pol pa žnedraš, če pozabijo ključ, pa zvonijo …« 

»Naju tudi ne zanima, kaj mladi kupijo, bodo kupili.« 
»Ja, pa kak imajo opremljeno, pospravljeno.« »Pa kaj 
kuhajo, kdaj imajo in koga na obisku.«

Pri sosednji mizi je sedel mlad zaljubljen parček 
in nas očitno poslušal. »Ej, a slišiš, kaki profi bice in 
dediji so to, take bi jaz tudi imel.« »Ja, res so kul, mo-
derni, ta mladim vse pustijo.«

A mi smo še kar nadaljevali: »Vedno pazim vnu-
ke, ko kam gresta«. »Na vrtu imajo vse na razpolago, 

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  športa, ki bodo ustrezali normati-
vom. Hkrati pa bomo na prehodu 
do njega pridobili dodatno učilni-
co, ki jo zaradi ponovnega pove-
čanja števila oddelkov potrebuje-
mo, saj smo v letih pred tem eno 
izmed učilnic odstopili vrtcu in 
za njih uredili sanitarije, poseben 
vhod in garderobe.

Vaša najljubša knjiga in zakaj 
prav ta? 

Med mojim počitniškim branjem 
se je znašla knjiga Ivane Djilas z 
naslovom Hiša. Gre pravzaprav za 
zgodbo mlade družine, ki neuspe-
šno prodaja svojo hišo, pa vendar 
na koncu najde svoj dom v hišici 
na drevesu. Humorna, pa vendar 

realistična zgodba težav današnje-
ga časa.

Kako najraje preživljate prosti 
čas?

V prostem času se rada spreha-
jam s psom, berem knjige in po-
jem v mešanem pevskem zboru 
Carinthia Cantat.
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pa jim niti pipniti ni treba plevela ali kaj posaditi.« 
»Drva sam sekam in zložim«. »Jaz pa kosim travo, 
pozimi sam kidam sneg.« Res smo fajn bice in de-
diji, delamo v hiši in okrog nje, nič ne sprašujemo, 
pa vendar smo strašno radovedni in itak vse vidimo 
in slišimo, še tisto, kar ni treba. Polni smo modrih 
in življenjskih nasvetov. S hojo, čvekanjem in dru-
ženjem ohranjamo mladosten videz in se borimo z 
vsakodnevnimi tegobami. Pa vendar se trudimo biti 
dobri in ljubeči dedje in bicike in to se nam povrne, 
ko nas mladi sprejmejo v svojo sredino in vemo, da 
se nas bodo, ko bomo nekoč odšli, spominjali rav-
no zaradi naše ljubezni in dobrote ter rahle, pa samo 
rahle, nagajivosti. 

Zdaj pa gremo na jesenski upokojenski dopust v 
toplice, pa še regres je treba ponucati.

Lojze se je kar izprsil: »Duš, za 80 let dela pa si ga 
ja zaslužim«. »Kak 80 let?« »Jaz in moja žena sku-
paj, vsak 40 let je 80 let, bom pa ja znal še šteti.« 
Anica pa je pripomnila: »No, potem ima naša dru-
ščina skupaj 320 let, za ta leta se pa res splača uživati 

v toplicah.« To smo se smejali in se v smehu zbasa-
li v štirikolesnike. Mlad parček pri sosednji mizi pa 
nam je vneto mahal v slovo. Spraševala sem se, zakaj 
nam mahata, možek pa je pripomnil, da sta najbrž 
vesela, ko smo se pobrali domov in nehali čvekati. Bo 
že držalo, mladi in stari ne gredo skupaj … Ampak 
samo takrat, če to hočejo. Če nočejo, pa naj negujejo 
družinske vezi, saj nam le takšna družina daje ljube-
zen in varnost v tem krutem svetu.

Pa še nekaj vam polagam na srce: ko smo mladi, 
pomagajmo starejšim, saj smo tudi mi na isti poti vr-
tečega se življenjskega kroga. Zato je pregovor, da so 
si otroci in starejši podobni, oboji so nemočni, pot-
rebni pomoči in ljubezni. Prejmimo to modrost in 
dajmo jo naprej. Tako kot dober oče in mati, se tudi 
bica in dedi ne rodita z dobrimi lastnostmi, to šele 
postaneta. Bodite in ostanite v zdravju, bodite in os-
tanite dobri in ljubeči, pogumni in ponosni. Pa sreč-
no vsem vam in vsem nam. 

Vaša Rozi
Danijela Tomis Obrul

Ozimnica nekoč

»Za ozimnico smo spravili to, kar 
smo sami predelali doma. Včasih 
so ljudje imeli več obdelovalne 
zemlje kot danes. Večinoma smo 
sadili peso, korenje, kolerabo, ze-
lje, krompir, pa še koruzo, tudi fi-
žol. Sadje je šlo večji del za žganje, 
pa za kis ali pa mošt. Doma smo 
imeli veliko klet, ker je bila gostil-
na. Včasih je še kak sosed prine-
sel kaj shranit not. Zelje se je tudi 
kisalo in ga je bilo toliko, da smo 
ga tudi komu prodali. Ne spom-
nim se, da bi kaj veliko vlagali ali 
pa kuhali marmelade, to je bilo 
bolj v modi po vojni pri nas.« 

Angela Marija, 87 let

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

Se spomnite pesmi Nece Falk Prva ljubezen iz l. 1972? V njej poje: »Sredi decembra 

si češnje obljubljal mi, jaz pa verjela sem ti …«. Takrat češnje sredi zime res niso 

bile mogoče, sedaj pa so. In tudi ozimnice v zamrzovalniku si še pred nekaj dese-

tletji ni bilo mogoče zamisliti. Kako so torej skrbele za ozimnico naše bice?

Nekoč smo za ozimnico prip-
ravljali belo repo, ki smo jo kar 
v kosih nalagali v lesen škaf. 
Med plast repe smo dodali 
plast tropin od mletega (preša-
nega) sadja in tako po plasteh 
naložili v škaf, prelili z vodo in 
pokrili s pokrovom. Tudi sad-
je smo pripravili za ozimnico, 
da smo ga sušili na posebnem, 
doma narejenem situ, zato je 
bilo na mizi vedno dovolj suhe-
ga sadja. Prav tako smo na star 
način obdelali meso, ki smo 
ga sušili v za to narejenem 
'mesijenku'.

Milena, 59 let

»Ker v moji mladosti še ni bilo ne 
hladilnikov in ne zamrzovalnikov, 
smo si pri shranjevanju živil poma-
gali na razne načine. Sveže meso 
smo za nekaj dni shranili tako, da 
smo ga ovili v liste vinske trte, vse 
skupaj pa dali v kanglo in jo spusti-
li v vodnjak, ki je bil res mrzel. Da je 
kruh ostal dlje časa svež, smo ga za-
vili v krpo, ki smo jo prej namoči-
li v kis in oželi, čez njo pa ovili suh 
prt. Svinjsko meso smo vodíli v di-
mnici. Kurili smo z drvmi, najboljša 
so bila grčasta od jablane; potem je 
tudi meso imelo malo vonja po jabol-
kih. Meso in klobase smo lahko tudi 
zalili v mast in dali v lesene deže. 
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Zelenjavo in sadje smo spravili v 
klet, ki je bila v zemlji in tudi na 
tleh je obvezno morala biti zem-
lja. Korenje smo spravili v miv-
ko, zelje in repo smo ribali in ki-
sali. Sadja nismo vlagali za kom-
pote, ni bila navada, pa tudi časa 
ni bilo, saj je bilo vse gospodinj-
sko delo ročno, še posebej pranje 
perila. Smo pa sadje sušili, zlasti 
jabolčne krhlje. Slive smo najprej 
malo posušili v pečici, potem pa 
nadaljevali na topli peči.«

Pavla, 92 let 

»Bolj kot priprave ozimnice se 
sam spominjam jesenskih opra-
vil, ko smo spravljali domov, kar 
je zrastlo na poljih. Še danes mi 
ostaja v spominu prebiranje gore 

izkopanega krompirja, ki smo ga 
potem tudi otroci pomagali spra-
viti v tako imenovani oder, kjer se 
je posul z apnom, da je dlje poča-
kal. Pa seveda pobiranje jabolk, ki 
so jih ata potem stisnili v jabolč-
ni mošt. Jesen je bila tudi za ot-
roke vesel čas, ko smo si lahko na 

paši privoščili jabolko, hruško ali 
kakšno drugo sadje, ki je bilo zre-
lo v tem času. Veliko tega sadja je 
končalo v predelavi (mošt, šnops), 
kar nekaj sadja pa je naša babica 
posušila in je služilo kot občasni 
posladek v zimskih dneh.«

Jože, 72 let

k o l u m n a  o n a  p i š e  

Daleč od oči …

Statistični urad Republike 
Slovenije v svojem projektu Hrana 
med odpadki navaja, da s tem, ko 
zavržemo 1 hamburger, zavrže-
mo tudi količino vode, potrebno 
za 90 min tuširanja. Povprečen 
Slovenec je v l. 2016 zavrgel kar 
74 kg hrane (0,2 kg dnevno) – kar 
10 kg več kot v l. 2013. Med odpad-
ki je 35 % užitnega dela, se pra-
vi takega, ki bi ga s pravilnim od-
nosom lahko preprečili ali vsaj 
zmanjšali. Povečuje se tudi količi-
na hrane, ki jo zavržemo, še pre-
den vidi krožnik.

Velik problem je tudi in pred-
vsem odločanje z očmi. Večina 
nas sega po nenagnitih, čvrstih, 
lepih pridelkih, ki izgledajo tako 
kot v reklamah. Virus perfekcije 
pa ima svoje posledice: po ocenah 

raziskav zaradi napačne velikos-
ti ali oblike zavržemo kar 50 mi-
lijonov ton v Evropi pridelanega 
sadja in zelenjave. To predstavlja 
več kot tretjino celotne kmetijske 
proizvodnje.

Po drugi strani pa ima po sve-
tu 45 % smrti otrok za vzrok pod-
hranjenost. Kar 815 milijonov lju-
di je kronično podhranjenih, od 
tega 11 milijonov v »razvitih« drža-
vah. Hrana je neenakomerno po-
razdeljena, a stradajo tudi tam, 

kjer je je preveč. Ta isti svet hkrati 
letno zavrže tretjino vse pridelane 
hrane: gre za 1,3 milijarde ton hra-
ne kot odpadka letno ali za pride-
lek v vrednosti 590 milijard evrov. 
Nikar pa ne pozabimo, da ni samo 
neposredno izguba hrane tista, na 
kateri je fokus – skozi procese ob-
delave s tem namreč na veliko iz-
gubljamo tudi druge vire – vodo, 
energijo – in predvsem delo, ki ga 
stotine delavcev v živilski proizvo-
dnji opravi zastonj.

odpádek -dka m (ȃ) 1. nav. mn. kar se v gospodinjstvu, vsakdanjem 
življenju izloči, zavrže kot neuporabno /…/

morála -e ž (ȃ) 1. kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi 
kot posledica pojmovanja dobrega in slabega /…/

preobílje -a s (ȋ) 1. nav. ekspr. stanje, za katero je značilen obstoj 
zelo velike količine materialnih dobrin /…/ 

lákota -e ž (á) 1. občutek potrebe po jedi /…/
(SSKJ)
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A od kod ta odpadna hrana pri-
haja? Hitro lahko zaključimo, da 
gre »itak za trgovine in restavraci-
je« in si s tem operemo vest. A ni 
tako. Distribucijska veja, se pra-
vi trgovine – povzročajo najmanj-
ši doprinos odpadne hrane z 9 %. 
Z 19 % sledi gostinstvo (sem spa-
dajo tudi šole, bolnišnice …), kjer 
lahko v duhu tržne logike iščemo 
vzroke v predhodnem pripravlja-
nju obrokov. Proizvodnja hrane je 
med večjimi amoralci, predvsem 
proizvodnja občutljivejših izdel-
kov, se pravi rib, mesa in mlečnih 
izdelkov zavrže ogromne količine 
hrane, še preden ta sploh vstopi v 
proces distribucije. Njihov dopri-
nos k hrani kot odpadku je 26 %. 
A na prvem mestu, navkljub na-
šemu trudu, da bi se odgovornosti 

izognili, so gospodinjstva. Skoraj 
polovica vse odpadne hrane pri-
de od gospodinjstev. Hrana, ki 
jo kupimo in nanjo pozabimo. 
Neplaniranje obrokov, ki rezulti-
rajo v pretečenih rokih. Potrošna 
priprava hrane, nepravilno shra-
njevanje in splošna izbirčnost se 

nato poznajo v tisoče tonah tega, 
kar bi marsikateri Zemljan z ve-
seljem pojedel – mi pa temu pra-
vimo odpadek, smet. Preden tako 
(so)krivca iščemo v sistemu, raje 
najprej začnimo pri prevpraševa-
nju lastnih prehranskih navad. 

Neža Oder

Križev pot
Martinov kugel – Šertelov vrh

Nad pokopališčem Šentilj in nad 
domačijo nekdanjega čevljarskega 
mojstra Šuligoja leži čudovito za-
obljena vzpetina Martinov kugel. 
Vzpetina se v obliki poloble blago 
izteka v ravninski del Martinovega 
grunta vse tja do ceste na jugu 
Šentilj pod Turjakom–Dovže in 
na desni do priključne ceste na 
Martinovo, ki se odcepi pri poko-
pališču. Kmetijo Martin z vzhod-
ne desne strani zamejuje voda 
Brložnica, ki teče skozi Šentilj iz-
pod Karbunovega vrha in nekda-
nje Inčkarjeve domačije, danes 
dela Martinove kmetije. Nekdaj 
v posesti gospodarjev Martinove 
kmetije, Ivana - Anzana in 
Alojzije - Lojze Plazovnik, se je 
Martinov kugel v poletju zlatil v 

valovanju ozimne rži, ki je daja-
la kruh številni Martinovi druži-
ni. Anza in Lojza sta bila umna 
gospodarja, vendar se kot zakon-
ska partnerja nista najbolj ujema-
la. Martincla, kot smo gospodinjo 
Lojzo domačini imenovali, je bila 
zelo dobra gospodarica, prijaz-
na soseda, a stroga in neizprosna 
do sebe, moža in otrok. Morda je 
ta njena neizprosnost imela svoje 
korenine v vsakodnevnem trdem 
delu na kmetiji. Zemlja ne rodi 
sama in ne podarja, kar nisi za-
služil. Žanješ, kar si sejal. In res-
nično, ljudje, ki živijo z naravo, 
sprejemajo to modrost, to resnico, 
vse njene svetle in temne plati.

Ob južnem robu Martinove 
kmetije je bila pred 2. sv. vojno 

OŠ Šentilj. Med 2. sv. vojno je 
bila v partizanski akciji požgana, 
tako se je po vojni osnovnošolski 
pouk odvijal v prostorih župnišča 
v Šentilju, kulturnega doma in v 

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

Graditelji pri drugi postaji
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poslopjih Rozmanove gostilne – 
v stavbi pri pokopališču in v stav-
bi domačije. Kot 4-letnemu otro-
ku so mi živo v spominu ostali ož-
gani zidovi šole, takrat zame zelo 
veličastne stavbe. Same vojne pa 
se bolj spominjam iz pripovedova-
nja očeta ter starejših bratov in se-
ster, saj je nas bilo 10 otrok. Vem, 
da je oče vzel brata Jožeta iz takra-
tne meščanske šole, češ, v nemško 
šolo pa ne bo hodil. Po osvobodi-
tvi se je Jože po končani gimnaziji 
v Mariboru odločil za duhovniški 
poklic. Že v času gimnazijskih let 
in potem je deloval na kulturnem 
področju v rodnem Šentilju, reži-
ral veliko iger ter napisal ogromno 
pesmi. Bil je pravi mojster soneta. 
Mnoge je tudi uglasbil in se danes 
prepevajo med ljudmi. Ves čas je 
imel stik s kulturo v domačem 
kraju. Občina Mislinja mu je za 
njegovo delo v kulturi podelila vi-
soko priznanje – častni občan. 

Drugi, tretji rod Martinov ni 
več našel smisla v kmetovanju. L. 
2007 sva z ženo Hildo kupila pro-
padajočo kmetijo in jo v nekaj le-
tih tudi oživila. Brat Jože, takrat 
že hudo bolan, je izrazil željo, da 
bi na kuglu zgradili kapelico, ome-
njal je celo cerkvico. Misel na ka-
pelico je kar nekaj let ždela v na-
ših glavah, a obnova in delo na 
kmetiji sta nas polno zaposlovala. 
Pa vendar je dozoreval in dozorel 
čas tudi zanjo …

V levem gozdnem predelu na 
vrhu Martinovega kugla ima Ivan 
Tretjak svoj čebelnjak, ob njem 
pa hišico, ki služi za potrebe če-
belarjenja, pa tudi za sprošča-
nje in oddih ob koncu tedna. Na 
teh srečanjih in ob vsakdanjem 
delu smo pričeli razmišljati o po-
stavitvi kapele. Najprej smo imeli 
v mislih zidano kapelico na vrhu 
majhne vzpetine, desno ob cesti 
na Šertelov vrh. Pozidava kapelice 

ne bi bil kakšen hud gradbeni za-
logaj, saj nas je bilo kar nekaj, ki 
smo se na gradnjo tudi spoznali. 
Ker je Ivan Tretjak - Vanko gozda-
ril, je večkrat k svojemu čebelnja-
ku pripeljal kakšen posebno zani-
miv kos iz poseke lesa, ki ga je ču-
dovito oblikovala narava. Tako je 
od nekod pripeljal velik grčast le-
sen panj. Vanj je urezal vdolbino, 
vanjo pa namestil kip nadange-
la Gabrijela, ki ga je podarila Zora 
Černjak. Ta naravna lesena arhi-
tekturna stvaritev se nam je zdela 
bolj primerna za kapelo kot pozi-
dava iz opeke oz. kamna. Na vzpe-
tini smo izravnali teren in nanj 
namestili ta velik panj s kipom. 
Džigs ga je tudi malo obnovil, 
pričvrstiti je bilo potrebno roko. 
Ker se pot s kugla na Šertelov 
vrh zaključi na vrhu z zname-
njem križa, se je porodila zami-
sel, da kapelico in Šertelov križ 
povežemo s 14 postajami križeve-
ga pota, katerih krona je Jezusovo 
Vstajenje. Kot je začetek človeko-
ve poti na zemlji družina, je to za 
pot na Šertelov vrh kapelica Sv. 
družine. S tem je zasidran duhov-
ni steber trilogije znamenj – kape-
lica Sv. družine, križev pot in križ 
na Šertelovem vrhu. V moči tega 

duhovnega temelja so odločitve in 
dela hitro stekla. Izvedbeni ekipi v 
sestavi Ivan Tretjak - Vanko, Ivan 
Urbancl - Džigs, Mirko Vogrin - 
Bobi, Hilda in Peter Tovšak, sta 
se še pridružila Jože Ogriz in 
Karel Pušnik - Karlin. Vsak nas-
vet sodelujočih je bil dobrodo šel 
in deležen skupnega premisleka. 
Arhitekturno zasnovo postaj kri-
ževega pota je oblikoval Džigs, do-
rekli smo še njeno namestitev. 
Vsaka postaja je v treh delih: no-
silni steber iz kostanja, ki je zasid-
ran v zemlji, nanj je kot nosilna 
podlaga postaje navezana polovič-
ka borovega hloda s streho iz sko-
del in nanj z vijaki privit okvir po-
staje s sliko, naslovom in sporočil-
nim verzom vsebine postaje. Vse 
skupaj je zastekljeno. 

Svojo zgodbo pa ima tudi zna-
menje križa na Šertelovem vrhu. 
Križ je bil postavljen l. 1933 kot po-
mnik Evharističnega kongresa v 
Ljubljani. L. 1951, v času komuniz-
ma, je križ požagal mladenič po 
naročilu političnih aktivistov. L. 
1997 je bil križ na željo domači-
nov Šertelov in g. župnika Tineta 
Tajnika obnovljen oz. na novo 
postavljen. Načrt zanj je pripra-
vil dr. Alojz Pogorevc. V delno 

Prvi obiskovalci križevega pota pri križu na Šertelu
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spremenjeni obliki ga je iz hrasta 
izdelal Anton Tovšak - Časov 
Tonč ob pomoči Ivana Britovška - 
Šertelovega Vanča. Kovaško okov-
je je izdelal Alojz Novak - Kovačev 
Lojz. Ob ozdravitvi Križa, kot je 
zapisal v pesmi, je duhovnik Jože 
Tovšak - Časov Pepl napisal hval-
nico križu Pozdravljeno drevo živ-
ljenja. Tako ima vsak del trilogi-
je ob svojem zgodovinskem času 
svojo zgodbo. Vsi 3 deli obele-
žij so v preprosti arhitekturni iz-
vedbi iz lesa. Poleg že prej našte-
tih sodelujočih so izvedbo podpr-
li: Miroslav Čas - Jevšnikov Slavč s 
finančno in materialno donacijo; 
Ela, Minka in Stanko Tovšak de-
narni prispevek; Drago Borovnik 
prispevek v materialu – skodle; la-
stnika Martinovega Hilda in Peter 

Tovšak vložek v materialu in de-
narju. Koordinacijo dela, izbor te-
kstov in sporočilne verze postaj 
križevega pota je pripravil Peter 
Tovšak.

Spomladi 2018 smo zastavi-
li traso postavitve križevega pota 
ob gozdni cesti na Šertelov vrh ter 
napise in postaje tudi namesti-
li. Dokončno smo umestili kape-
lico s klopjo. Ob postavitvi celote 
je skupno delo zadobilo tudi svojo 
duhovno razsežnost v naravi. Ob 
kapelici vrh kugla je lep razgled. 
Mnogi domači obiskovalci bodo 
sredi drevja ali ob gozdnih jasah 
ugledali tudi svoj dom. 

V zaključni besedi gre zahva-
la vsem, ki ste sodelovali v dona-
cijah, snovanju, načrtovanju, iz-
vedbi in namestitvi znamenj 

obeležij od Martinovega vrha do 
Šertelovega križa. 

Lastnika Martinovega 
Hilda in Peter Tovšak

Drago Rutnik –  
mož s številnimi hobiji

Predstavite domačijo, kjer 
živite.

Moja domačija Levovšek se na-
haja v Občini Mislinja v zaselku 
Vovkarje (Straže) na 620 m. Na 
majhni jasi sredi gozda (poraščen 
del z visoko debelnim sadovnja-
kom spada k moji domačiji, ostali 
del pa moji sosedi) se je 29. 8. 1918 
– to je pred 100 leti, rodil moj oče 
Franc in to doma v majhni tradici-
onalni kmečki hiši, grajeni iz lesa 
(s kuhinjo, štiblcem, hišo s kruš-
no pečjo, lopo, gankom in straniš-
čem na šrbunk). Čeprav domujem 
sredi gozda, nimam gozda. Z goz-
dom upravljata moja dobra soseda. 
Prvotna domačija je imela okoli 
2 ha, kasneje pa sta moj stari oče 
in oče dokupila nekaj zemljišča v 

nižini, tako da danes gospodarim 
z okoli 6 ha kmetijske površine.

Kakšna je bila vaša življenjska 
pot?

Staršem, očetu Francu in mate-
ri Berti, smo se rodili 4 otroci. Bil 
sem 2. po vrsti. Vsi bratje (Branko, 
Drago, Rajko) smo rojeni doma, v 
stari leseni hiški. L. 1960 se je ro-
dila še moja sestra postružnica, 
ampak že v novi hiši, ki je zdaj že 
stara.

Po končani osnovni šoli sem 
se med l. 1965 in 1969 šolal v 
Mariboru na srednji elektro-tehni-
ški šoli. Vojaški rok sem odslužil v 
šoli rezervnih oficirjev v Bileči in 
stažiral na Bohinjski Beli. Kasneje 
sem bil 1 mandat sekretar in pred-
sednik Krajevne organizacije zveze 

rezervnih oficirjev v Krajevni 
skupnosti Mislinja.

Novembra l. 1971, po služenju 
vojaškega roka, sem se zaposlil v 
Gorenju in to v razvoju kuhalnih 
aparatov. Po opravljeni pripravni-
ški dobi sem bil nekaj let vodja ra-
zvojnega laboratorija, kjer smo op-
ravljali varnostne in funkcionalne 
preizkuse na novih kuhalnih apa-
ratih. Po 40 letih uspešnega dela v 
Gorenju sem novembra l. 2011 od-
šel v zaslužen pokoj.

Zametki moje današnje druži-
ne so se pričeli v l. 1977. Konec l. 
1978 je zaznamoval usodni da na 
božično soboto in teden dni po-
zneje prava kmečka ohcet na veliki 
Ošlakovi kmetiji na Paki, od koder 
prihaja moja sopotnica Zofija. 

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

Oddih pri Vankovi hišici po delu
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Imam hčerko Andrejo in sina 
Petra. Sem deda Drago 3 vnuč-
kam hčerke Andreje ter vnukinji 
in 2 vnukoma sina Petra, ki s svo-
jo sopotnico Metko domuje na do-
mačiji in bo moj naslednik.

Ker sem v mladosti največ po-
magal staršem na kmetiji in ker 
sem si zadnji ustvaril družino, 
sta mi oče in mati l. 1980, ko sem 
pričel graditi novo hišo, izročila 
kmetijo, moja brata in sestra pa so 
se tej dedno odpovedali.

Moja mati je bila na kmetiji no-
silka kmetijske dejavnosti. Sprva 
so bili v hlevu lepo spitani biki, po-
zneje pa se je mati odločila za pri-
rejo mleka. S prirejo mleka je kot 
nosilka kmetijske dejavnosti nada-
ljevala tudi žena Zofija, ker pa zad-
nje čase cena mleka ni pokriva-
la stroškov prireje, sva se pred 2 le-
toma z ženo odločila za prekinitev 
prireje mleka in zmanjšala število 
privezanih glav živine v hlevu. 

Kdaj ste ugotovili, da radi 
rišete?

Že od mladosti imam risarsko ži-
lico. Po vzoru naših staršev smo 
se tudi mladi v našem zaselku 
Vovkarje veliko družili in smo 
bili v Mislinji poznani kot mla-
di Vovkarčani. Prirejali smo hi-
šne zabave, haus bale, in ni bil slu-
čaj, da sem imel na leto po 3 roj-
stne dneve, saj si je bilo potreb-
no najti vzrok za zabave. Prirejali 
smo tudi vovkarske piknike, ki se 
danes prirejajo kot vaški pikni-
ki. Prišel je čas, ko smo si mladi 
pričeli ustvarjati svoje družine in 
smo za slovo od ledik stana prire-
jali fantovščine – moja je bila zad-
nja. Prav na zametkih naših fan-
tovščin se je pričelo moje ljubitelj-
sko ustvarjanje žganja v les. Za 
darilo na fantovščini mojega sose-
da sem izdelal 1. zakonski jarem 
in ga opremil z verzom ter okra-
sil z žganimi vrtnicami. Takšnih 

zakonskih jarmov in zakonskih 
križev sem ustvaril kar nekaj. 

Prav to upodabljanje vrtnic na 
les me je spodbudilo, da sem l. 
1974 pričel ustvarjati 1. žgano sli-
ko večjega formata v les. Izdeloval 
sem jo v presledkih kar dalj časa 
pozno v noč, ker še nisem bil 
vešč tega žganja. Za moje prijate-
lje sem ob osebnih praznovanjih 
ustvaril precej upodobitev žganih 
slik njihovih domačij, tudi ur ob 
praznovanju abrahama, opremlje-
nih z urnim mehanizmom, ki so 
se vrtele rikverc in odštevale čas 
po 50 letih. Namensko sem izž-
gal precej slik z živalskimi motivi 
in jih razstavil na vsakoletni raz-
stavi trofej uplenjene divjadi v lo-
vsko gojitvenem bazenu Slovenj 
Gradec. Pri ustvarjanju slik upo-
rabljam žarilno nitko, senčim pa 
s spajkalnikom, da je slika tridi-
menzionalna. Najprimernejši les 
so lipa, breza in javor, ker nimajo 
izrazitih rasti. Slike ustvarjam za 
svojo dušo in jih posebej ne pro-
dajam, naj bodo v spomin mojim 
zanamcem. 

Aktivni ste tudi v Lovski družini 
Mislinja, katere član ste.
V Lovsko družino Mislinja sem 

se včlanil l. 1981 kot zadnji član 
Levovškove družine. Oče je bil 
član od same ustanovitve lovske 
družine l. 1954, v l. 1965 je lovski 
izpit opravila moja mati Berta kot 
prva lovka daleč naokoli. L. 1977 
sta v lovske vrste stopila še moja 
brata. Člana LD sta tudi bratov in 
moj sin. 

Na volitvah v organe LD l. 1985 
so me izvolili v IO, kjer sem op-
ravljal funkcijo kronista. Ker je 
bilo potrebno poskrbeti za kroni-
ko v lovski družini, se mi je utrni-
la ideja, da bi vse opravljene aktiv-
nosti zbral in zapisal v zloženko. 
Tako je nastala 1. brošura, ki sem 
jo poimenoval Lovčev informa-
tor. Naslednje leto so mi imeno-
vali uredniški odbor, ki pa ni ni-
koli zaživel. Letno sem izdal po 2 
informatorja. V 1. številki so bile 
opisane vse aktivnosti LD iz pre-
teklega leta, v 2. pa vsi plani za te-
koče leto. L. 1988 sem bil izvo-
ljen za tajnika LD in to funkcijo 

Moje prve slike: Šentilj pod Turjakom iz l. 1938, avtoportret z mojega služenja 

vojaškega roka, moj 1. izdelek, nekdanja graščina Robindvor v Dravogradu, kjer je 

živela družina moje matere.
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opravljal skupaj 25 let vse do pra-
znovanja 60-letnice l. 2014, po 30 
letih pa sem prenehal urejati in 
izdajati tudi Lovčev informator.

Zelo ste ponosni tudi na čebe-
larstvo, katerega znanje se pri 
vaši družini prenaša iz roda v 
rod.
Čebelarstvo je na naši kmeti-

ji tradicija. S čebelarstvom se je 
ukvarjal že moj stari oče, po nje-
govi smrti pa je od l. 1948 s čebe-
larjenjem nadaljeval oče. Očetu 
sem pri čebelarjenju sprva poma-
gal, predvsem pri ogrebanju rojev, 
ko pa je oče obnemogel, sem s če-
belarjenjem nadaljeval jaz. 

Prvi začetki so bili zelo boleči. 
Kljub zaščiti ni manjkalo ogrom-
no pikov čebel, tako da sem si mo-
ral privoščiti kakšen dan dopusta, 
dokler ni oteklina pojenjala. 
Danes sem postal imun na pike 
čebel, tako da pri delu s čebela-
mi nikoli ne uporabljam zaščitnih 
sredstev. S čebelami je potreb-
no ravnati tako kot z žensko; če 
so hudobne, je bolje, da se zača-
sno umakneš in z delom nadalju-
ješ, ko se umirijo. Delo v čebelnja-
ku je družinsko. Vsa dela s čebela-
mi v čebelnjaku so v moji domeni, 
odpiranje pokritih medenih satov, 
točenje medu in priprava sladkor-
ne raztopine za jesensko krmlje-
nje čebel pa v domeni žene, tak-
šen način čebelarjenja sta imela 
tudi moja oče in mati. 

Sem član Čebelarskega 
društva Slovenj Gradec-Mislinja 
od časa, ko sem čebelarstvo prev-
zel po pokojnem očetu. V uprav-
nem odboru sem zadnje 3 manda-
te. Ker sem tudi član Sadjarskega 
društva Mislinjske doline Lesnika, 
sem se nekaj let trudil za skupno 
razstavo sadjarskih in čebelarskih 
pridelkov, ki jo vsako leto prireja 
sadjarsko društvo v dnevih zdra-
ve prehrane. Skupaj z aktivnimi 

čebelarji v Mislinji mi je uspe-
lo to razstavo tudi uresničiti. V ta 
namen sem izdelal 2 učna panja 
(AŽ panj za 3 sate in kranjič) za 
prikaz življenja čebel v panju. Od 
takrat naprej je ta skupna razstava 
tradicionalna.

Čebelarji skrbimo tudi za naš 
podmladek. Kot prvi smo čebe-
larji v Mislinji poskrbeli za čebe-
larske krožke mladih čebelarjev 
na osnovni šoli. Postavljen je bil 
1. učni čebelnjak, temu so v nas-
lednjih letih sledili tudi čebelarji v 
Slovenj Gradcu in Šmiklavžu.

Ker v letošnjem letu obeležu-
jem nekaj jubilejev: rojstvo moje-
ga očeta pred 100 leti, 70 let oče-
tovega in mojega čebelarjenja, 40 
let skupnega življenja in gospo-
darjenja moje družine na kmetiji 
Levovšek in nenazadnje 70-letni-
co rojstva mojega starejšega bra-
ta, sem se odločil, da jih obeležim 
z izgradnjo novega čebelnjaka.
Postavil sem ga na mesto, kjer je 
bil čebelnjak mojega starega oče-
ta in pozneje v 80. letih moj novi 
dotrajan čebelnjak. Pri zemeljskih 
delih sta mi pomagala moja zla-
ta vnuka Oskar in Gašper. Starejši 
Oskar komaj čaka, da bo lahko 

obiskoval čebelarski krožek v OŠ 
Mislinja. 

Na otvoritev 10. 8. 2018 sem 
povabil moje čebelarje iz UO ČD 
Slovenj Gradec-Mislinja, moje ak-
tivne čebelarje v Mislinji, čebelar-
ske prijatelje – predsednike ČD 
Koroške čebelarske zveze, mislinj-
skega župana ter brata in sestro.

Zahvaljujem se vsem čebelar-
jem za udeležbo ter za darovan 
AŽ panj in čebeljo družino.

Kateri med pridelujete?
Odvisno od medenja: najprej je 
pomladi cvetlični med, letos je 
bilo veliko regrata, sadja, divje če-
šnje …, pozneje pa gozdni med. 
Zaradi slabih vremenski raz-
mer je bilo letošnje leto za točenje 
medu zelo slabo. 

Dober čebelar mora čez celo 
leto skrbeti za svoje čebele, če želi 
v času medenja natočiti čim več 
dobrega medu. Spomladi je naj-
večja skrb preprečevanja rojenja 
čebel in menjava satnih osnov, 
tudi voda je v sušnih obdobjih 
zelo pomembna. Največja skrb pa 
je pravočasno preprečevanje ra-
zvoja varoj z zatiranjem z zdra-
vili, registriranimi v Sloveniji. 
Zatiranje varoj se lahko opravlja v 

Moj novi čebelnjak in družinski člani: hčerka Andreja in sin Peter s svojima 

družinama (4 vnučke in 2 vnuka)
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času medenja z zdravili, ki zdrav-
ju niso škodljiva (mravljinčna ki-
slina, zdravila na osnovi timo-
la …), po zadnjem točenju pa z 
ostalimi zdravili, tudi zimsko 
zdravljenje je zelo pomembno.

Ste član številnih društev, kate-
ro vam je najbolj všeč?

Ja res, sem član številnih dru-
štev. Vsa so mi enako všeč, naj-
več energije pa zadnje čase vla-
gam v čebelarsko in gobarsko 

društvo, kjer sem član UO. Po 
vzoru Lovčevega informator-
ja sem v preteklosti urejal in iz-
dal kar nekaj brošur, in to za 
Govedorejsko društvo Slovenj 
Gradec – brošuro Kmetič, za sad-
jarsko društvo brošure Lesnika in 
Moštna d'čva, za Lovsko kinolo-
ško društvo Slovenj Gradec bro-
šure Lovske sledi, za Gobarsko 
društvo Šmartno brošure Šmarški 
gobar in bilten ob praznovanju 

10-letnice ustanovitve društva, za 
ŠRD Straže brošure Jama, za ro-
kodelsko delavnico mislinjskih 
upokojenk pa brošuro Sončnice 
ob razstavi ročnih del ustvarjalcev 
v občini Mislinja. 

Gradivo za brošure sem pri-
dobil na raznih izletih in priredi-
tvah, ki se jih redno udeležujem. 

Marjana Gmajner Korošec,
Saša Djura Jelenko

Erčeva žaga

Na Erčevi domačiji v Tomaški vasi 
pri Slovenj Gradcu stoji kmečka 
žaga z »račami« in mlin na vodni 
pogon. Poleg njiju stojijo še ostan-
ki jezu, lesene rake in mlinščica. 
Okrog l. 1914 sta žago in mlin pos-
tavila tedanja gospodarja Erčeve 
domačije Terezija in Valentin 
Laure. Lastniki so mletje žita in 
koruze v mlinu opustili 1983. leta. 
Po l. 1991 je kompleks začel pro-
padati, saj so opustili žagarsko de-
javnost in vzdrževanje »rač«. 

Žaga je t. i. venecijanka z le-
senim vozom »na valcne« z ve-
rigo za pomik. Na vozu se naha-
ja »ranta« za utesnitev hlodov. 

Mehanizem za usmerjanje vode 
na pogonsko kolo se upravlja iz 
stavbne žage. V žagi stoji še kro-
žna žaga, ki je služila za obdela-
vo desk. V notranjosti žage so na 

visečih policah orodja, ki jih je ža-
gar uporabljal pri delu. V klet-
nem delu žage je pogonski meha-
nizem na štirikraten prenos, po 
katerem jo domačini imenujejo 

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

Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju s Turističnim športnim društvom Vedrin, z 

Vaško skupnostjo Turiška vas in s Turističnim olepševalnim društvom Šmartno, v mesecu 

oktobru prireja tradicionalno kožuhanje ali ličkanje koruze, ki je namenjeno otrokom 

in odraslim. Kožuhanje koruze je v preteklosti spadalo med najpomembnejša jesenska 

opravila, koruza pa je bila pomembno živilo. Kožuhanje pri Erčevi žagi postaja vse bolj 

prepoznavno in privablja številne obiskovalce iz Mislinjske doline.

Vabljeni v petek, 5. oktobra 2018, ob 17.00 in 19.00, na 10. tradicionalno kožuhanje  

pri Erčevi žagi. Ob 17. uri so na kožuhanje vabljeni otroci,  

ob 19. uri sledi kožuhanje za odrasle.
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»firzac« žaga. V 1. polovici 20. st. 
je med Turiško vasjo in Šmartnim 
pri Slovenj Gradcu na reki 
Mislinji delovalo 8 žag in 7 mli-
nov. Ohranjen in obnovljen je star 
mlinski mehanizem na kamne in 

stope za phanje ječmenove, ajdo-
ve in prosene kaše. Med žago in 
mlinom se nahaja vodno kolo. V l. 
1999–2000 ter 2009 so propada-
jočo žago in mlin prenovili za tu-
ristične, muzejske in pedagoške 

namene. S kompleksom upravlja 
TŠD Vedrin, Koroški pokrajinski 
muzej pa nudi vso strokovno in 
tehnično pomoč.

Aleksandra Ramšak
Koroški pokrajinski muzej

Lepa nedelja v župniji Št. Ilj  
pod Turjakom

Župljani so lepo nedeljo, to je god zavetnika župni-
je sv. Ilja, praznovali v nedeljo, 2. 9. Pred tem je po-
tekala 3-dnevna duhovna priprava. 1. večer je bil gost 
pater Karel Gržan. Po maši, ki jo je daroval z župlja-
ni, je sledil pogovor z njim. Kot velik poznavalec duše 
in strokovnjak s področja vzgoje je poudaril, da mora 
vsak od nas biti kdaj puščavnik (kot je bil sv. Ilj), 
ko se umaknemo v samoto, da začutimo sebe, svo-
jo dušo in Boga. Govoril je tudi o tem, kako prena-
šati krščanske vrednote na mlajši rod. 2. večer je da-
roval mašo g. Leopold Korat, župnik v Podgorju, ki 
je prepričan, da moramo ekologijo izvajati najprej v 
sebi: očistiti smeti, odpadke, slabosti v srcu. 3. večer, 
v soboto, je mašo daroval domačin g. Tadej Legnar, 
župnik v Vuzenici. Izpostavil je, da 10 božjih zapo-
vedi ni le norma krščanstva, temveč splošna civiliza-
cijska norma. V nedeljo je bil vrhunec praznovanja. 
Slovesno sveto mašo je vodil upok. nadšk. g. Alojz 
Uran, ki je v pridigi poudaril, da številne človeške 
slabosti lažje premagujemo, če v svoje srce sprejme-
mo Boga. Sledila je procesija s 4 evangeliji, nato pa 

druženje župljanov ob Egidijevem golažu z glasbo in 
srečelovom. Pri praznovanju so sodelovali predstav-
niki različnih društev, najbolj so se slišali možnar-
ji, zvoki Babnikove godbe in pevci. Vsebinsko bogato 
praznovanje, ki so ga pripravili ob župniku g. Tinetu 
Tajniku ključarji, člani župnijskega pastoralnega sve-
ta in številni župljani, je potekalo z geslom: Veselimo 
se ob našem župnijskem zavetniku sv. Ilju.

Marjana Gmajner Korošec

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

Školjka
V samotni plitvini noči

utonejo moje sanje

in prebudi se vznemirjena

gladina mojega tolmuna.

Školjka sem,

ujeta v duši neskončnega oceana,

z razburkanim morjem v sebi,

ki jo nosi ritem plime in oseke.

Nemirni valovi me vržejo

na samotno obalo hrepenenja

in na belem produ spominov

sanjam žalost.

Iva Zaveršnik - Kalteneker



SEPTEMBER 2018 23

V študijskem l. 2017/18 je Občina 
Mislinja v sodelovanju s Fakulteto 
za arhitekturo v Ljubljani organi-
zirala urbanistično-arhitekturno 
delavnico na območju občine in 
kraja Mislinje. 

Cilj delavnice je bila zasnova 
razvojnih strategij, ki bi se osre-
dotočale na trajnostni in interdi-
sciplinarni razvoj občine in kraja, 
kar bi spodbudilo razpravo o nju-
nem nadaljnjem razvoju. Izbrane 
strategije so predstavljale osnovo, 
na podlagi katere so študentje ar-
hitekture v nadaljevanju šolskega 
leta dokončali svoje individualne 
arhitekturne projekte in jih dan 
pred pričetkom letošnjega občin-
skega praznika tudi predstavili v 
prostorih centra Lopan. 

Obravnavano je bilo območje v 
širšem pomenu, zato je bil posa-
mezni projekt obdelan od večjega 
regijskega nivoja in vse do podrob-
nejšega nivoja arhitekture. Z ana-
liziranjem in prepoznavanjem 
kvalitet v prostoru so bili prepoz-
nani potenciali kraja, ki izhajajo 
iz strateške pozicije občine, narav-
nih surovin in neokrnjene narave. 

Omenjeni potenciali predsta-
vljajo 3 različne možne koncepte 
prostorskega razvoja kraja.
Vrata Pohorja

Športno-kolesarski koncept 
prostorskega razvoja kraja z ime-
nom Vrata Pohorja prepozna-
va kot glavno kvaliteto v prosto-
ru strateško umestitev Mislinje, ki 
se nahaja na prehodnem območju 
med Slovenj Gradcem, Velenjem 
in Vitanjem. Z obstoječo kole-
sarsko stezo, ki bi z morebitno 

širitvijo v prihodnje lahko pov-
sem povezala omenjene kraje, se 
postavlja vprašanje, kako izkoristi-
ti potencial razvijajočega se kole-
sarskega turizma.

Z lego pod vznožjem smu-
čarskih središč Kop in Rogle ter 
z bodočo predvideno realizacijo 
3. razvojne osi se bo v prihodnje 
vzpostavila nova najhitrejša pot iz 
zahodne smeri proti omenjenim 
smučarskim centrom. Slednje 
smiselno dopolnjuje že omenjen 
razvoj kolesarskega turizma in ga 
primerno nadgradi v športno-ko-
lesarski koncept prostorskega ra-
zvoja kraja.

Slednje predstavlja izhodišče 
za dolgoročno vizijo prostorske-
ga razvoja Mislinje kot športne-
ga središča, z deloma že obstoje-
čo športno infrastrukturo (ska-
kalnice, tekaške proge, zapušče-
na smučišča), ki se vsebinsko do-
polni tako, da omogoča uporabo 
prostora tako v zimskem kot po-
letnem času. Kot generator razvo-
ja se predvidi nov objekt športno-
-kolesarskega hostla ter primerna 
ureditev kolesarskih in gorskoko-
lesarskih poti kot potreben dopol-
njujoč program.

Območje ob šoli se smiselno 
nadgradi s športnimi programi, ki 
razširijo ponudbo športnih kapa-
citet. Dolgoročno se predvidi mo-
rebiten razvoj specifičnih pripada-
jočih športnih dejavnosti kot npr. 
program rehabilitacijskega cen-
tra v neposredni bližini Zoisovega 
parka ali podobno.

Omenjena ideja Mislinje kot 
destinacije za športnike in kole-
sarje se v prostoru neposredno iz-
raža z ureditvijo novega središ-
ča kraja kot kolesarskega poligona 

k u l t - u r a  

Rezultati enoletne urbanistično-
arhitekturne delavnice Mislinja

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

Predlog novega hostla pod skakalnico (avtor: Žan Ketiš, študent arhitekture)
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s športnimi igrišči in drugimi 
manjšimi prostorskimi ureditva-
mi in intervencijami. S tem se iz-
raža nova identiteta kraja, ki pos-
tane »kolesarju prijazen« kraj oz. 
kolesarsko in športno središče.

Omenjene vsebine dopolnjuje-
jo vsakdan domačinov kakor tudi 
odpirajo možnosti za nova delov-
na mesta. 
Mislinja Mislinja

Vodno-lesni koncept prostor-
skega razvoja kraja prepoznava kot 
poglaviten potencial naravne suro-
vine, ki so na tem območju priso-
tne skozi daljše obdobje.

Les in voda predstavljata narav-
ni surovini, ki imata v svetu ved-
no večji pomen. Kljub temu, da 
lesna industrija v Mislinji obsta-
ja že vrsto let in predstavlja po-
membno proizvodno panogo, se 
pojavlja vprašanje, kako slednjo še 
povečati in poudariti pomen lesa.

Mislinja lahko s tem postane 
promotor sodobne gradnje v lesu 
z novimi lesenimi objekti, pri če-
mer predstavlja generator razvo-
ja razstavni in razvojni center za 
promocijo slovenskih lesenih iz-
delkov, v tesni povezavi z obsto-
ječimi proizvodnimi obrati in 
bližnjimi izobraževalnimi ustano-
vami. Slednje postane novo sre-
dišče kraja, ki se s pomočjo lesene 
forme vive in umetniškimi koloni-
jami v lesu razširi do rojstne hiše 
Jožeta Tisnikarja ter s tem v pod-
zavest krajanov.

Ali pa je potreben povsem dru-
gačen pristop, kot je to pred stole-
tjem spoznal že znani podjetnik 
Artur Perger in iz propadlih žele-
zarskih obratov v Mislinji ustva-
ril novo lesno industrijo. Pri tem 
se poraja vprašanje, kako ponovno 
udejanjiti potreben miselni pre-
skok in poiskati nove priložnos-
ti, ki se v danem okolju ponujajo v 
sodobnem časovnem okviru. 

Voda kot vedno pomembnej-
ša surovina se v Mislinji poja-
vlja že v njenem imenu, pa ven-
dar ni tako prisotna, kot se morda 
zdi na prvi pogled. Morebiten ge-
nerator novega razvoja kraja lah-
ko predstavlja linearen razvoj ob 
reki sami, kot to ponazarja she-
ma. Tako se ob zgornjem toku po-
nuja možnost ustekleničenja čiste 
vode, medtem ko se v njenem sre-
dnjem toku ob urejeni sprehajalni 
poti sprehodimo do njenega spo-
dnjega toka. Tu se dolina dovolj 
razširi, da omogoča umestitev no-
vega umetnega kopališča, ki pred-
stavlja novi generator turistične-
ga razvoju v sozvočju z lesno tra-
dicijo kraja.

Na ta način se ustvari nova 
identiteta kraja, zato se omenjeni 
vodno-lesni koncept prostorskega 
razvoja imenuje Mislinja Mislinja.
Vrtno mesto

3. in zadnji koncept prostorske-
ga razvoja z imenom Vrtno mesto 
poglavitni potencial za razvoj pre-
poznava v naravnih danostih, kot 
so čista voda, čist zrak in neokr-
njena narava.

Slednje ne predstavlja zgolj 
primernih pogojev za razvoj 

ekološkega turizma, temveč omo-
goča idealne pogoje za razvoj eko-
loškega kmetijstva in botanike, 
kar pomembno doprinese h kvali-
teti bivanja. 

V primeru botanično-gastro-
nomskega koncepta gre za sona-
ravni in trajnostni koncept pro-
storskega razvoja. Slednji posku-
ša s čim manjšimi posegi ohraniti 
floro in favno in poudariti obstoje-
če kvalitete v prostoru.

Vrtno mesto ali botanični vrt 
na prostem črpa navdih iz tradici-
je Zoisovega parka, kjer so v času 
Žige Zoisa gojili nekatere za to ob-
močje netipične rastline in sadili 
imenitna drevesa, ki stojijo še da-
nes. Drevesa kot ena izmed glav-
nih naravnih bogastev tako pos-
tanejo glavna identiteta vzdolž ce-
lotnega kraja, kjer se ob vsakem 
novem rojstvu otroka zasadi novo 
drevo, kar krepi duh povezanosti 
in pripadnosti krajanov.

Središče kraja v tem prime-
ru predstavlja nova pokrita tržni-
ca, ki je glavna točka srečevanja 
in osnovna infrastruktura za pro-
mocijo in prodajo lokalnih gastro-
nomskih izdelkov. Skupna streha 
tržnice v novem zelenem središču 

Predstavitev vseh projektov na skupinski maketi junija ob otvoritvi
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kraja omogoča praznovanje tako 
občinskega praznika, kakor tudi 
novih potencialnih prireditev in 
programov, ki se bodo šele zgodi-
li. V središču tovrstno sliko vrtne-
ga mesta smiselno dopolnjuje 
vrtni center, ki s širitvijo komerci-
alne dejavnosti dopolni program-
sko ponudbo kraja.

Celoten kraj je s tem bolj pove-
zan s svojo okolico, saj z nadgra-
dnjo obstoječih učnih poti pribli-
ža ekološke okoliške kmetije sre-
dišču kraja, zeleni okoliški goz-
dovi ob učnih poteh pa ponujajo 
neizrabljeno površino za nove de-
javnosti, oddih in navdih tako kra-
janov kot obiskovalcev.
Individualni projekti

Na razstavi je predstavlje-
nih 14 individualnih projektov, 
ki podrobneje obravnavajo po-
samezne lokacije v kraju. Vsak 

posamezni projekt izhaja iz enega 
izmed zgoraj predstavljenih kon-
ceptov razvoja kraja.

Individualni projekti predsta-
vljajo naslednje idejne zasnove: 
nov vrtec na območju šole, pre-
nova centra Lopan, nova knji-
žnica in vrtni center ob reki 
Mislinji, oskrbovana stanovanja 
v bližini zdravstvenega doma, 
nov gasilski dom v Šentlenartu, 
večstanovanjski objekt ob reki 
Mislinji, širitev lesne proizvo-
dnje, prenova stanovanjskih blo-
kov na Sejmišču, športno-kole-
sarski hostel pod skakalnico, vr-
stne hiše na gozdarski cesti ter 
enodružinske hiše na različnih 
lokacijah.

Razstava bo do nadaljnje-
ga na ogled v PC Lopan v pro-
storu poleg pošte, kjer si je mo-
goče podrobneje ogledati vsak 

posamezni študentski projekt. 
Vsi projekti so oštevilčeni s šte-
vilkami od 1 do 14 in predstavlje-
ni v obliki panelov na steni ter 
na 2 skupnih maketah v merilih 
1:1000 in 1:250. 

Obiskovalci lahko svoje misli 
in vizije o razvoju kraja in obči-
ne zapišejo tudi v knjigo vtisov oz. 
pripomb, zato vsi vljudno vabljeni!

UL, FA, šolsko l. 2017/2018
Mentorji: prof. mag. Tadej Glažar, 

u.d.i.a., koordinator asist. Žiga Rošer 
u.d.i.a., asist. Vid de Gleria u.d.i.a., 
asist. Jure Henigsman m.i.a., asist. 

Samo Kralj u.d.i.a.
Študenti: Daniel Mihajlovski, Ema 

Durakovič Koprivnik, Hana Kifle, Jaka 
Sodja, Klemen Mraz, Klemen Kapš, 

Luka Pulević, Marta Molla Silvela, 
Pol Pujol, Tim Kocjančič, Viktorija 
Vitanova, Vildana Salanović, Zala 

Kanc, Žan Ketiš, Živa Kandorfer

k u l t - u r a  

Za sledovi Rimljanov

V Zgornjih Dovžah so zadnje dni 
avgusta zaradi nameravane novo-
gradnje stanovanjskega objekta na 
zaščitenem območju vile rustike 
in domačije Stari Pušnik potekale 
arheološke raziskave. Izvajal jih je 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej 
Slovenj Gradec. 

2 testna jarka v skupni po-
vršini 30 m2, ki smo ju izkopa-
li, sta pokazala, da v smeri pro-
ti Turičnici rimske ostaline niso 
več prisotne. Domnevamo, da je 
lahko vzrok za to občasno popla-
vljanje potoka, saj smo v son-
di naleteli na plast mulja. Med 
najdbami smo odkrili le red-
ke poznosrednjeveške črepinje, 

novodobne glazirane lončene po-
sode in železne predmete. Vse 
odkrite najdbe smo skrbno do-
kumentirali ter izvedli geodetski 
posnetek. 

Pušnikovo domačijo, ki ji zob 
čas ni prizanesel, bodo v kratkem 
podrli, ostala bo le še na fotografi-
jah in v spominu ljudi. 

Saša Djura Jelenko



Naša občina | 26

k u l t - u r a  

k u l t - u r a  

MePZ Šentilj na srečanju Društev 
Upokojencev – DU v Pliberku

Druženje umetnikov na Kopah

MePZ KD Mislinja se je 1. 9. 
udeležil srečanja DU na sej-
mu Jormak v Pliberku. V šoto-
ru društva Edinost SP-D Svaveja 
uta je potekal kulturni pro-
gram s pevskimi, glasbenimi in 

recitacijskimi točkami, kjer je v 
pevskem delu nastopil tudi naš 
zbor. Ob prihodu nas je toplo 
sprejel predsednik DU Pliberk 
Jožko Hudl, ki je tudi vodil kul-
turni program srečanja. Na 

srečanju je bilo čez 700 udeležen-
cev DU iz Slovenije. Predstavnike 
DU Mislinja je v skladu z dogovo-
rom s predsednikom DU Mislinja 
Konradom Tržanom zastopal 
naš zbor. Sejem Jormak ima že 

Pohorski gozdovi, velika panoram-
ska okna, odličen ambient Centra 
Kope so tudi tokrat postala drugi 
dom in odprti atelje umetnikom, 
ki so našli navdih v neokrnjeni 
naravi, megli, dežju in končno 
tudi v sončnih žarkih. 

Od 3. 9. do 8. 9. je potekala že 
VIII. Mednarodna Tisnikarjeva li-
kovna kolonija Kope 2018, ki se je 
udeležujejo umetniki, ki imajo v 
slovenskem likovnem prostoru po-
membna mesta: Ludvik Pandur, 
Miran Kordež, Viktor Šest, Veljko 
Toman, Agata Pavlovec ter častna 

gosta Anka Krašna in Lojze 
Adamlje. Od tujih umetnikov pri-
hajata iz Hrvaške Željko Mucko 
in iz Avstrije fotograf Walter 
Tomaschitz, ki je poleg umetniške 
fotografije ujel v fotografski objek-
tiv veliko zanimivih in ustvarjal-
nih trenutkov.

Po dobrodošlici v Čajnici 
Peč v Slovenj Gradcu je sledil 
obisk Koroške galerije likovnih 
umetnosti z vodstvom po razstavi 

Jože Tisnikar – Smrt ni konec. 
Četrtkov večer smo umetnikom 
popestrili z druženjem ob spomi-
nih in besedi o Jožetu Tisnikarju, 
glasbenih užitkih Ajde Kovač 
in kratkem recitalu Neže Oder. 
Kolonija se je zaključila, kot je 
že tradicionalno, v Tisnikarjevi 
rojstni hiši in nato z večerjo v 
Gostilni Bučinek.

Doroteja Stoporko 
KD Jože Tisnikar Mislinja
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častitljivo 600-letno tradicijo, ki 
poleg komercialne sejemske ak-
tivnosti predstavlja tudi druženje 
različnih glasbenih, narodno za-
bavnih, pevskih in folklornih sku-
pin s sproščeno izvedbo njihovih 
dejavnosti na različnih prizoriščih 
sejma. Ob zaključku kulturnega 
programa smo DU Pliberk predali 
Zbornik občine, almanah Zgodba 
Babnikove godbe, pesniško zbir-
ko Poet v meni in CD-ja 100 in 
110 let Babnikove godbe. Ob tem 
smo v kratkem pozdravnem na-
govoru Slovencem na Koroškem 
predstavili del naše Mislinje – 
občino, DU Mislinja, KD Mislinja 
… Mislim, da so takšna srečanja 

dobrodošla, v sproščenem vzduš-
ju združujejo ljudi, spoznavamo 
drug drugega in delimo skupaj 

ljubezen do lepega, do prijateljstva 
in življenja v miru in slogi.

Peter Tovšak

u s t v a r j a l n e  

Likovni izziv

Ko se človek upokoji, ima kar naenkrat preveč proste-
ga časa. Takrat začne razmišljati, kako zapolniti vr-
zel, ki je nastala. Tudi pri meni ni bilo nič drugače. 
Prej natrpan urnik, služba, družina in vse ostalo, kar 
sodi zraven, potem pa nekakšno zatišje, mir, ki ga 

prej nisem poznala in bila vajena. Takrat sem priče-
la razmišljati, kaj bi zdaj lahko počela takšnega, kar 
sem si želela že zelo dolgo, skoraj vse življenje, pa za 
to ni bilo časa. 

Tako sva pred dobrimi 3 leti s prijateljico Cvetko 
Pečnik, s katero sva bili obe v podobnem položaju, 
staknili glave, razmislili ter se odločili. Vpisali sva 
se na U3ŽO Mocis v Slovenj Gradcu na delavnice 
Likovno ustvarjanje. Vsak četrtek smo se članice do-
bivale in ustvarjale pod budnim očesom naše men-
torice, likovne pedagoginje Nade Medved, ki ni samo 
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Poskrbimo za svoja stopala

Sem Marina Borovnik in sem po 
poklicu kozmetičarka. Že 10 let 
pa opravljam delo pedikerke. 
V svojem salonu ponujam sto-
ritve, ki vam olajšajo življenje. 
Namreč, stopala so eden izmed 
najbolj obremenjenih delov na-
šega telesa, saj nosijo našo celot-
no težo, včasih tudi po 8.000 ko-
rakov na dan. In naša obutev, ki 
je včasih neprimerna, lahko pri-
vede do poškodb in deformacij 
stopal, če zanje ne skrbimo tako, 
kot je potrebno. Če so stopala za-
nemarjena, lahko koža postane 
suha, prav tako se lahko pojavi-
jo glivice, kurja očesa, nohti pos-
tanejo zadebeljeni ali pa se celo 
vrastejo, kar povzroči močno 
bolečino.

Poleg primerne obutve je zelo 
pomembna tudi pravilna nega sto-
pal. Pedikura pa je zelo dober na-
čin, da svojim stopalom nudite 
osnovno nego in skrb. Kajti redno 
negovane noge so pogoj za lahko-
ten in živahen korak.

Nekatere izmed storitev, ki jih 
nudim v salonu, so:

• pedikura in nega stopal za 
diabetike,

• odstranitev otiščancev in kur-
jih očes,

• zdravljenje glivično obolelih 
nohtov ter svetovanje na podro-
čju glivic,

• sanacija vraščenih nohtov,
• nohtno protetiko (kadar je vaš 

noht poškodovan vam namesti-
mo umetnega),

• nudim pa tudi pedikuro na 
domu.

Vaše noge vam bodo hvaležne!

zelo strokovna, ima tudi polno mero potrpljenja, nam 
pomaga in nas vzpodbuja pri delu. Med udeleženka-
mi delavnic so se stkala iskrena prijateljstva, tako da 
komaj čakamo novo študijsko leto in tudi nove izzi-
ve pri našem ustvarjanju. Pa tudi klepetov ob kavi po 
končani uri.

Preizkusile smo se v več tehnikah slikanja, in si-
cer: suhi pastel – slikanje s kredami, akvarel – slika-
nje z vodenimi barvami, največ pa slikamo z akrilni-
mi barvami na platno. Ta zadnja tehnika slikanja se 
nam je najbolj priljubila. Vsako leto ob zaključku le-
tnika pripravimo razstavo naših del, ki je na ogled 

širši javnosti. 2 leti zapored smo razstavo pripravile v 
MK v Slovenj Gradcu. Razstavljale smo tudi v NLB in 
OŠ prav tako v Slovenj Gradcu ter v Kulturnem domu 
Stari trg ob zaključku študijskega l. 2017/18. Naše 
razstave so bile dobro obiskane, obiskovalci pa so bili 
nad našimi izdelki navdušeni, kar nam daje še več-
ji zagon in potrditev, da smo na pravi poti za tovrstno 
izražanje.

Pridružite se nam v prihajajočem novem študij-
skem letu 2018/19, ustvarjajte z nami, se družite in 
zabavajte, ne bo vam žal.

Darinka Založnik

Marina Borovnik s. p.
Mala Mislinja 41

040 509 250
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Da bomo ponovno obiska-
li Škotsko, smo vedeli že l. 2014, 
ko smo se vračali s 3. obiska de-
žele na severu Anglije – vpraša-
nje ni bilo če, ampak kdaj. Takrat 
smo sicer upali, da bo Škotska ob 
našem naslednjem obisku že sa-
mostojna (referendum o neodvi-
snosti so izvedli 18. 9. tistega leta 
in jo s 55,3 (No) proti 44,7 % (Yes) 
zavrnili). 

Na pot smo krenili 23. 7., vrni-
li smo se 8. 8., ko je bilo na števcu 
6150 km več. 1950 km smo pre-
potovali po Škotski, prespali smo 
10-krat. Angleško-škotsko mejo 
(Scottish Borders) smo na poti tja 
prečkali pri Jedburghu. Ker je po-
krajina tam že zelo značilna, smo 
kar na meji prespali. S krajšimi 
postanki ob vsem, kar se nam je 
zdelo zanimivo, smo nadaljeva-
li pot proti Edinburghu. Ogledali 
smo si staro mestno jedro po uli-
ci Royal Mile do gradu, kjer so 

bile v polnem teku priprave na 
edinburški poletni festival. 

V množici obiskovalcev 
smo uspeli zasledi-

ti tudi slovensko 
besedo, s parom 

z Dolenjske smo 
izmenjali vtise, si 

zaželeli srečno pot naprej in jo – 
ker nihče od nas ni ljubitelj gne-
če – ucvrli na 4-urni sprehod na 
Arthur's Seat, skupino hribov nad 
mestom s čudovitim razgledom.

Stirling Castle, enega največ-
jih in najpomembnejših gradov 
na Škotskem, smo si ogledali nas-
lednji dan. Letos je Anglijo in tudi 
južni del Škotske zajel vročinski 

val, ki v Stirlingu še ni poje-
njal, zato med razbeljenimi graj-
skimi zidovi nismo dolgo zdrža-
li in smo se odpravili proti stre-
ljaj oddaljenemu spomeniku siru 
Williamu Wallaceu (The National 
Wallace Monument), borcu za 
Škotsko neodvisnost (Mel Gibson 
ga je upodobil v filmski uspešnici 
Braveheart).

Od tu naprej se po našem 
mnenju začenja prava Škotska: 
Highlands. Skozi idilično dolino 
Glenshee smo se povzpeli na is-
toimensko smučarsko središče na 
650 m. Ker je bilo pravo škotsko 
tudi vreme, smo pokrajino lah-
ko občudovali le skozi okna. Nekaj 
deset kilometrov naprej je dež po-
nehal, zato smo si lahko privoščili 
kratek sprehod po travnati pokra-
jini. Na naših prejšnjih obiskih so 
bili pašniki polni ovac, letos jih je 
bilo le za vzorec.

Ko so Angleži l. 1746 v bitki 
pri Cullodenu porazili Škote, so 
začeli pospešeno graditi utrdbe 
in cestne povezave v trikotniku 

Stirling–Fort William–Inverness, 
da bi omogočili hitre premike svo-
je vojske in preprečili nove pos-
kuse upora. Veliko teh mostov je v 
rabi še danes. Ceste na Škotskem 
so urejene in dobro vzdrževane, v 
odročnih predelih z malo prometa 
ponavadi enopasovne z izogibališ-
či. Za celinske voznike je zato vo-
žnja po takšnih cestah zaradi vola-
na na levi strani zanimiva izkuš-
nja, posebno pozornost pa so zah-
tevali številni potovalni kolesarji.

Invercauld Bridge, spredaj stari,  

zadaj novi most

Loch Maree z Glen Docherty

Fàilte gu Alba
Dobrodošli na Škotskem
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Pot smo z večernim postan-
kom v Invernessu nadaljevali pro-
ti severu. Ruševine Ardvreck 
Castle gradu smo obiskali zgo-
daj popoldne in si zaradi razve-
jane mreže sprehajalnih poti in 
sončnega dne privoščili sprehod 
do poznega večera, ko so nas zara-
di velike količine sladke vode neu-
smiljeno napadle mušice. Na oba-
li jezera je bilo postavljenih nekaj 
šotorov, njihovi stanovalci so se 
pravočasno umaknili v zavetje. Po 
zahodni obali prej še nikoli nis-
mo prišli tako visoko, skrajna se-
verna točka je bila letos v mestecu 
Scourie, kjer smo lahko opazovali 
čudovit sončni zahod. 

Ullapool je pristaniško meste-
ce s trajektno luko za Zunanje 
Hebride. Tipične hiške belih fa-
sad in črnih streh so v pravilnih 
linijah nagnetene ob obali, vendar 

zaradi visoke bibavice (ok. 5 m vi-
šinske razlike med plimo in ose-
ko) previdno umaknjene na oba-
lo. V mestni knjigarni smo po 
ugodnih cenah nakupili nekaj an-
gleških knjig za izpopolnjevanje 
jezika.

Ko smo se od razbrzdane oba-
le po zavitih cestah vzpenjali pro-
ti notranjosti, smo bili nemalokrat 
nagrajeni s čudovitim razgledom. 
Tak primer je tudi razgled na 
Loch Maree z Glen Docherty na 
poti proti otoku Skye. Pred nami 
je čez most na otok zapeljal kon-
voj vozil z vetrnicami za vetrno 
elektrarno, saj Škoti zeleno ener-
gijo jemljejo resno. 2/3 električne 
energije namreč proizvedejo iz ob-
novljivih virov.

Portree (največje mesto na oto-
ku Skye, ok. 4000 prebivalcev) je 
za nas obvezna postojanka na vsa-
kem potovanju, kjer zmeraj kupi-
mo spominek in kjer zmeraj de-
žuje. Doslej severno od Portreeja 
še nismo šli, letos smo in ni nam 
bilo žal. Zavita cesta ob obali nudi 
mnoge razgledne točke, izkusili 
pa smo tudi silovito moč vetra, ki 
vleče z Atlantika čez Hebridies. 

Razburljiv je bil 3-urni vzpon 
na Old Man of Storr. Ko smo se 
začeli vzpenjati je sijalo sonce, ko 
smo prispeli do vrha smo bili že 
v oblaku – škotsko vreme v vsem 
svojem sijaju. Skye bi si zaslužil 
več pozornosti vendar smo mora-
li zaradi časovne stiske otok zapu-
stiti. Letos smo naredili severno 
pentljo, čaka nas še daljša zaho-
dna. Naslednjič.

Verjetno najbolj znan škot-
ski grad (kjer so med drugim sne-
mali tudi Highlanderja) je Eilean 
Donan Castle. Letos smo ga obi-
skali na poti na Skye (podnevi) 
in na povratku (pozno zvečer). 
Ker smo se l. 2014 vzpeli na Ben 
Nevis s 1345 m najvišjo angleško 

goro, se z veseljem vračamo tudi 
v Fort William ob vznožju. Letos 
smo si privoščili survival pohod 
(čez drn in strn in deroče potoke) 
ob reki Lochy, s katerega smo se 
vrnili do pasu premočeni, utruje-
ni, vendar zadovoljni.

Zadnji stik s Highlands je bila 
letos dolina Glencoe – kratka, a 
sladka. Tu smo se počasi zače-
li zavedati, da se letošnja avantura 
približuje koncu, višavje pa ostaja 
za nami. Ko razlagamo o naših (4 
škotskih) dopustih, nas sogovorni-
ki sprašujejo: kaj je na Škotskem 
takega? Letos smo se tam gori sre-
čali s Sašo in Vinkom. Ugotovili 
smo, da »Škoti« že vemo. Malo 
egoistično bi lahko rekli: »Manj 
jih ve, več Škotske ostane za nas, 
manjša gneča je.« 

Po povratku domov smo skle-
nili: na Škotsko se bomo še vrnili 
– na tem potovanju smo se posve-
tili pokrajini in v njej res vsi uži-
vali, na naslednjem se moramo 
bolj posvetiti nadvse prijaznim 
ljudem, ki tam živijo in doživeti 
tudi zgodbo ali dve skozi njihove 
oči. Upamo le, da bodo takrat (za 
zgled naj si vzamejo Slovence leta 
1991) že živeli v samostojni drža-
vi. Yes!

Hozjanovi

Old Man of Storr Eilean Donan Castle

Glencoe
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Dan zdravja v občini Mislinja

Bolezni srca in ožilja, sladkorna 
bolezen, rak, debelost, depresija 
in ostale kronično nenalezljive bo-
lezni predstavljajo veliko obreme-
nitev za sodobno družbo. Ker je 
pojav tovrstnih bolezni praviloma 
povezan z nezdravim življenjskim 
slogom, je skrb za dobro fizič-
no in duševno počutje toliko bolj 
pomembna.

Prav potreba po preventivnih 
programih in promociji zdravja je 
bila iztočnica za nadgradnjo se-
danje zmogljivosti na primarni 
zdrav stveni ravni. V zdravstvenih 
domovih v ta namen delujejo pre-
novljeni Centri za krepitev zdravja 
(CKZ), ki so zasnovani kot samo-
stojne organizacijske enote za de-
javnosti in vzgojo za vzpodbujanje 
zdravja ter zmanjševanje neena-
kosti v lokalni skupnosti.

Nepogrešljivi del CKZ-ja so 
tudi različne pobude in akcije v 
domačem okolju. Eno takšnih je 
na 1. poletni dan pripravil CKZ 
Zdravstvenega doma Slovenj 
Gradec Dan odprtih vrat v obči-
ni Mislinja, ki je v dopoldanskih 
urah potekal pred PC Lopan in je 
obiskovalcem ponujal številne za-
nimive aktivnosti.

S pomočjo Koronarnega kluba 
Mislinjske doline smo izvajali me-
ritve krvnega tlaka, holesterola in 
krvnega sladkorja. Pred PC Lopan 
je potekala predstavitev GIO vaj 
pod vodstvom Katarine Krenker, 
dipl. m. s. Le-te pripomorejo k 
boljšemu počutju in krepitvi srčne 
mišice. Danica Repas, dipl. m. s., 
spec. klin. dietetike, je predstavi-
la nordijsko hojo, obiskovalci pa so 

se lahko udeležili tudi 6-minutne-
ga testa hoje, ki je alternativa tes-
tu za oceno stopnje aerobne zmo-
gljivosti. Skozi ves dopoldan je bil 
postavljen model debelega čreve-
sa programa SVIT. Skozi model 
črevesa so obiskovalce pospremi-
li študentje medicine. Za hidraci-
jo na dogodku je poskrbelo podje-
tje Mesec d. o. o., ki je imelo pos-
tavljeno stojnico s predstavitvijo 
izdelkov in ob tem obiskovalcem 
nudilo filtrirano vodo. Obiskali 
so nas tudi najmlajši obiskoval-
ci iz Vrtca Mislinja, ki so skupaj z 
Mojco Šipek, mag. psih., spozna-
vali čustva.

Dogodek je s predavanjem o 
psihonevroimunologiji zaključila 
Špela Resnik, dr. med., specialist-
ka družinske medicine. Poudarila 

je, kako zelo je pomemben zdrav 
duh v zdravem telesu.

Udeleženci so na dogodku ak-
tivno sodelovali in si ob koncu na-
šega druženja zaželeli čim več po-
dobnih dogodkov.
Mateja Učakar, mag. zdr. nege, vodja 

Centra za krepitev zdravja ZD SG in 
ZD Dravograd skupaj s sodelavkami 

integriranega CKZ ZD SG

s k r b  z a s e  
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Predlogi in nasveti

Lepo pozdravljeni, sokrajani in 
sokrajanke. Najprej naj se vam 
zahvalim, da me kdaj ustavite na 
ulici in mi dajete pozitivne povra-
tne informacije glede nasvetov, ki 
vam jih dajem. Srčno upam, da 
jih ni potrebno uporabljati v vsak-
danji praksi. Danes bo govor o iz-
redno pomembni tematiki zdra-
vstva in farmacije. Govorila bom o 
ravnanju z odpadnimi zdravili.
Odpadna zdravila

Med odpadna zdravila prište-
vamo zdravila s pretečenim ro-
kom trajanja, ostanke zdravil, 
zdravila, ki jih ne bomo več je-
mali, ker smo zaključili s te-
rapijo, ter napačno hranjena 
zdravila.

Prepričana sem, da ima vsak 
med nami doma zagotovo ne-
kaj od naštetega. Takšna zdravi-
la hraniti doma je nevarno zara-
di morebitnih zastrupitev otrok, 
o čemer bom pisala v naslednjih 
številkah našega glasila, poleg 
tega pa tudi jemanje teh zdravil 
ni več tako učinkovito, saj se lah-
ko lastnosti zdravila s časom in 
nepravilno hrambo spreminjajo. 

Priporočam, da naredite se-
lekcijo zdravil in odpadna odne-
sete v reciklažo. Verjetno se spra-
šujete, kam jih odnesti? Najbližja 
vam je mislinjska lekarna. 

Odstranite ovojnino, ki ni stič-
na z zdravilom, ovojnino, ki se do-
tika zdravila, pa pustite. Z drugi-
mi besedami: Če imate tablete v 
plastičnem omotu, ki je po nava-
di tudi v kartonasti škatlici, po-
tem kartonasto škatlico odvržete v 
primeren koš, v lekarno pa nesite 
samo pretisni omot s tabletkami.

Med zdravila, ki jih lahko nese-
te v lekarno, spadajo (poleg tablet, 
kapsul in sirupov) tudi kapljice, 
inhalacijska zdravila, terapevtski 
obliži (ne navadni obliži za žulje), 
pršila za nos, vaginalna zdravila.

V lekarno NE nosite prehran-
skih dopolnil, kozmetike, osta-
lih izdelkov (baterije, rokavice …), 
injekcij in drugih ostrih predme-
tov, medicinskih pripomočkov ter 
kemikalij, odpadnih zdravil, sesta-
vljenih iz krvi in plazme.

Nikakor pa zdravil ne dajajte 
med gospodinjske odpadke, v od-
toke ali straniščno školjko. S tem 
lahko močno onesnažujemo oko-
lje, saj gredo odpadna zdravila 
v odpadne vode, potoke, reke in 
celo v našo pitno vodo! Raziskave 

pravijo, da kar v 70 % naredimo 
ravno to. S tem vplivamo na vod-
ne organizme in druge živali, po-
sledično pa na tak ali drugačen 
način vplivamo tudi na naša živ-
ljenja v prihodnosti.

Najlepše bi se rada zahvali-
la lekarni v Mislinji oz. Dragici 
Nabernik za izjemno prijaznost, 
pomoč pri nastanku tega članka 
ter gradivu, ki mi ga je poslala.

Resnično bom vesela, če boste 
dosledno upoštevali moj tokratni 
nasvet. Želim vam vse dobro, čim 
več zdravja in obilico smeha!

Življenje je lepo!
Marjanca Matvoz, dr. med. 

specializantka urgentne medicine

Obvestilo!
Vsem odraslim in staršem otrok, ki so obiskovali Šolsko zobno ambulanto Mislinja 

(pri Mariji Hari Novinšek, dr. dent. med. in Vidu Gjurinu, dr. dent. med.) ter želijo 

zdravljenje nadaljevati v tej ambulanti, vendar še niso podpisali opredelitvene izjave 

za Majo Lušnic, dr. dent. med., sporočamo, naj to storijo do konca l. 2018. 

Hvala.

Vir: 

Lekarniška zbornica Slovenije, Odpadna zdravila:  

pripravil Bojan Madjar, mag. farm.
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Projekt nadgradnje in razvoj 
preventivnih programov 
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu

Zdravstveni dom Slovenj Gradec 
je v sodelovanju z NIJZ OE Ravne 
junija 2018 vzpostavil Lokalno 
skupino za krepitev zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdrav-
ju (LSKZ) po modelu skupnostne-
ga pristopa tudi v Občini Mislinja. 
Namen LSKZ je usklajeno izvaja-
nje aktivnosti krepitve zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdrav-
ju v lokalnih skupnostih z udeja-
njanjem na uporabnika osredoto-
čenih preventivnih obravnav, ra-
zvoja podpornih mrež in skupin 
za samopomoč ter okrepitve pove-
zovanja in sodelovanja sodelujočih 
struktur in deležnikov v lokalnem 
okolju v obliki formalne ali nefor-
malne oblike pomoči. 

1. skupna naloga vseh partner-
jev, ki sodelujejo v LSKZ (občine, 
institucije iz zdravstvenega in so-
cialnega resorja (ZD in drugi iz-
vajalci zdravstvene dejavnosti, 

OE NIJZ, ZZZS, centri za social-
no delo, območne službe Zavoda 
RS za zaposlovanje/uradi za delo), 
vzgojno-izobraževalne instituci-
je ter različne nevladne organiza-
cije), je priprava Kataloga infor-
macij/Zemljevida pomoči lokal-
ne skupnosti, ki bo omogočil laž-
jo komunikacijo in učinkovitejše 
sodelovanje med vsemi deležni-
ki v lokalnem okolju, vključeval pa 
bo kontakte in informacije o raz-
položljivih programih, ki podpira-
jo krepitev zdravja, preventivo in 
zmanjševanje neenakosti v zdrav-
ju in deležnikih, ki te programe 
izvajajo s širšega področja obrav-
nave oseb v posameznem okolju.

Konec septembra bo Katalog 
informacij objavljen na sple-
tnih straneh Občine Mislinja 
in Centra za krepitev zdravja 
Koroške. Partnerje LSKZ Občine 
Mislinja, ki še niste oddali svojih 

aktivnosti, spodbujamo, da le-
-te oddate do 20. 9. 2018 Andreji 
Preininger na e-naslov: andreja@
mislinja.si.

V prihodnjih mesecih bomo 
Katalog informacij, ki ga bomo še 
dopolnjevali, objavili tudi v lokal-
nem časopisu. 

Mateja Učakar, mag. zdr. nege
vodja CKZ Koroške

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

L. 2018 je za člane PGD Dovže spet nekaj posebne-
ga. Kot vsa gasilska društva smo tudi v našem dru-
štvu v začetku marca izvolili in potrdili novo vodstvo 
društva.

V upravni in nadzorni odbor smo vključili ne-
kaj novih mladih članov. Tudi vodenje društva smo 
zaupali novi, mlajši generaciji članov, ki jo predsta-
vlja prizadevni in društvu predan Jaka Pušnik. V 

Člani PGD Dovže z novim 
predsednikom uspešno naprej

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
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prepričanju, da je tako prav, so ga 
na zboru članov potrdili vsi pri-
sotni člani. Želimo mu uspešno 
delo in dobro sodelovanje. Prav 
tako je bil s celotno večino za 
predsednika NO društva potrjen 
Edvard Pušnik. Tudi njemu česti-
tamo in želimo uspešno delo.

Sredi marca je kulturno-igral-
ska skupina PGD Dovže pod vod-
stvom Stanke Potočnik pripra-
vila praznovanje ob dnevu žena 
in materinski praznik za člani-
ce in člane društva ter krajane. Z 

odličnim kulturnim programom 
in igro Lažni zdravnik je tako kot 
vsako leto navdušila polno dvora-
no obiskovalcev.

April je bil poleg rednih aktiv-
nosti prepoznaven predvsem po 
postavitvi mlajev pred prihajajoči-
mi prvomajskimi prazniki. Tako 
kot vsako leto, smo postavili 2 
mlaja na običajnih mestih pri go-
stilni Amerikanec kot dobrodošli-
co v vas Zg. Dovže.

Da je bilo letos drugače, pa 
smo zaključek popestrili z VS 
Dovže in s pogostitvijo prisotnih.

Na 1. soboto v juniju smo v 
društvu odlično izpeljali že 13. 
Gasilsko tekmovanje za pokal 
PGD Dovže za pionirje, pionir-
ke, članice in člane. Dobra udelež-
ba in zadovoljstvo vseh prisotnih 
ekip na tekmovanju potrjuje, da 
smo lahko zadovoljni ter da ena-
ko, ali pa še boljše, izvedemo tek-
movanja še v bodoče.

Tudi v drugi polovici leta ima-
mo v društvu zastavljenih veliko 
nalog. 

V septembru se bo naša deseti-
na pionirjev pod vodstvom priza-
devnega mentorja Jožeta Kimperk 
ml. udeležila državnega tekmo-
vanja gasilskih enot v Gornji 
Radgoni. Desetini želimo srečno 
in uspešno na tekmovanju.

Poseben poudarek bo v okto-
bru – mesecu požarne varnosti, ko 
bomo članom in krajanom predsta-
vili in ponudili ogled društva, pre-
gled gasilnih aparatov in možnost 
ugodnega nakupa gasilske opreme 
za dom. Organizirana pa bodo tudi 
razna predavanja. 

V PGD Dovže smo veseli, da 
imamo zelo aktivne člane in pred-
vsem mladino, kar dokazujeta pri-
sotnost in uspehi na gasilskih tek-
movanjih. Prepričani smo, da bo 
tako tudi v bodoče. 

 Jože Potočnik
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V letošnjem letu se v PGD Dolič-
Šentflorjan redno druži okoli 30 
mladih gasilcev in gasilk. Skozi 
celo leto se trudimo čas z mla-
dino preživeti čim kvalitetnejše, 
tako v učenju, vajah kot v igri in 
druženju. Tako smo v zimskem 
času pridno skrbeli za pridobiva-
nje znanja o gasilstvu (poznate le-
tnico 1869?), kot tudi za norčije 
na snegu. Eden izmed lepših spo-
minov letošnjega leta je zagoto-
vo dričanje po hribih ob glasnem 
smehu tako mladine kot mentor-
jev. Z razigranimi občutki smo 
se udeležili kviza Gasilske zveze 
Mislinjske doline, kjer smo se z 
eno skupino tudi uvrstili na regij-
ski in kasneje še na državni kviz. 
Zaključek kvizov pa prinaša tudi 
toplejše in lepše vreme, kar seve-
da pomeni vaje na prostem. Ker 
ni vse v vajah, smo najmlajše ga-
silce peljali tudi na njihovo 1. med-
društveno tekmovanje v Dovže. 
1. tekmovanje je bilo napolnjeno 
z neznanim in tremo, vendar so 

pionirji dobro opravili svoje delo 
in zasedli 5. mesto. V nadaljeva-
nju smo se odpravili še na tekmo-
vanje GZ Mislinjske doline, kjer 
smo ob spremljavi dežja in gro-
ma prikazali naše znanje. Pionirji 
so zasedli 8., pionirke 3., mladin-
ke pa so osvojile 1. mesto ter tako 
pokazale, da bodo tudi na držav-
nem tekmovanju dale vse od sebe 
in odlično zastopale Koroško re-
gijo. Da pa se gasilstvo ne vrti le 
okoli vaj in tekmovanj, smo se le-
tos odpravili tudi na ekskurzi-
jo v Rommerskirchen (Nemčija), 

na obisk k našim prijateljem. 
Čeprav je pot dolga in naporna, 
smo z radostjo in napetostjo pri-
čakovali cilj ekskurzije. Naši pri-
jatelji so se zelo potrudili in nam 
razkazali nekaj lepših kotičkov 
Severnega Porenja – Vestfalije. 
Tako smo se povzpeli na Drachen 
Fells in se sprehodili po Kölnu, 
Rommerskirchnu in še nekate-
rih bližnjih kotičkih. Vseskozi pa 
nismo pozabili na gasilsko izo-
brazbo in smo se poučili o siste-
mu gasilstva v Nemčiji ter delova-
nju mladine v nemških društvih. 
Potovanje se nam bo za vedno vti-
snilo v spomin, saj smo dožive-
li nepozabno izkušnjo. Videli smo 
veliko novih stvari ter znameni-
tosti in najpomembnejše – spletle 
so se tudi nove prijateljske vezi. 
Že kmalu po vrnitvi iz Nemčije 
smo začeli s pripravami ter samo 
organizacijo gasilske orientaci-
je GZ Mislinjske doline, ki jo je 
letos organiziralo naše društvo. 
Mladinska komisija je pripravila 
zahtevne proge za vse 3 kategori-
je mladine. Mladina je proge pre-
tekla brez pritožb, kar je seveda 
tudi pohvala za nas. Poleg ostalih 

Aktivna mladina  
PGD Dolič-Šentflorjan
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ekip so se na regijsko orientacijo 
uvrstila tudi naša dekleta, kjer so 
nas tudi odlično zastopala ter se 
uvrstila na državno orientacijo. Že 
dan po sončni in topli orientaci-
ji smo se odpravili na tradicional-
no taborjenje gasilske mladine na 
Paški Kozjak, kjer so naši najmlaj-
ši spletali prijateljske vezi z mla-
dimi iz drugih društev, preživlja-
li urice brez elektronskih naprav, 
preučevali opremo Slovenske 
vojske, tekmovali z mentorji itd. 
Vsekakor je tabor gasilske mla-
dine posebno doživetje, ki vsako 
leto znova prinaša nove zanimivo-
sti in dogodivščine in riše nasme-
he na obraze mladine. V prihaja-
jočih mesecih pa nas čaka še ok-
tober, mesec požarne varnosti, ko 

se bomo učili uporabe gasilskih 
orodij, ter zaključek leta s filmski-
mi zvezdami. V našem društvu 
se mentorji skozi celo leto trudi-
mo, da mladini na poučen, zaba-
ven način predstavljamo gasilstvo, 
spodbujamo gibanje, tvorjenje 

prijateljskih vezi in timsko delo. 
Vedno pa vabimo tudi nove mlade 
in malo manj mlade člane, da se 
nam pridružijo v našem društvu.

Blažka Globačnik

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Prireditev Pozdrav jeseni, letos 
že 22. po vrsti, na Foltanovi kme-
tiji nad Mislinjo organizira TD 
Mislinja. Ob tej priložnosti bomo 
obeležili tudi 35-letnico delovanja 
društva. Letos bomo dogajanje or-
ganizirali od petka, 21. 9., do ne-
delje, 23. 9. 2018.

Kot je že v navadi, na tej pri-
reditvi sodeluje večina društev iz 
naše občine, ki na stojnicah prip-
ravijo degustacije jedi in pijač na 
temo, ki je izbrana že vnaprej. To 
temo predstavimo že na sejmu sa-
dik in cvetja v aprilu, letos pa so 
to gozdni sadeži. Tako bomo tok-
rat del razstavnega prostora na-
menili prikazu, kaj vse je mogo-
če pripraviti iz gozdnih sadežev. 
Veseli bomo, če boste prinesli čim 
več teh dobrot in jih pokazali na 

razstavi ter seveda tudi ponudili 
na svojih stojnicah.

Program prireditve Pozdrav je-
seni 2018:
• petek, 21. 9., delavnice osnovno-

šolske mladine in priprava raz-
stave likovnih izdelkov na temo 
gozdnih sadežev;

• sobota, 22. 9., kolesarjenje 
po občini Mislinja in obiski 
Tisnikarjeve rojstne hiše;

• nedelja, 23. 9., od 13. ure da-
lje, osredji del prireditve z boga-
timi vsebinami: pozdravni na-
govori, odprtje razstave naj pri-
delkov, degustacija jedi in pijač, 

Pozdrav jeseni 2018
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kulturni program, družabne 
igre, odprtje razstave kmečkega 
orodja kmetije Foltan, podelitev 
priznanj sodelujočim za naj pri-
delke in aranžmaje.

Seveda je osrednji del prire-
ditve še vedno namenjen razsta-
vi naj pridelkov, ki so letošnje leto 
zrasli na naših njivah in vrtovih. 
Tudi aranžmajem iz različnih pri-
delkov namenjamo posebno nag-
rado, zato se razstavljavci še po-
sebej potrudijo z izbiro raznovr-
stnih oblik pridelkov. Tudi naj-
težja buča je vedno atraktivna in 
predvsem tehtanje le-teh. Omeniti 
moram tudi vsakoletno likov-
no razstavo, ki jo pripravijo učen-
ci OŠ Mislinja z mentoricami na 
izbrano temo, letos torej gozdni 
sadeži.

Ker pa je letos tudi 35-letnica 
aktivnega delovanja TD Mislinja, 
je prav, da nekaj besed namenimo 
delovanju društva v tem obdobju. 

TD Mislinja je nedvomno eno 
izmed zelo dejavnih društev v 
občini, ki pripravi kar nekaj od-
mevnih prireditev skozi celo leto 
in tako popestri dogajanje v naši 
občini.

Naj omenim samo nekatere: 
sankanje v Mislinjskem grabnu, 
pustni karneval, sejem sadik in 
cvetja, sodelovanje ob občinskem 
prazniku, košnja pohorskih planj 
na star način na Rogli, Pozdrav je-
seni, novoletni sejem.

Poleg stalnih prireditev smo l. 
2016 sodelovali tudi pri vsesloven-
skem projektu Žetev na star na-
čin – zlata zrna za novo tisočle-
tje. Prireditev je bila zelo odmev-
na in je ponesla naše društvo in 
občino preko medijev v sloven-
ski prostor (Koroški radio, VTV, 
oddaja Dobro jutro, časnik Večer, 
Viharnik, Naša občina). V okvi-
ru praznovanja 270-letnice Žiga 
Zoisa in železarstva v Mislinji 

smo obeležili Zoisovo pot po še vi-
dnih objektih industrijske dediš-
čine tistega časa. Pot je lepo pred-
stavljena v zloženki Zoisova pot 
in je bila predstavljena v času pra-
znovanja občinskega praznika v 
juniju 2017. Pot je obiskalo že kar 
nekaj turistov iz celotne Slovenije, 
ki so bilo zelo zadovoljni s prika-
zom in razlago zgodovine naše in-
dustrijske dediščine.

35 let delovanja društva je kar 
dolga doba in v tem času je bilo 
mnogo storjenega za prepoznav-
nost našega kraja, sedaj občine, 
obeleženih kar nekaj pohodnih 
poti, kolesarskih prog, drugih 
znamenitosti. Hvala vsem, ki ste s 
svojim delom neposredno sodelo-
vali, in tudi tistim, ki nas podpira-
te. Hvala tudi občini za finančno 
in vsesplošno podporo ter ostalim 
društvom za dobro sodelovanje!

Drago Pogorevc
predsednik TD Mislinja

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Društvo Projekt Človek oz. 
Regijski sprejemni center Koroške 
je nevladna, humanitarna in 
neprofitna organizacija, ki izva-
ja program za samopomoč, terapi-
jo in socialno rehabilitacijo oseb z 

različnimi oblikami zasvojenosti 
(drog, alkohola, interneta ali raču-
nalniških igric, iger na srečo, mo-
tenj hranjenja ipd.) 

Ker se v društvu zavedamo te-
žav in pasti v odraščanju, je naš 

program namenjen tudi otrokom 
in mladostnikom, ki eksperimen-
tirajo z drogo, alkoholom, preko-
merno uporabljajo tehnologijo in/
ali se srečujejo z drugimi težava-
mi v odraščanju.

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Projekt človek
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Osnovni cilj programa je po-
magati posamezniku in družini v 
stiski zaradi zasvojenosti, da bodo 
ponovno znali vzpostaviti kvalite-
tno življenje in se vključiti nazaj v 
družbo. Naše izkušnje kažejo, da 
je zasvojenost možno premagati.

Naše delo je zelo zanimivo, od-
govorno, pestro in raznoliko. Pri 
tem se med drugim zelo radi po-
vezujemo tudi z različnimi orga-
nizacijami v celotni Mežiški doli-
ni. Zato smo 28. 8. 2018, v sodelo-
vanju z Občino Mislinja, predsta-
vili naše društvo na stojnici pred 
PC Lopan. 

Dan je bil poletno sončen in 
odličen za pogovor z mimoidočimi 
občani. Na stojnici smo predsta-
vili programe, ki jih izvajamo, de-
lili smo letake, prav tako so obča-
ni lahko dobili tudi druge infor-
macije s področja zasvojenosti. 
Druženje je bilo prijetno in zani-
mivo, hkrati je bila to dobra prilož-
nost za izmenjavo takšnih in dru-
gačnih izkušenj ali mnenj.

Aktivnosti na stojnici so bile 
tudi dobra priložnost, da so nas 
lahko občani bolje spoznali in do-
bili informacije, ki jih morebiti 
potrebujejo.

Zelo zadovoljni smo z obiskom 
in samo izvedbo stojnice kot tudi 
s sodelovanjem z Občino Mislinja. 

Želimo si takšnih projektov in so-
delovanja tudi v prihodnje.

Renata Podjaveršek
univ. dipl. soc. del. 

10. srečanje harmonikarjev ob 
vaškem prazniku v Završah je bilo 
zelo živahno. Letos smo dopoldan 
začeli z igrami za pokal Občine 
Mislinja. Dobra udeležba, vreme 
je bilo ugodno in igre so se lah-
ko odvijale v veselem razpolože-
nju. Na voljo je bilo nekaj šaljivih 
iger, za bolj resne pa tekmovanje 
v malem nogometu, biatlonu in 
kegljanju. Tisti, ki niso tekmovali, 
so si lahko privoščili sprehod po 
vrhovih Završ. Ko smo z igrami 
zaključili, je podžupanja Andreja 
Oder podelila pokale za doseže-
na mesta. 1. mesto je osvojila eki-
pa iz Dovž. 

Ob 15. uri smo prisluhnili me-
lodijam mladih harmonikar-
jev in pevk, ki so nam lepo za-
pele. Marsikatera babica je ime-
la ob pogledu na svojega vnuka 

ali vnukinjo solzne oči. Hvala 
Marijanu Križaju, ki vsako leto 
povezuje to srečanje. Druženje 
smo nadaljevali z ansamblom 
S.O.S. Kvintet pozno v noč.

Vaški praznik je namenjen 
druženju dobrih ljudi, ki se radi 
poveselijo, kaj dobrega popijejo in 

pojejo ter se predvsem zabavajo ob 
zvokih dobre glasbe.

Želim si, da se v prihod-
nje nadaljuje tradicija srečanja 
v takšnem ali še večjem številu 
obiskovalcev.

Leopold Mrak  
predsednik Vaške skupnosti Završe

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Vaški praznik v Završah

Sicer so igre šaljive, ampak vsi pozorno spremljajo potek
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Knjižnica Mislinja
Mogoče, za radovedne in malo manj 

radovedne, statistični pregled najbolj 

iskanega gradiva za odrasle v Knjižnici 

Mislinja v obdobju od 1. 1. do 13. 9.

Torej, malo za šalo in veliko za res, za-

sedata skoraj 1. mesto kriminalni ro-

man Pogodba Mojce Širok in Izvor 

slavnega pisca Dana Browna. Ker pa 

je statistika kraljica številk, suhopar-

nih dejstev, bi vam v nadaljevanju 

postregli s podatki pregledno in v obliki 

razpredelnice, ter lepo po vrsti našteli 

nekaj naslovov z avtorji, za katere mis-

limo, da si glede na pogostost izposoje 

zaslužijo določeno mesto.

Tadej Golob: Jezero

Ema Golčer: V objemu gore

Tone Partljič: Ljudje iz Maribora

Jojo Moyes: Ob tebi

Ivana Djilas: Hiša

Margaret Mazzantini: Sijaj

Drago Jančar: In ljubezen tudi

Marie Force: Rad bi te držal za roko

Terezija Justinek: Njen trop

John Green: Kdo si, Aljaska?

Pa da ne izpustimo najbolj izposoje-

nih serijskih publikacij v enakem časov-

nem obdobju, in sicer najpogosteje v 

Mislinji posegate po dnevnem časopi-

su Delo in Finance, po tednikih Zarja, 

Reporter, Demokracija in Kmečki glas 

ter mesečnikih Radar, Moj mali svet, 

Ženska, Bodi eko in Čarovnija okusa.

Te podatke smo pridobili s pomoč-

jo sistema COBISS in seveda iz njih iz-

luščili tisto, kar je zanimivo za vas in za 

nas. Želimo si dobrega ter kvalitetne-

ga sodelovanja in veseli nas vaše za-

dovoljstvo. Brez vas, dobrih bralcev, 

nas ne bi bilo, naše delo bi bilo praz-

no in brez smisla, zato upamo, da bo, 

ne glede na statistiko in vso množico 

socialnih omrežij, vaše število vendar-

le počasi in vztrajno še vedno pridno 

naraščalo.

d r u š t v e n o  d e j a v n i  
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š p o r t n i  u t r i p  

Odbojkarske ekipe Korvolley  
v polnem pogonu

Mislinjske ekipe, tako v moški kot 
tudi v ženski konkurenci, bodo 
letošnjo sezono 2018/19 igrale v 
2. državni odbojkarski ligi, poleg 
tega pa bodo v moški konkuren-
ci kadeti nastopali samostojno v 3. 
državni ligi.

Da bodo ekipe za to sezono op-
timalno pripravljene, smo začeli s 
pripravami že 13. 8. Dvakrat dnev-
no po 2,5 ure so se fantje in de-
kleta potili na stadionih v Mislinji 
in Slovenj Gradcu. Zaradi preno-
ve mislinjske telovadnice smo ko-
nec avgusta, ko smo dodali še tre-
ninge v telovadnici, trenirali v 
Šmartnem in v telovadnici gim-
nazije v Slovenj Gradcu. Pristop k 
treningom je bil pravi, tako dekle-
ta kot tudi fantje se maksimalno 
trudijo in seveda borijo za mesta 
v ekipi. 

Vse ostale ekipe v mlajših ka-
tegorijah pa so začele s treningi 
10. 9. zaradi prenove šolske telo-
vadnice. Urniki treningov ostaja-
jo isti kot v lanski sezoni, seveda 
pa se nam lahko priključijo tudi 
novi člani. 

Urban Oder

Nekaj utrinkov s priprav

V septembru je možen 
ogled odbojkarskih 

treningov in vpis vsak 
ponedeljek, sredo in petek 

med 15. in 17. uro. 

Dečki in deklice, 
pridružite se nam,  
vabijo odbojkarji in 

odbojkarice Korvolley.
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š p o r t n i  u t r i p  

Uspešno v prvi polovici leta 2018

V Smučarskem klubu SMUK 
Mislinja smo z aktivnostmi in 
svojim opravljenim delom v prvi 
polovici l. 2018 zadovoljni. 

Začetek leta sicer ni bil obeta-
ven, saj je zaradi pomanjkanja 
snega in ostalih pogojev odpa-
del planiran tečaj smučanja za 
mladino. Je bilo pa zato boljše v 
nadaljevanju. 

Zaključek dela za l. 2017 je bil 
v februarju obeležen s srečanjem, 
sankanjem in smučanjem članov 
in prijateljev na svojem smučišču. 
Prijeten dan je bil zaključen s pri-
merno večerjo v Kulturnem domu 
v Šentilju pod Turjakom.

V aprilu se je, kot vedno, veliko 
število članov priključilo vseslo-
venski čistilni akciji, ki je potekala 
v občini Mislinja. 

V maju smo izvedli volil-
ni zbor članov, na katerem smo 
izbrali in potrdili novo vodstvo 
ter program dela za naprej. Veseli 
smo, da sta se zbora članov ude-
ležila od vabljenih gostov tudi 
Stana Lušnic - Arsovska in Ervin 
Pečnik, ki klubu že dolga leta 

vsestransko pomagata. V 2. po-
lovici meseca pa smo skupaj z 
Občino Mislinja organizirali in 
sodelovali na rekreativnem kole-
sarjenju od Mislinje do Slovenj 
Gradca in nazaj v spomin na dr. 
Staneta Stoporka.

Mesec junij je imel za člane 
društva posebno težo. Uspešno 
in v veliko zadovoljstvo je bil iz-
veden že 37. Gozdni tek in 16. 
Memorial Jožeta Tisnikarja. Zlasti 
je pomembno zato, ker je letos 
leto spomina na našega rojaka 

– slikarja Jožeta Tisnikarja. V ta 
namen smo k sodelovanju pova-
bili KD Jože Tisnikar, ki je s sli-
ko enega od njihovih članov nag-
radil najstarejšega moškega ude-
leženca 37. Gozdnega teka. Veseli 
smo, da je bila udeležba tekmoval-
cev iz vse Slovenije številčnejša kot 
lani kljub velikemu število podob-
nih tekov na isti dan. Ocena prire-
ditve, ki šteje za Štajersko-Koroški 
pokal, je bila po zahtevnih standar-
dih komisije brez pripomb – odlič-
no. Od 15 možnih je bila ocena 15 

š p o r t n i  u t r i p  
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š p o r t n i  u t r i p  

K 24 – klub najbolj vzdržljivih 
gornikov

K 24 je izziv, ki ga vsak, ki prvič 
sliši zanj, najprej doživi kot nekaj, 
kar pogledaš z razdalje, nekaj, kar 
je za »tiste« … ekstremiste. Potem 
živiš naprej svoje življenje in, ko 
se ob priliki povzpneš na kakšno 
koroško goro ali hrib in s pogle-
dom preletiš še sosednje, se zopet 
spomniš na »tisti« K 24, torej pre-
hoditi vseh 5 koroških gor v enem 
zamahu, zamahneš z roko in re-
češ: »Norci.« Vsaj jaz sem to tak-
rat tako doživljal. 

Na spletni strani občine Črna 
na Koroškem je pod zavihkom tu-
rizem predstavljena K 24 in med 
drugim piše:

»Za pot iz Črne na Koroškem 
in vzpone na Uršljo Goro, 
Smrekovec, Raduho, Olševo ter 
Peco, lahko iz planinskih vod-
nikov izračunamo, da je potreb-
no okoli 30 ur normalne hoje. 
Verjamete, da je možno to oko-
li 80 km dolgo pot s približno 
4570 m vzponov prehoditi prej 
kot v 24 urah v enem zamahu? 
Če ste v to prepričani, vas vabimo, 
da se preizkusite in tako postane-
te član kluba najbolj vzdržljivih 
gornikov.«

Ljudje imamo različne razlo-
ge, ki nas privedejo do določenih 
odločitev, kot v primeru narediti 
K 24. Nekateri se preprosto želijo 

preizkusit v vzdržljivosti, drugi, 
ker bi bilo »fajn« biti član takšne-
ga kluba. V življenju si vedno pos-
tavljamo cilje, če pa so ti visoki, se 
še toliko bolj potrudimo. Da opra-
viš K 24, ni dovolj samo kondici-
ja, torej fizična pripravljenost, am-
pak tudi psihična, po domače tr-
dna volja. 

Sam sem aktiven že celo živ-
ljenje kot rekreativec, za ta pod-
vig pa sem se bolj konkretno začel 
pripravljati letos februarja, ko sem 
si naredil načrt treningov, veliko 
sem se posvetoval s tistimi, ki so 
že opravili to pot, izkušnje pa so 
mi kasneje pokazale, da moraš res 
dobro poznati samega sebe.

Za datum izvedbe pohoda sem 
izbral 30. 6., start ob 23:00 iz cen-
tra Črne na Koroškem v smeri 
Peca, Olševa, Raduha, Smrekovec, 
Uršlja gora in nazaj v Črno na 
Koroškem. Ta datum sem izbral 
tudi zaradi polne lune, kar naj bi 
koristilo pri nočnem delu poti, pa 
tudi vremenska napoved je bila 
ugodna. Že na začetku priprav 
sem se odločil, da pot izvedem 
sam, z dvema podpornima ekipa-
ma, in sicer prva pri Bukovniku 
pod Raduho, tu sta bila prijatelja 
Franci Oder in Iztok Jeromel, dru-
ga pa pri koči na Slemenu, kjer 
sta bila moja hči Nastja in njen 

fant Jan Slatinek. Približno vsakih 
30 km hoje ena ekipa.

Ura pokaže 23:00, to je to, gre-
mo. Na sebi sem imel samo 10 l 
nahrbtnik, od tega 2 l vode, ano-
rak, rezervno majico, baterije za 
naglavno lučko, nekaj beljako-
vinskih čokoladic, domačo klo-
baso in skutin štrudelj. Pot me je 
vodila proti Koprivni, nato pro-
ti Heleni in še pred prostorom, 
kjer pozimi gradijo gradove kra-
lja Matjaža, sem zavil proti kmeti-
ji Mihel med travnike. Tam so ve-
selo muzicirali murni, v bližini se 
je oglašala sova, luna pa je skozi 
oblake poskrbela za tisti magični 
efekt; lahko bi rekel idilična noč 
na podeželju, človek si takšnih 

točk. Poseben pomen teku je dalo 
častno pokroviteljstvo predsedni-
ka države Boruta Pahorja, ki se je 
zaradi drugih dolžnosti, žal, opra-
vičil. Tako organizator kot tek-
movalci smo bili zelo zadovoljni 

zaradi odličnega vodenja progra-
ma Marijana Križaja, podarjenih 
slik za tekmovalce Stane Lušnic 
- Arsovske in prisotnosti Ervina 
Pečnika. Zato se jim po tej poti še 
enkrat zahvaljujemo.

Tudi v nadaljevanju leta ima-
mo v SK Smuk Mislinja zastavlje-
ne določene naloge, za katere smo 
prepričani, da nam bodo uspele.

Jože Potočnik
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trenutkov lahko samo želi. Čez 
čas sem prišel do gozda in pot 
se je začela vedno bolj vzpenja-
ti, med vzpenjanjem sem vznemi-
ril srnjaka, ki je začel »lajati«; šlo 
mi je na smeh, saj sem pomislil 
na tiste, ki ne poznajo tega zvoka, 
gotovo bi si predstavljali kakšno 
hudo zver.

Okoli 1:30 prispem na Peco, 
če se izrazim v glasbi, sem imel 
na začetku Chopinov Pomladni 
valček, tu pa me je stresla 
Beethovnova Simfonija št. 5. 
Sodra, nato dež, kar pa je bilo naj-
huje … megla. Načrt, da bom Peco 
pretekel, je splaval nekam, imel 
sem velike težave, da sem sploh 
našel stezo proti Kumru. Ko sem 
potem gledal izris GPS-a, aplika-
cije na telefonu, ki je snemala pot, 
sem dejansko videl, kolikokrat 
sem se vračal na izhodišče, pre-
den sem našel pravo pot. Tu sem 
bil na največji preizkušnji. Med 
potjo mimo Kumra se je megla 
dvignila. 

V bližini izvira reke Meža pod 
Olševo se je začelo daniti. Srečal 
sem prvega pohodnika, povedal 
je, da se piše Meža in bo prete-
kel pot od izvira Meže do Velenja, 
kjer je doma. Izmenjala sva ne-
kaj vzpodbudnih besed in se 
poslovila.

Olševa, vrh Govce, 6:30. 
Prekinil sem počitek čredi ovac, 
podpis in že sem hitel naprej, saj 

sem želel nadoknaditi zaostanek 
s Pece. 

Bukovnik pod Raduho, 7:45, 
prvi postanek. Iztok in Franci sta 
se potrudila, vse je bilo pripravlje-
no, juha, testenine, še slovensko 
zastavo sta razvila, težko je opisa-
ti, koliko to pomeni nekomu, ki je 
čez noč prepešačil 30 km, mora 
pa jih še 50?!

Skupaj smo osvojili Raduho; 
9:50, kjer sem srečal kolega iz vo-
jaških dni, 30 let se nisva vide-
la, pa ga srečam ravno na dan, ko 
se mi res mudi, kljub temu pa sva 
poklepetala. Ko pa mi je Iztok pri-
čel kazati na uro, sem se od vseh 
poslovil in nadaljeval pot pro-
ti koči na Loki, do katere sem ves 
čas tekel. Vzpon za kočo mi je 
upočasnil korak, nato pa do Koče 
na Smrekovcu, izmenjaje nekaj 
hoje, nekaj teka. Ta del je sicer 
zelo lep, ampak glede na pot, ki je 
bila za mano, tudi precej dolgoča-
sen, imel sem občutek, kot da ve-
liko hodim, premaknem pa se bolj 
malo, ta del so mi tudi drugi, ko 
sem zbiral informacije, opisova-
li kot monotonega. Boriš se z ra-
znimi sklopi misli, ki ti priletijo 
v »kader«, sprejel sem vse, razen 
tiste: »A mi je tega treba?« O tem 
res nisem razmišljal.

Končno prispem do koče na 
Smrekovcu; 14:55, podpis in nada-
ljujem pot proti Koči na Slemenu. 
Vem, da bom tam lahko malo 

počival, spil nekaj juhe, Nastja mi 
je sporočila, da bodo tudi palačin-
ke, vaauuu noro se mi jih je zlu-
štalo, saj ne morem verjeti, kakšna 
motivacija so lahko palačinke.

Do koče na Slemenu sem pris-
pel ob 16:45, približno 60 km je 
bilo že za mano. Nastja in Jan sta 
se izkazala, topla juha me je že ča-
kala, palačinke, ki sem jih imel 
zadnji del poti v mislih pred sabo, 
so dišale. Čez 15 minut sem bil že 
na poti proti Uršlji gori. Tu sem 
prvič opazil padec koncentracije 
zaradi nenaspanosti, ampak volja 
je bila nad tem.

Presenetljivo gladko sem pre-
magal strmino nad Križanom in 
se znašel pred kočo na Uršlji gori; 
18:30. Očitno so se mi obrestova-
li vsi vzponi na Črni vrh v času 
priprav, ki jih ni bilo malo. Od tu 
do Jazbine sem večji del pretekel, 
potem pa samo še sprehod sko-
zi Žerjav do spomenika v centru 
Črne na Koroškem, kjer sem prej-
šnji dan ob 23:00 začel svoj K24. 
Torej, potreboval sem 22 ur in 49 
minut. 

Kakšni so občutki, ko hodiš 
zadnje metre proti cilju, če spet 
uporabim glasbo kot izražanje, je 
to čista Oda radosti, osebnostno 
pa potrditev: »Vse je v glavi.«

Robert Uršej
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Zlata poroka  
Marije in Viktorja Rotovnik

1. 7. 2018 je bil svečan in prav po-
seben dan. Tako za njiju, kot za 
vse zbrane, ki smo lahko bili del 
te pravljice, ki traja že 50 let.

Njuna skupna pot se je začela, 
pred 50 leti, 29. 6. 1968 v Velenju. 
To je bil dan njune poroke. Bila 
sta srečna, mlada in zaljubljena. 
Verjela sta, da skupaj zmoreta vse 
in da sta nepremagljivi dvojec.

Svoj prvi skupni dom sta si 
kot mlada zaljubljenca ustvari-
la v Velenju, kjer sta se jima rodi-
la hčerka Branka in sin Milan. Kot 
mlada družina so se preselili v 
Dolič, kjer še živita danes. Njuno 
novo veselje je prišlo z rojstvom 
vnukinje Petre in vnukov Mihe in 
Naceta. 

Draga jubilanta, življenje lahko 
razumemo le za nazaj, a živimo 
ga naprej. Iz srca vama želimo, 
da vama je tudi ta dan ostal v le-
pem spominu, kot vama je ostal v 

spominu tisti dan pred 50 leti, ko 
sta stopila na skupno življenjsko 
pot. Želimo vama, da še veliko let 
uživata med svojimi dragimi. 

Petra Krajcer

»Roža potrebuje sonce, da postane 

roža. Človek potrebuje ljubezen, da 

postane človek.« 

Phil Bosmans

Gobji golaž
Letos je vsega v izobilju, tudi gob. 

Zakaj si ne bi pripravili golaža, ki 

ne vsebuje mesa, ampak gobe. 

Preverjeno, odličen je. 

Sestavine

• ½ kg jurčkov oz. mešanih 

gob

• 1 zelena paprika

• 1 srednje velika čebula

• 2 žlici olja

• 2 žlici sladke mlete paprike

• 1 žlica paradižnikove mezge

• ščepec soli, malo popra

• 1 žlička timijana

• 1 dcl kisle smetane

• 1 dcl sladke smetane

• malo vode

• po želji 1 žlica moke in sese-

kljan peteršilj za posip

Priprava

Gobe očistimo in narežemo na ne pretanke listi-

če. Čebulo nasekljamo, papriki odstranimo seme 

in jo narežemo na manjše kocke. Čebulo in papriko 

prepražimo na malo olja, toliko da prva postekle-

ni. Dodamo gobe in dušimo nekaj minut. Začinimo 

z mleto papriko in paradižnikovo mezgo, solimo, 

popramo, dodamo timijan, sladko in kislo smetano. 

Zalijemo z vodo; količina je odvisna od tega, kako 

gosto jed želimo. Golaž kuhamo dobre četrt ure na 

ne prevelikem ognju. Na koncu ga lahko poprašimo 

z moko, ki pa ni nujna. Pred serviranjem lahko jed 

potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Dober tek!
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Slavko Rotovnik - Slanikarjev ata – 
devetdesetletnik 

V krstno knjigo so zapisa-
li datum 17. 10. 1928, to je dan, 
ko je zagledal luč sveta Slavko 
Rotovnik iz Završ. Zibel mu je ste-
kla v devetčlanski družini na Zg. 
Moroltovi kmetiji. Kot otrok je ži-
vel v težkih in hudih časih. Tudi 
starši so bili strogi kot večina star-
šev takrat. Otroci tistega časa niso 
poznali zabav in razvedrila, pozna-
li so le delo in spet delo. Vse to pa 
ga je izklesalo v poštenega in zelo 
delovnega ter skromnega človeka.

Na bližnji Slanikarjevi kme-
tiji mu je glas srca našel življenj-
sko sopotnico Emico, s katero se 
je l. 1955 poročil in zagospodaril 
na Slanikarjevem srednje velikem 
posestvu. V zakonu so se jima ro-
dile 3 hčerke. Vsa leta je bilo na 
gruntu treba trdo delati, saj so v 
tistih časih še vsa dela potekala 
ročno, od košnje in spravila krme 
do podiranja in spravila lesa ne le 
v domačem gozdu, tudi po drugih 
gozdovih, da se je prislužil kak-
šen dinar za vsakodnevne potre-
be. Vseskozi pa je bil dobrovoljen 
in optimističen. 

Življenje se mu je pogreznilo v 
temo, ko mu je l. 1992 po zahrb-
tni bolezni umrla žena Emica, s 
katero sta se vseskozi zelo dob-
ro razumela in spoštovala. Vendar 
je življenje moralo teči dalje, veli-
ko časa je po ženini smrti preživel 
v gozdu med svojimi smrekami, 
kjer je našel mir in uteho. V veli-
ko olajšanje so mu bili tudi bliž-
nji sosedi Mrakovi, Svetecevi in 
Zupančevi, ki jih kljub 9 križem 
še vedno rad obišče.

Sedaj, ko mu življenjske moči 
že pešajo, zanj zelo lepo skrbi 
najstarejša hčerka, ki s svo-
jo družino nadaljuje življenje na 
Slanikarjevem. Slavko pa rad po-
sedi pred svojo hišo. Zelo se raz-
veseli obiskov, še posebno svo-
jih hčerk z družinami, vnukov 
in 4 pravnukov, ki mu s svojo 
razigranostjo lepšajo dni na jesen 
življenja.

Dragi Slavko, kar je zapisano, 
je le kamenček v velikem in bo-
gatem mozaiku tvojega dela in 
poštenega življenja. Tvoje delo 
je rodilo bogate sadove, saj si 

vseskozi skrbel, da sta se dom in 
kmetija razvijala in napredovala, 
da je življenje na hriboviti kmetiji 
postajalo lažje. 

Ponosno se lahko ozreš na svo-
jo prehojeno 90-letno življenj-
sko pot, iz vsega srca ti želimo 
še mnogo zdravih in srečnih let. 
»Kol'kor kapljic, tol'ko let,  
Bog ti daj na svet živet.«

Marijana

Pod okriljem 56. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma 

AGRA je 16. maja potekal prvi del 39. Mednarodnega 

ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov, ocenjevanje svežega 

mesa. Strokovna komisija je ocenjevala 60 izdelkov, ki jih je 

poslalo 11 proizvajalcev iz Slovenije in Hrvaške. Zlato medaljo 

za tržno ponudbo (mesna rulada, pikantne pečenice za žar, 

polnjen piščanec brez kosti in polnjena piščančja bedra brez 

kosti) je dobila naša Mesnica in trgovina Matves Irena s. p. iz 

Mislinje.

Iskrene čestitke!

http://si24.news/2018/05/24/informacija-za-javnost/

č e s t i t a m o  
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Novorojenci 2018
Aylin Zahirović 

Maj Večko 
Lovro Potočnik 

Zoja Šuligoj 
Lovro Rošar Dečman 

Ana Sešel 
Ajda Holc 

Jerca Marovšek 
Ožbi Jeromel 
Tilen Jeromel 
Anže Mesarič 

Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!
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Različne igre so nam v zadovoljstvo in radost, 
kot je primer zabijanje žebljev z ozkim 

delom. To je smeha.

Križišče Pohorske in Šolske bo postalo varnejše. 
Navsezadnje ga redno prečka veliko naših otrok.

Čuvanje kope se izvaja na različne načine. 
Tudi tako, da prirediš oglarski večer ob kopi, 

kot je to storilo KD Završe.

Gledališka sekcija KD Obrež nam je 
prikazala igro o modernih družinskih 

razmerjih.

Občinske športne igre, ki so bile to leto v 
Završah, so bile množično obiskane.

Pohvala občanom, da vedno znova pridejo v 
tako lepem številu na svečano sejo.

Korošci nismo pohlevne krave, da bi mirno 
čakali na hitro cesto, zato je letos poleti 
promet za eno uro zastal.

Če smo pretekla leta tarnali nad 
katastrofalno letino pri sadju, se nam je 
letos zgodilo ravno obratno. Hvala Bogu, 
mošta letos ne bo manjkalo. 



Prireditvenik  
september–december 2018
September
 21.–23. kmetija Foltan 
 september Pozdrav jeseni in obeležje ob  
  35. obletnici delovanja TD Mislinja
Oktober 
 11. oktober PC Lopan 
  Naše sadje, fotografska razstava ob razstavi  
  Sadjarskega društva (DUM Fotofirbci) 
November
 8. november  Tisnikarjeva hiša, Galerija Kavka 
 17.00 odprtje razstave del VIII. Mednarodne  
  Tisnikarjeve likovne kolonije Kope 2018
 16. november PC Lopan 
 19.00 Flamenko večer posvečen dnevu, ko je  
  UNESCO razglasil flamenko za svetovno  
  kulturno dediščino (16. 11. 2010).

December
 15. december pred PC Lopan 
 8.00–12.00 novoletni sejem
 15. december dvorana Lopan 
 19.00 jubilejni koncert z gosti ob 10. obletnici  
  delovanja ŽPZ Mislinja 

V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov 
prireditev bodo le-te sprotno podane na spletni strani 
Občine Mislinja. Podatke prireditev za naslednjo 
številko zbiramo do 26. novembra 2018 na  
e-naslov nasaobcina@mislinja.si.


