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

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja 
in telefonsko številko za glasilo Naša občina 
sprejemamo v elektronski obliki na e-mail 
naslov nasaobcina@mislinja.si. Fotografije naj bodo 
priložene ločeno v formatu jpeg ali tiff. Rok za 
oddajo prispevkov za naslednjo številko glasila 
je 28. februar 2019. 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

S praznovanji se poslavljamo od 
iztekajočega se leta. To je čas, ko 
po eni strani poskušamo strni-
ti vtise starega, po drugi pa že 
usmerjamo svoj pogled v novo. 
Skozi celo leto hitimo in življe-
nje jemljemo za samoumevno, de-
cembra pa se čudimo, kako hit-
ro novo leto trka na vrata. Radi se 
spominjamo dobrih del, ki so op-
lemenitila preteklo leto. 

Za nami so lokalne volitve, 
zato ne morem mimo tega, da se 
vam zahvalim za podporo in zau-
panje. Rezultat, ki smo ga dosegli, 
razumem kot potrditev in vzpod-
budo za nadaljevanje našega sku-
pnega prizadevanja za boljši jutri. 
Naši uspehi so sad trdega dela in 
odgovornosti do sočloveka. 

V preteklem mandatu sem se 
dodobra seznanil z odgovornostjo, 
ki jo terja funkcija župana, kakor 
tudi s problemi, s katerimi se vsa-
kodnevno soočate občanke in ob-
čani. S složnim delom občinskega 
sveta je bilo moč izvesti kar pre-
cej pomembnih projektov: obno-
vili smo žičniške naprave na ska-
kalnicah v Mislinji, energetsko 

sanirali Kulturni dom Šentilj in 
obstoječo telovadnico OŠ Mislinja, 
zgradili igrišča Stari Bajer, ure-
dili Pohorsko cesto v Mislinji, 
uredili in rekonstruirali občin-
ske ceste na območju celotne ob-
čine, pristopili k obnovi vodovo-
dnega omrežja v Mislinji, poteka 
pa še izgradnja Centra za zdrav-
je in šport (nova telovadnica pri 
OŠ Mislinja). Še veliko je idej in 
načrtov za nadaljnji razvoj, ki ga 
bomo dosegli s skupnimi močmi 
in sodelovanjem.

Trudil se bom upravičiti vaše 
zaupanje in uresničiti program 
nadaljnjega razvoja občine, ki 
sem ga predstavil pred volitvami. 
Prepričal je večino, zato naj bo os-
nova za usklajevanje in sodelova-
nje. Neprecenljivo je delo vseh, ki 
sodelujete pri raznolikih občinskih 
dejavnostih in prispevate delež k 
vsesplošnemu napredku z majhni-
mi in velikimi dejanji v dobro ob-
čine. Srčnost naj nam tudi naprej 
pomaga ustvarjati uspehe, lepa do-
živetja in večne spomine.

Vsem občankam in občanom, 
podjetjem, zavodom, društvom in 

drugim ustanovam, ki ste pri ure-
sničevanju nalog občine kakorko-
li sodelovali, se v imenu občinske-
ga sveta, občinske uprave ter oseb-
no iskreno zahvaljujem.

Ker smo že zakorakali v zad-
nji mesec v letu, novo leto se ne-
zadržno približuje, vas vse vabim, 
da se nam na silvestrovo pridru-
žite na tradicionalnem prazno-
vanju v Centru Lopan, da skupaj 
nazdravimo.

Spoštovane občanke in cenjeni 
občani! Želim vam lepe božične 
praznike, čestitam ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti ter želim 
veliko lepega v letu 2019.

Bojan Borovnik
župan Občine Mislinja
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Spoštovane občanke  
in cenjeni občani!

Naj vam iskrivost v božičnem času prinese veselje in srečo, 
novo leto pa naj bo polno novih izzivov in priložnosti, 

naj prinese nove uspehe in nove želje, vse tisto, 
kar nas sili naprej, kar nam omogoča rast 

in nas dela boljše. 
Župan Bojan Borovnik s sodelavci
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n a š a  o b č i n a  

V petek, 2. 11., je bilo na kmetiji 
Foltan že navsezgodaj zelo pestro. 
Tam so namreč snemali odda-
jo Dobro jutro, ki si jo je bilo mo-
goče ogledati tudi na 1. programu 
Televizije Slovenija (tisti, ki ste od-
dajo zamudili, jo še vedno lahko 
najdete v arhivu MMC RTV). Ob 
8.00 zjutraj so se iz ljubljanske-
ga studia s sliko prvič preselili v 
Mislinjo, natančneje v kuhinjo na 
kmetiji Foltan, kjer so naše kuha-
rice in gospodinje pripravile mis-
linjske dobrote. 

Mislinji kot kraju so več časa 
namenili v 3. delu oddaje, ko so 

Slovenijo s salvami prebudili in 
pozdravili naši movžnarji, zai-
grala pa je tudi Babnikova god-
ba. Sledila je predstavitev društev, 
skupin in ljudi, ki delujejo v na-
šem kraju, gledalci oddaje pa so se 
lahko seznanili tudi z našimi na-
vadami in običaji. Poleg dogajanja 
na Foltanovi kmetiji je ekipa z vo-
diteljico posnela tudi Zoisov park 
ter predstavila Zoisovo pot; najbrž 
se je še marsikateri Mislinjčan, 
ki je spremljal oddajo, naučil česa 
novega o svojem domačem kraju.

Nedvomno je takšna bogata 
in zanimiva predstavitev kraja v 

oddaji na javni televiziji dobra pro-
mocija. Vsi sodelujoči pri snema-
nju oddaje so širni Sloveniji s svo-
jim trudom in delom pokazali, da 
je Mislinja atraktiven in turistič-
no privlačen kraj ter da je obisk 
Mislinje lahko imenitna ideja za 
izlet. Zagotovo se je že našel kdo, 
ki ga je ogled oddaje spodbudil, 
da se je, čeprav nimamo avtoceste, 
pripeljal v naše kraje. Škoda le, da 
v Mislinji ne premoremo turistič-
ne pisarne ali nekakšne informa-
cijske točke, kamor bi se turisti ob 
obisku kraja lahko obrnili po pot-
rebne informacije. 

Zala Krajnc

Dobro jutro, Mislinja

Silvestrovanje

Vabljeni!

Silvestrovanje

Vabljeni!

Občina Mislinja

Skupaj bomo silvestrovali 
v ponedeljek, 31. 12. 2018, 

od 22. ure dalje v veliki dvorani  
PC Lopan v Mislinji (Šolska c. 55).

Za gostinsko ponudbo  
bo poskrbel bar Kocka iz Mislinje,  

za veselo razpoloženje pa  
ansambel Odpev.
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k o t i č e k  z a  p r o m e t n o  v a r n o s t  

Ob letošnjem svetovnem dnevu 
spomina na žrtve prometnih ne-
sreč smo razpisali likovni in lite-
rarni natečaj na to temo. Ob pri-
reditvi – komemoraciji (edini na 
Koroškem) s prižiganjem svečk ob 
glavni cesti smo pripravili razsta-
vo izdelkov udeleženih učencev 
OŠ Mislinja. Najboljše med njimi 
smo nagradili, je pa imela komi-
sija težko delo, saj so se naši otro-
ci res potrudili in pripravili dob-
ra dela, ki človeka zlahka pripra-
vijo do razmisleka. Uvodoma sta 
zbrane pozdravila podpredsednik 
občinskega SPV Franc Smagej in 
župan Bojan Borovnik. Osrednja 
govornica je bila ravnateljica OŠ 
Mislinja Natalija Aber Jordan, ki 

je poudarila pomen trajne mobil-
nosti mladih in pomen pravilne 
vzgoje že v mladih letih. Z obre-
dom in molitvijo za vse žrtve pro-
metnih nesreč je prireditev zak-
ljučil domači župnik Tine Tajnik. 

Lučke ob cesti so gorele nekaj 
dni in opozarjale mimovozeče na 
nevarnosti ceste. Kot lahko prebe-
remo iz objavljenega spisa, se tega 
zavedajo že mladi. 

Jože Tasič, SPV Mislinja

Ko bi cesta spregovorila!

Pozdravljeni.

Sem stara in edina cesta, ki povezuje 

Mislinjo s Koroško, na drugi strani pa s 

celo Slovenijo. Že dolgo je od takrat, ko 

sem bila mlada. Seveda sem bila precej 

ožja in v drugačni preobleki. Zelo sem 

bila vesela, ko se je po meni zapelja-

lo nekaj ljudi. Vozili so se s konji, voli in 

kolesi. Brez njih je bil pravi dolgčas.

Potem so prišli avtomobili. To je bilo 

veselje. Bilo jih je vedno več. Zabavno 

je bilo gledati vse te srečne ljudi, ki so 

se s svojimi vozili prevažali po meni. 

Vsak večer sem komaj čakala nasled-

nji dan.

A prišel je dan, ki ga nikoli ne bom po-

zabila. Zgodila se je prometna nesreča. 

Vedela sem, da je hudo. Vse je obstalo. 

Obrazi so bili resni in uprti v tla. Kar na-

enkrat me je nekaj pogrelo. Pogledala 

sem in po meni je tekla topla rdeča te-

kočina. Bila je kri. Prišli so reševalci, po-

licija in gasilci. Iz razbitin so v travo po-

ložili osebo. Ni kazala znakov življe-

nja. Zelo so se trudili z oživljanjem, a 

neuspešno. Kako zelo mi je bilo hudo. 

Počutila sem se krivo. Čas bi rada zavr-

tela nazaj … Osebo bi objela, jo pogre-

la in ji vdihnila življenje. A kaj, ko nisem 

mogla. Le nemo sem strmela v razbiti-

ne in trpela. Prišel je mrliški voz in ose-

bo odpeljal. Vlečna služba je odpeljala 

vozilo, gasilci pa so me umili in očistili. 

A bolečina in spomin sta ostala …

Naslednji dan sem mislila, da je vse 

mimo. Pa sem se tudi tokrat motila. 

Prišli so svojci. Stopali so počasi in v ti-

šini. Na travo ob meni, kjer so včeraj 

oživljali osebo, so prižgali svečke. Po li-

cih so jim tekle solze. Padale so name 

in me močno žgale. Čutila sem njihovo 

veliko bolečino, pa spet nisem mogla 

pomagati. 

Koliko podobnih gorja sem morala vsa 

ta leta gledati in koliko krvi in solza je 

steklo po meni. Vse to in še mnogo bi 

rada povedala na glas. To bi moralo biti 

vsem v opomin, da bi se vsakič, ko se-

dejo za volan, zavedeli, kako pomemb-

na je previdnost.

Danes pa sem pomirjena, ko se vsaj 

enkrat na leto ustavite ob meni in se 

spomnite na te moje popotnike, ki jih 

ni več. S tem ste moj glas, ki poma-

ga opominjati na večjo previdnost in 

strpnost, saj sama tega ne bi zmogla.

Hvala.

Vaša cesta

Ika Ogris, 7. a
mentorica Irena Sešelj

Ko bi cesta govorila

Skupaj bomo silvestrovali 
v ponedeljek, 31. 12. 2018, 

od 22. ure dalje v veliki dvorani  
PC Lopan v Mislinji (Šolska c. 55).

Za gostinsko ponudbo  
bo poskrbel bar Kocka iz Mislinje,  

za veselo razpoloženje pa  
ansambel Odpev.
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Anonimke, hudobna bližnjica 
za obračun z izpostavljenimi 
posamezniki

Anonimke so poceni, uničujo-
če in v zadnjem desetletju mno-
žično sredstvo za obračun s sode-
lavci, šefi in drugimi izpostavlje-
nimi posamezniki, s katerimi že-
lijo njihovi nasprotniki javno obra-
čunati. Kajti anonimka praviloma 
ni spisana z namenom, da bi sra-
mežljivo stala v kotu, pač pa s ci-
ljem, da gre (slab) glas o posame-
zniku v nemilosti v deveto vas. 

Anonimka prav tako ni napi-
sana zato, da bi razrešila kaj, če-
sar ni mogoče razrešiti po nobeni 
drugi poti. V tem primeru bi vide-
li 2, 3 anonimke na leto. Situacije, 
ki jih ni mogoče rešiti z iskre-
nim pogovorom, iz oči v oči, so 
namreč izjemno redke. Pri pravi 
poplavi anonimk pa si ni mogoče 
več zatiskati oči. Gre za premišlje-
no, zlobno sistemsko bližnjico za 
obračun s tistimi, ki so v napoto. 
Nekaj anonimnih obtožb o korup-
ciji, nekaj navedb o zlorabi davko-
plačevalskih sredstev, po možnos-
ti ščepec goljufije in razvrata, za 
vsak slučaj še mobing in malo na-
silja, pa se bodo mediji in druž-
bene institucije odzvali, kot se 
od njih pričakuje. Takoj in inten-
zivno. Vse s ciljem, da spodbu-
di družbene institucije k takojš-
njemu ukrepanju, medije k silo-
vitemu poročanju, tistega, zoper 

katerega je spisana, pa k bolj za-
držanemu delovanju, še raje pa k 
umiku, odstopu.
Anonimka, sistemska bližnjica za 
obračun

Preganjalci namreč nimajo 
časa čakati, da poteče mandat ali 
da bi zoper človeka, ki jim je na-
poti, stekli ustrezni postopki, če 
obstajajo razlogi za to (pa jih obi-
čajno ni). Zato ubirajo poti, kjer 
ni oprijemljivega varstva za po-
sameznika in anonimka je nji-
hova prva, povsem varna izbi-
ra. Aktivni nasprotniki z njo jav-
no osramotijo človeka, sami pa os-
tajajo v skrivališču anonimnosti. 
Ker imajo občutek, da ne bo nih-
če nikoli izvedel, kdo je zadaj, pi-
šejo anonimke pod krinko različ-
nih družbenih skupin, ki jim niti 
pod razno ne pripadajo. Nizajo ob-
tožbe, ki so na meji absurdnega 
in čez mejo verjetnega, pa vendar 
sprožajo postopke in povzročajo 
hude posledice. 
V koš z anonimkami? Žal ne.

Dostikrat je že od daleč vide-
ti, da je anonimka en velik kon-
strukt. A to družbenim instituci-
jam ne daje možnosti, da bi stru-
peno pisanje vrgle v koš, temveč 
se odzovejo po uradni dolžnosti, 
z vsemi postopki; kot da bi šlo za-
res. In stvar je v resnici zelo resna. 

Najbolj za žrtev, zoper katero se 
začnejo širiti uničujoče informa-
cije. A tudi za družbene instituci-
je, ki morajo ukrepati po službe-
ni dolžnosti, in za medije, ki želi-
jo verjeti, da gre zares in da so na 
sledi še eni veliki barabiji. Odveč 
je omenjati, koliko časa to vza-
me vsem skupaj in koliko strokov-
nosti, dela, energije in papirja gre 
v prazno in kako stresni in obre-
menjujoči so ti postopki za žrtve, 
ki se tudi leto dni in več ukvarja-
jo z dokazovanjem, da so ravna-
le strokovno, odgovorno, smotrno, 
zakonito. Da torej niso skorum-
pirane, goljufive, zlobne pošasti, 
kot daje občutek anonimka, ki se 
hitro razlije po celotnem družbe-
nem prostoru. To je stresno in bo-
leče za vsakogar, ki in ko ga oseb-
no zadeva. Tako je, kar se tiče pre-
ganjalcev, tudi mišljeno. Zanje nič 
osebnega, za žrtve pa je to huda 
preizkušnja. 
Kriv je, jasno!

Preganjalci, vaši aktivni 
nasprotniki, oviti v plašč anoni-
mnosti, lahko vsakič znova raču-
najo na pomoč družbenih institu-
cij, ki reagirajo po službeni dolž-
nosti, medijev, ki ne bodo spus-
tili dobre zgodbe, četudi sluti-
jo, da dejstva morda niso čisto na 

Anonimne obtožbe izpostavljenim posameznikom čez noč vzamejo dobro ime, 

dostojanstvo in včasih tudi prihodnost. Anonimke v družbi ustvarjajo prostor za si-

lovit obračun s posamezniki, ki so v nemilosti. Na sodišču javnega mnenja govorijo 

le še čustva. Dokazi so odveč in dejstva so nepomembna, saj že vnaprej »vemo«, 

da je človek kriv, dokler ne dokaže drugače. Pa je prav tako?
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mestu, in množice posamezni-
kov, ki služijo kot prenašalci govo-
ric. Potrebna je namreč precejšnja 
previdnost in modrost, da posa-
meznikov kot opazovalcev sre-
di družbenega ogorčenja ne od-
nese v vrtinec. Še sami se z zgra-
žanjem, obtožbami, podpisova-
njem peticij in prenašanjem go-
voric spreminjajo v preganjalce in 
nič hudega sluteč sodelujejo v na-
črtovanem pogromu. Tako lahko 
aktivni nasprotniki ostajajo v sen-
ci anonimnosti, institucije, mediji 
in množica delajo zanje, življenje 
prizadetega izpostavljenega posa-
meznika pa je uničeno. Nihče na-
mreč ne zmore brez posledic pre-
našati javnega sramotenja in krivi-
ce. Prav vsak potrebuje pomoč in 
podporo v situacijah, kjer se zgos-
tijo vsi družbeni absurdi in začne-
jo delovati zoper posameznika v 
nemilosti. Zato je pomembno, da 
se čim prej srečamo in sodeluje-
mo od samega začetka.
Ste kdaj pomislili?

Ste kdaj pomislili, da je člo-
vek, o katerem se izrekajo insti-
tucije, poročajo mediji in kroži-
jo govorice, morda nedolžen? Da 
so morda na delu njegovi aktiv-
ni nasprotniki, ki so izbrali sodiš-
če javnega mnenja za hiter in bru-
talen obračun? Ste kdaj razmišlja-
li, zakaj se človeka, ki ni v kazen-
skem postopku, po hitrem postop-
ku obsodi v javnem obračunu, ki 
ne pušča prostora in časa, da bi 
se človek sploh lahko opredelil do 
obtožb? In zakaj izpostavljenemu 
posamezniku z dopuščanjem ano-
nimnosti tistih, ki sprožajo obtož-
be, odrekamo, da bi lahko ugoto-
vil, kdo in česa ga sploh obtožu-
je. Ste kdaj razmišljali, zakaj ima-
mo poleg pravosodnega sistema z 
dokaj jasnimi pravili in varovalka-
mi še vzporeden sistem po zgle-
du lova na čarovnice, kjer ni pravil 

in pravice za tistega, na katerega 
letijo očitki? Se vam zdi normal-
no, da so objavljeni vsi osebni po-
datki, vključno s fotografijo člo-
veka, zoper katerega so spisane 
vprašljive anonimne obtožbe, tis-
ti, ki jih izrekajo, pa lahko ostajajo 
varno skriti, saj njihova identiteta 
ni znana oz. se jo ščiti? Je prav, da 
se mediji in različne institucije, ki 
niso del pravosodnega sistema, iz-
rekajo o »nedvomni« krivdi člove-
ka? Kaj pa, če se motijo? In moti-
jo se marsikdaj. Marsikdo, zoper 
katerega se izrekajo anonimne ob-
tožbe, namreč ni kriv. In marsik-
do, ki anonimno obtožuje, ne go-
vori resnice.
Anonimke so strup

Počasi se bomo morali zače-
ti zavedati, da so anonimke toksič-
no sredstvo, ki razkraja zaupanje 
med nami in ustvarja prostor za 
strukturno nasilje. Danes nad va-
šim kolegom, sodelavcem, šefom, 
jutri nad vami. Anonimne obtož-
be čez noč vzamejo dobro ime, 
dostojanstvo, ustavno zagotovlje-
ne pravice … V družbi pa ustvar-
jajo prostor za silovit obračun z iz-
postavljenimi posamezniki v ne-
milosti na sodišču javnega mne-
nja, kjer so dokazi odveč in so dej-
stva nepomembna, saj že vnaprej 
vemo, da je dim, kjer je ogenj. 

Kaj bomo storili z vsemi pri-
meri, ko se naknadno izkaže, da 
posamezniki niso ne kriminalci 
niti pošasti, kot je bilo predstavlje-
no, a so ljudje uničeni? Kdo jim 
bo povrnil, kar jim je bilo odvze-
to; dostojanstvo, dobro ime in ži-
vljenjsko moč?
Ne čakajte

Ko boste sami soočeni z anoni-
mnimi obtožbami, ne čakajte, da 
bo minilo. Reagirati je treba takoj 
in tam, kjer se napad odvija. Na 
sodišču javnega mnenja. Vsakič 
znova. Strokovna pomoč od sa-
mega začetka je nujna. Zato je po-
membno, da se čim prej srečamo. 
Po možnosti, preden začne ano-
nimka učinkovati. Anonimne ob-
tožbe so resna krizna situacija, ki 
lahko ogrozi ugled, dostojanstvo 
in prihodnost izpostavljenega po-
sameznika v nemilosti in temu 
primerno moramo tudi ravnati.

Dr. Damjana Pondelek

Dr. Damjana Pondelek, direktori-

ca podjetja Urednica, je strokovnja-

kinja za strateški in krizni manage-

ment in strateška svetovalka odlo-

čevalcem, vodstvom, kolektivom in 

izpostavljenim posameznikom. 



Naša občina | 8

Pozdravčke od moje malenkos-
ti in mojih slikic – ja, tudi Rozi se 
ukvarja s strastnim fotografira-
njem, sicer pa imam srečo, da ka-
dar imam oči na pecljih in ugle-
dam super prizor, s seboj nimam 
fotoaparata, baterija na mobiju pa 
je samo še na nekaj odstotkih in 
ta komaj deluje. Potem pač ben-
tim, oprostite, grehu preklinjanja. 

Ja, naša druščina se pripravlja 
na zadnjo zabavo v tem letu, saj 
se je treba vsako leto, ker je mor-
da zadnjič. Glede tega so trgov-
ci zelo domiselni, saj že konec av-
gusta po trgovinah kopičijo novo-
letne okraske, ki se prerivajo sku-
paj z artikli za noč čarovnic in 
goro sveč, manjkata samo valenti-
novo in dan žena. Najbrž bi zdru-
žili vse v mix fix, če bi le imeli do-
volj prostora.

Ženski del druščine je odšel 
brskat za darili, vmes na kavico, 
kjer smo prebirale horoskop za l. 
2019. Vmes me je klical možek, 
kje tako dolgo hodim. Sem pojas-
njevala, da smo čisto not padle, saj 
je na internetu nešteto horosko-
pov in vsak drugačen. Mož mi je 
svetoval, naj upoštevam tistega, ki 
pravi, naj se takoj vrnem domov k 
domačim obveznostim in ljubeče-
mu možeku. Na poti sem se usta-
vila še na pošti in kupila kup no-
voletnih voščilnic. Nič več sms 
sporočil, ampak take pristne nos-
talgične voščilnice z znamko, z 
roko napisane in dodanim bese-
dilom: pa odpošlji nazaj, če te ni 
preveč sram. Doma sem za mizo 
risala in načrtovala, ko me je mo-
žek začudeno vprašal, če se grem 

arhitekta za notranje opremljanje. 
Letos sva midva na vrsti za novo-
letno zabavo naše druščine, sem 
mu hitro navrgla. Pospravljena 
hiša, veliko dobre hrane in pijače, 
dobro voljo pa prinese vsak s se-
boj. Kaj kompliciram, mi je sve-
toval, vsakemu en velik kos lo-
vske klobase, pol kile rženega kru-
ha, eno čebulo, pa liter vinčka ali 
pivička. »A ti to resno,« sem bila 
ogorčena. On pa je bil še naprej 
vztrajen, da take pojedine ni imel 
še nihče od naše druščine. Skoraj 
sva izkopala bojno sekiro, ko se je 
začel smejati. Načrtovala sem ve-
liko jelko pred hišo, eno na hod-
niku in eno v jedilnici. Morda se 
mi je samo zdelo, da sem ga sli-
šala reči: »Eno pa okrog tvoje gla-
ve.« Moški … Določila sem, kaj bo 
kdo delal, seveda bo možek ku-
hal, stregel in pomival. Takoj se 
je oglasil, kaj bom pa jaz primado-
na delala.

Ja, sprejemala goste, gleda-
la in mu naročala, če bo na mizi 
kaj zmanjkalo. Kar rdeč je postal 
v obraz, tak kot dedek Mraz. No, 
potem sem se tudi jaz začela sme-
jati, češ, vrnila sem ti za tvoje lo-
vske klobase. Ja, takšni dogodki 
nas kar združujejo, da pozabimo 
na vsakdanje skrbi, nas odvrnejo 

od buljenja televizije, se pogovar-
jamo in družimo. 

Leto je kar švignilo mimo nas, 
po kitajskem horoskopu nas čaka 
še težje leto, pa ne bi o tem, ker v 
horoskope ne verjemimo, pusti-
mo se presenetiti, pustimo življe-
nju svojo pot, usoda pa nas tako 
ne vpraša, če želimo biti lačni, ža-
lostni, razočarani, bolni, vese-
li, srečni … Ne se obremenjeva-
ti z vprašanjem zakaj, ne gledati 
v preteklost, samo ta čas in ta tre-
nutek, kjer smo in ga živimo, sta 
važna in tudi mi smo važni, od-
govorni, ljubimo in smo ljublje-
ni, upanje in želje pa pošiljamo v 
prihodnost.

Vsak dan je samo eden, tako 
kot smo tudi mi samo eni, edin-
stveni. Veliko se družimo, obje-
majmo, pogovarjamo, spoštuj-
mo, vso negativnost preusmerimo 
vstran, ohranimo vero dobrote in 
ljubezni ter medsebojne pomoči. 
SREČNO in še enkrat SREČNO 
vsem, kjerkoli ste in še boste. 

Pa pričarajte si pravlji-
co Miklavža, Božička in dedka 
Mraza, v srcu ostanite otroci, sa-
njajte in verjemite v lepši jutri. 

Vaša Rozi
Danijela Tomis Obrul

Verjemite v lepši jutri
m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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Vaščani Doliča smo bili sep-
tembra v Ljubljani na POP TV-ju 
na snemanju oddaje Dan najlep-
ših sanj. 

Tam smo se po dolgih 26 le-
tih spet srečali z našim nek-
danjim sovaščanom Vinkom 
Grujoskim. Gre za državljana 
Republike Makedonije, ki je de-
lal in bil zaposlen v Sloveniji od 
l. 1981 do l. 1992. Večino delovne 
dobe v Sloveniji je opravil v podje-
tju zasebnega podjetnika Rudija 
Hudovernika iz Velenja. Skoraj 
ves čas dela v Sloveniji je bival v 
Hudovernikovi žagi v Gornjem 
Doliču, v naši občini. 

V Doliču je bival še z enim so-
delavcem Blagojem Bežanoskim, 
prav tako makedonskim drža-
vljanom. Da sta lahko bivala v 
Doliču, sta si morala bivališče 
najprej zgraditi. To jima ni bil ve-
lik problem, saj sta obvladala tako 
gradbena kakor tudi krovsko-te-
sarska dela. Delovna pa sta tako 
ali tako bila. Na začetku sta bila 
bolj zadržana in sramežljiva, s ča-
som pa ju je zlasti želja po no-
gometu povezala z domačini. 
Najprej se je začelo z nogometom, 
po določenem času pa je poznan-
stvo prešlo v iskreno prijateljstvo.

Vsi vaščani Doliča smo Vinka 
in Blagoja zaradi njunih človeš-
kih lastnosti, simpatične pojave 
in srčnosti takoj sprejeli za svoja. 
Blagoje se je v Makedonijo vrnil 
malo prej kot Vinko.

Vinko je postal tudi član špor-
tnega društva in član različnih 
malonogometnih ekip. 

Zaradi spleta nekaterih nera-
zumljivih okoliščin je iz Doliča 
nenadoma odšel 31. 7. 1992 in za 
njim se je izgubila vsaka sled.

L. 2016 sem se s partnerko 
Alenko odpravil na prvomajski iz-
let po Makedoniji – malo tudi z 
namenom poiskati Vinka! Po tež-
ko verjetnem naključju sva ga 
tudi našla. Med tem časom, ko o 
Vinku nismo vedeli ničesar, si je 
on ustvaril družino. Spoznal je 
ženo Cveto, rodila sta se jima sin 
Novica in hčerka Angela.

Kot je bilo že v oddaji predsta-
vljeno, je imel Vinko veliko željo 
po dolgih letih spet obiskati Dolič. 
Zaradi težkih ekonomskih razmer 
v Makedoniji si tega sami nikakor 
niso mogli privoščiti. Omogočeno 
pa jim je bilo s pomočjo POP TV-
ja in oddaje Dan najlepših sanj. 

Celotna družina Grujoski je 
bila v Doliču od srede, 5. 9., do 
sobote, 8. 9. Nastanjeni so bili v 
gostišču Jožko, od koder so imeli 
odlične možnosti za sprehode po 

celem Doliču in obujanje starih 
spominov. 

V teh 3 dneh smo vaščani 
Doliča družino Grujoski pelja-
li na izlet na Roglo, na ogled mu-
zeja premogovništva v Velenju, 
Velenjskega gradu, sloven-
skega primorja s Piranom in 
Portorožem. Bilo je tudi kar nekaj 
obiskov na domu, kamor so druži-
no povabili prijatelji. Eno od več-
jih srečanj z vaščani je bilo tudi 
v gostilni Repolusk, kjer je go-
spa Marjana zopet pričarala nekaj 
dobrot in počastila vse prisotne, 

Obisk nekdanjega sovaščana  
Vinka Grujoskega 

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

Udeleženci snemanja oddaje Dan najlepših sanj

Pančev po dolgih letih spet na Marakani
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lastnik Janez pa je primaknil še 
nekaj pijače. S temi dogodki smo 
vaščani Doliča znova pokazali, 
da ko je potrebno, stopimo sku-
paj, skupaj lahko naredimo veli-
ke stvari, se družimo, poveselimo. 
Kot primer složnosti in odzivnosti 
velja omeniti člane Gasilskega 
društva Dolič–Šentflorjan, ki so 
skupaj s še nekaj vaščani ob ne-
ugodni vremenski napovedi pos-
tavili prireditveni šotor, od proš-
nje do izvedbe pa niso minile niti 
4 ure (z upoštevanjem dejstva, da 
je bilo veliko ljudi v službi …).

Seveda je bilo ljudi, ki bi želeli 
Vinka z družino povabiti na dom 

ali poklepetati z njimi, veliko več, 
kot pa je bilo na razpolago časa, 
zato smo se skupaj z nekaterimi 
prijatelji in predstavniki ŠD Dolič 
odločili, da organiziramo zadnji 
dan druženja skupno prireditev 
(vaški piknik z nogometno tekmo, 
kjer bo zaigral tudi Vinko). 

Dogodka se je kljub deževne-
mu popoldnevu udeležilo veli-
ko ljudi, med njimi tudi župan 
Bojan Borovnik, ki je družini iz 
Makedonije izrekel dobrodošlico 
in tudi predal simbolično darilo 
Občine Mislinja. 

Za družino Grujoski sta 
bila izlet in druženje v Doliču 

nepozabna in zelo čustvena, saj 
šele sedaj po 3 mesecih postopo-
ma dojemajo, kaj vse so dožive-
li. Gostom je bilo vse, kar so vide-
li, novo, med drugim je družina 
tako prvič v življenju videla lepo-
te Jadranskega morja, alpskih vr-
hov itd.

Tudi mi vaščani in prijatelji 
se z veseljem spominjamo dru-
ženja z zelo priljubljenim prijate-
ljem in njegovo družino. Tudi nas 
je dogodek ponovno zbližal in po-
vezal. Še sedaj, ko je preteklo kar 
nekaj tednov, mi veliko ljudi ža-
lostno pripoveduje, kako jim je 
žal, da niso vedeli za obisk in do-
godke, da bi bili tudi oni zagotovo 
del zgodbe, če bi bili vedeli za to. 
Mogoče pa vse skupaj čez nekaj 
let ponovimo.

Na koncu velja omeniti poveza-
nost in složnost vaščanov Doliča 
pri organizaciji izletov in dru-
žabnega dogodka, obenem pa 
gre zahvala vsem, ki so finančno 
prispevali, da smo lahko druži-
ni Grujoski ob odhodu predali še 
zelo lepo denarno darilo! 

Boris Štimnikar

Skupno druženje na pikniku v Doliču

Tepežkanje je še eno od izročil, pri katerem se izvora 
ne zavedamo več, običaj pa je ostal. V Srednji Evropi 
se je tepežkanje uveljavilo na dan nedolžnih otrok, 
to je 28. 12. Izročil o dnevu nedolžnih otrok je več. 
Pogansko, ki je starejše, je kasneje prekrilo krščan-
sko, a ne povsem. Poganska Sredozimka ali Pehtra je 
v viharnih nočeh po nebu vodila sem in tja množico 
otroških duš. Na Slovenskem je spomin nanjo že pre-
cej zbledel. V evangeliju pa beremo poročilo, kako so 

se modri ob vrnitvi iz Betlehema ognili ponovnemu 
srečanju s Herodom. Ta se je tako razjezil, da je dal 
pomoriti vse dečke, mlajše od 2 let. Tu se pogansko 
izročilo prepleta s krščanskim.

V srednjem veku so želeli dati tepežkanju mo-
ralno noto. V samostanskih šolah se je prijela šega 
»otroškega škofa« na dan nedolžnih otrok. Na ta dan 
se je red v teh šolah obrnil na glavo. Učenci so vlada-
li in spraševali, učitelji pa ubogali in odgovarjali. Če 

Nedolžni otroci in tepežkanje
m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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niso znali, je šiba pela. To je bila stara obredna šiba 
in upali so, da se bo prvoten poganski pomen izgu-
bil. A iz samostanskih šol se je tepežkanje preselilo v 
mesta in vasi. 

Sprva niso tepli otroci, ampak fantje in tudi od-
rasli možje, in to predvsem dekleta in mlade žene. 
Udarci so bili kar krepki, prinašali naj bi blagos-
lov in rodnost. Rodnost so razumeli kot častno na-
logo ženske in te so se bale, da bi ostale jalove, zato 
so udarce potrpežljivo prenašale. Tepežkanju so se 

kasneje pridružili še otroci. Bilo je določeno, da otro-
ci tepežkajo le dopoldne, starejši pa popoldne in zve-
čer. Medtem ko se starejših fantov ni obdarovalo, pa 
so otroci bili deležni darov. Ljudem voščijo zdrav-
je in dolgo življenje, in sicer z magično močjo »šibe 
življenja«. 

Marjana Gmajner Korošec

Vir

• Niko Kuret, Praznično leto Slovencev, 1989.

»Na praznik nedolžnih otrok sem 
vstala 2 uri prej kot običajno, vzela 
pripravljeno šibo, si oprtala šolsko 
torbo in ne glede na vremenske 
razmere zakorakala še v črno noč. 
Niti pomislila nisem, da bi me 
kdo od staršev spremljal vsaj kos 
poti, čeprav me je bilo strah, saj 
je moja pot do bližnjih kmetij vo-
dila tudi skozi gozd. Da ne govo-
rim o tem, da je bil pri vsaki hiši 
pes, ki sem se jih kot otrok panič-
no bala. A vse to je premagala ne-
izmerna želja po nekaj drobiža, s 
katerim sem si lahko potem kupi-
la kako malenkost. Ko sem vstopi-
la v hišo, sem najprej zrecitirala: 
»Šib šab, šib šab, danes je tepež-
ki dan. Rešte se, rešte se starega 
leta, da bi srečno dočakali novega 
leta. Šib šab, šib šab, danes je te-
pežki dan.« Dobri ljudje so mi kar 
v vrečko natrosili nekaj kovancev, 
takrat so to bile pare, in že sem 
pohitela dalje. Dobro sem vedela, 
kje bom dobila največ, zato tistih 
hiš zagotovo nisem obšla. Komaj 
sem čakala, da je minil pouk, da 
sem lahko obiskala edino trafi-
ko v našem kraju, kjer so me ča-
kale moje sanje. V 5. razredu OŠ 
sem zbrala toliko, da sem si lahko 

kupila punčko. Bila sem kot zača-
rana. Zapakirana je bila v škatli, 
spredaj pa se jo je dalo videti skozi 
prozorno folijo. Nesla sem jo do-
mov kot svetinjo in jo celo pot ob-
čudovala. Sploh nisem vedela, kje 
hodim. Še zdaj se spomnim vonja 
tiste punčke, ki sem ji dala ime 
Zofka po učenki naše šole, ki ji je 
bila zelo podobna. 
Ko sta bili hčerki še v nižjih razre-
dih OŠ, sta prav tako hodili ote-
pat najbližje sorodnike … A ne peš 
zjutraj v temi, temveč ju je peljal 
njun oče. To pa seveda ni bilo niti 
približno tako razburljivo kot v 
mojih časih. In pogosto mi rečeta, 
da je bilo naše otroštvo nekaj pre-
lepega in da jima je žal, da onidve 
tega nista doživeli …« 

Jelka, 45 let

»Ko smo bili otroci, smo seve-
da tepežkali. Ko smo prišli k hiši, 
smo govorili: »Veselte, veselte se 
novega leta, Devica Marija nebe-
sa obeta, Jezus pa prosi za vas.« 
Imeli smo tanke brezove šibe, ki 
smo si jih prej skrbno pripravi-
li, in smo odrasle rahlo pošibali. 
Hodili smo k sosedom in bližnjim 
sorodnikom. Vsi so nas obdarili, 

še posebej ena teta, ki ni imela 
svojih otrok. Ta nam je poleg slad-
karij dala še denar. Smo pa mora-
li pohiteti, ker je tepežkanje velja-
lo le do 12. ure.« 

Marica, 61 let

»Za Miklavža smo otroci dobi-
li šibo in rožiče. Ko je bila tepež-
ka, smo prišli pa otroci na oblast. 
Najprej smo se s šibo lotili staršev, 
potem smo šli še po vasi. Kdor je 
imel, nam je dal bombone, dro-
biž, sadje. Bolj kot daril smo bili 
veseli moči, ki smo jo tisti dan 
pridobili. Ob tepežki smo govorili: 
»Rešte se, rešte se!«

Vinko, 54 let

»Na tepežko se nas je vedno zbra-
lo več otrok, nikoli nisem šel sam. 
Od doma smo se odpravili že zgo-
daj zjutraj, zunaj je bila še tema. 
Pešačili smo v snegu in obiskali 
od 15 do 20 družin. Tepežkali smo 
le odrasle. Običajno smo dobili ja-
bolka, ta smo kar sproti pojedli. 
Redkokje smo dobili kakšen di-
nar, najbolj veseli pa smo bili kosa 
kruha.« 

Ivan, 79 let

»Pri nas doma otroci nismo ime-
li navade, da bi šli na tepežko, se 
pa v povezavi z njo vseeno dobro 

Izročilo o tepežkanju je izredno bogato in se razlikuje po pokrajinah. Ohranilo se je 

tudi v naših krajih, o tem nam pričajo tudi izjave naših občanov. 
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spomnim enega dogodka. V našo 
hišo, ki je v tistih časih nismo za-
klepali, je okoli 4. ure zjutraj vsto-
pil gozdni delavec, ki se je peš 
odpravil na delo. S sabo je imel 
dolgo šibo in nas speče kar čez 
kovtr tepežkal. Odšel je, še preden 

smo mu uspeli kaj pokloniti. 
Kasneje smo izvedeli, da je to nor-
čijo izpeljal naš sosed.« 
Frančiška, 73 let 

»Tega običaja se vsako leto ve-
selim. Je tudi dediščina mojega 

kraja. S prijatelji iz vasi se dru-
žimo in gremo od hiše do hiše. 
Vsak ima svojo šibo in se zabava-
mo, ko eden za drugim izgovarja-
mo stavke za tepežko«. 

Voranc, 9 let 

k u l t - u r a  

O Tisnikarjevem letu in potencialu 
slikarjevega rodnega kraja

Izteka se evropsko leto kulturne 
dediščine, ki je bilo letos v zname-
nju slogana Dediščina okoli nas: 
kjer preteklost sreča prihodnost. 
Prav tako je v izdihljajih leto, ko 
beležimo 2 okrogli obletnici v spo-
min na našega rojaka, mednaro-
dno uveljavljenega slikarja Jožeta 
Tisnikarja, saj je preteklo 90 let 
od njegovega rojstva in 20 let od 
tragične smrti. 

Slikarjevo jubilejno leto se 
je pričelo z izdajo informativ-
ne zloženke o njegovem življe-
nju in delu, ki jo je Kulturno dru-
štvo Jože Tisnikar izdalo na dan 
Kultur'ce, osrednje občinske slo-
vesnosti ob slovenskem kultur-
nem prazniku 8. februarja. Z 
izredno dodelanim in izvede-
nim avtorskim scenarijem Zale 
Krajnc in Neže Oder, vezanim na 
Tisnikarjevo življenje in delo, smo 
se na ta dan več kot dostojno pok-
lonili slikarjevemu spominu. Ta 
isti dan so se Tisnikarju pokloni-
li tudi v Galeriji Medija v Zagorju 
ob Savi, kjer so odprli spominsko 
razstavo njegovih del, na predve-
čer Mednarodnega dneva muze-
jev, 17. 5., pa je KD Jože Tisnikar 
v slikarjevi rojstni hiši na ogled 
postavilo razstavo 90 portretov za 
90 let. Tej razstavi fotografskih 

posnetkov iz različnih obdobij 
Tisnikarjevega življenja in s por-
treti izbranih sodobnih likovnih 
ustvarjalcev je konec junija sledi-
la razstava Smrt ni konec (29. 6.–
14. 10.) v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti, ki tudi sicer hrani ob-
sežno zbirko Tisnikarjevih del. Z 
izborom Tisnikarjevih del iz ga-
lerijske in zasebnih zbirk ter z 
izbranimi citati avtorjev osrednjih 
Tisnikarjevih monografij in vide-
oposnetki njegovih znancev sta 
kustosa Katarina Hergold Germ 
in Marko Košan obudila spomin 
na slikarjevo vlogo in prostor na 
mednarodnem likovnem prizo-
rišču. Omenjena galerija pa je v 
sklopu projekta Zbirke v gibanju, 

med 24. 10. in 9. 12. v Pilonovi ga-
leriji v Ajdovščini gostila razstavo 
Hommage Tisnikarju. Zbirko je 
pred leti osnovala Milena Zlatar, 
sestavljajo pa jo dela slovenskih in 
tujih avtorjev kot poklon slikarju 
oz. dialog z njegovimi deli. V sep-
tembru je na Pungartu poteka-
la tradicionalna mednarodna li-
kovna kolonija, posvečena Jožetu 
Tisnikarju, in že 8. leto zapored 
postregla s sodelovanjem ume-
tnic in umetnikov različnih gene-
racij in ustvarjalnih izhodišč, nas-
tala dela pa so od začetka novem-
bra na ogled v Tisnikarjevi roj-
stni hiši. KD Jože Tisnikar je v 
novembru izdalo še Tisnikarjevo 
priložnostno znamko, pečat in 

Otvoritev VIII. mednarodne Tisnikarjeve likovne kolonije Kope, 8. novembra v 

Tisnikarjevi hiši. Pozdravni nagovor predsednika KD Jože Tisnikar Zorana Ogrinca. 
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poštni žig, ki jih je zasnoval ra-
venski arhitekt in urbanist Borut 
Bončina. Če tem dogodkom doda-
mo še nekajminutni prispevek iz 
Zoisovega parka na nacionalni te-
leviziji v sklopu redne jutranje od-
daje, lahko sklenemo, da smo v 
letu Tisnikarjevih jubilejev na lo-
kalni ravni storili kar veliko. Bi 
lahko še več?

Da to ne bi ostalo le retorič-
no vprašanje, bom na tem mestu 
opozorila tudi na obstranske de-
javnike, ki so prispevali ali pa tudi 
ne v dobrobit tega jubilejnega leta. 
Vsi vemo, da je v današnjem času, 
ko smo zaradi prisotnosti različ-
nih medijev z vseh strani oblegani 
s takšnimi in drugačnimi dogod-
ki, ki so ali pa vse prevečkrat niso 
povezani z našo kulturno dedi-
ščino, še posebej pomembna vlo-
ga oglaševanja nekega dogodka. 
Promocija dogodkov, ki naj bi opo-
zarjali na Tisnikarjevo leto v nje-
govem rodnem kraju, se je pričela 
kar vzpodbudno, saj je kljub veli-
kemu zanimanju različnih strank 
pred pomladanskimi držav-
nozborskimi volitvami osrednji 
občinski pano na Mislinjskem 
klancu vendarle pripadel Jožetu 
Tisnikarju. Pravzaprav reproduk-
ciji njegovega avtoportreta, ki je le 
eno od številnih Tisnikarjevih del 
v zasebni zbirki Alojza Ovsenika 
iz Kranja. Plakat je mimoidoče ali 

bolje mimovozeče seznanjal o ju-
bilejnem letu Jožeta Tisnikarja in 
dosegel svoj namen, če ne za dalj-
ši obisk rojstnega kraja ali njego-
ve hiše, pa kot ozaveščanje o tem, 
da je znani rojak vendarle naše 
gore list. Odzivi, ki so sledili, so 
bili zelo pozitivni, denimo: »Kako 
sem vesela, ko me vsak dan na 
poti pozdravi Tisnikar,« ali pa be-
sede štiriletnika, ki je takoj pre-
poznal »Jožeta Tisnikalja«, o ka-
terem so se pogovarjali v vrtcu. 
Gotovo bi lahko še in še nizali iz-
jave ali vsaj vtise ob pogledu na 
veliki pano, če odmislimo, da so 
tovrstni panoji predvsem v breme 
in navlaka okolju. Škoda le, da je 
ob vseh pozitivnih odmevih v ju-
bilejnem letu »Tisnikarjev« pros-
tor v poletnem času zasedel plakat 
s povabilom na nekajdnevni do-
godek na Ravnah na Koroškem(!). 
Vse v redu in prav za medobčin-
sko sodelovanje, vendar bi se mo-
rali prav na lokalni ravni zavedati 
pomena takšnega leta, ki se še ne-
kaj časa ne bo ponovilo, in vendar-
le premakniti težak kamen s tako 
velikega potenciala, kot je že samo 

ime Jože Tisnikar, da končno sto-
pimo na pot dejanskega uresniče-
vanja promocije in popularizaci-
je kulturnega turizma. Če ob tem 
dodam, da je pred 10 leti ravno 
Tisnikarjevo neobičajno delo in 
življenje v naš mali kraj za nekaj 
dni pripeljalo kanadsko pisatelji-
co, ki je Tisnikarjevo monografijo 
zasledila v kozmopolitskem New 
Yorku. Torej brez posebnega ogla-
ševanja, zato mislim, da si lahko 
samo predstavljamo, kakšen velik 
potencial je ime Jože Tisnikar za 
razvoj lokalnega kulturnega turiz-
ma in širše.

Kulturna dediščina je torej 
povsod okoli nas, je del nas sa-
mih, del okolja in družbe, v ka-
teri živimo. Obdaja nas povsod, 
v domovih, stavbah naših vasi in 
mest, vabi nas v knjižnice, mu-
zeje in galerije, vse do arheolo-
ških najdišč. Vse to v Mislinji že 
imamo, vendar se vedno znova 
zdi, da te vsebine ob raznih in-
frastrukturnih projektih vse pre-
večkrat izvisijo. Napredek nekega 
kraja ni le v sodobni infrastruk-
turi, pač pa tudi v zavedanju in 

V Tisnikarjevi hiši je do konca leta na 

ogled razstava 90 portretov za 90 let.

Informativna zloženka o »slikarju 

svetlobe in senc«, ki jo je društvo izdalo 

ob slovenskem kulturnem prazniku.

Oglasni pano na Mislinjskem klancu, 

ki je z reprodukcijo enega zadnjih 

Tisnikarjevih avtoportretov (1998) 

seznanjal mimo vozeče o Tisnikarjevem 

letu.
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Ob koncu l. 2018, ko mineva 90 let od rojstva in 
20 let od smrti Jožeta Tisnikarja, je občanka Ana 
Preininger Občini Mislinja podarila sliko s podo-
bo znanega mislinjskega slikarja. Za predlogo je iz-
brala črno-belo fotografijo, na kateri vidimo slikar-
ja v zrelih letih, z blagohotnim nasmeškom na obra-
zu in s svojim zvestim vranom. V ozadju visi nekaj 
Tisnikarjevih slik. Preiningerjeva je Tisnikarjev por-
tret naslikala v sivih tonih, barvno je izpostavila le sli-
karjevo modro oblačilo in tako izrazila svojevrstnem 
hommage Tisnikarju in njegovi barvni paleti.

Kot študentka umetnostne zgodovine sem v 
svojem prvem seminarju pisala o slikarju Jožetu 
Tisnikarju. Nekako nujno se mi je zdelo, da začnem 
v svojem kraju in imela sem to srečo, da sem slikar-
ja lahko obiskala. V spominu so mi ostale njegova ne-
posrednost, preprostost in iskrivost. Z veseljem je 
pripovedoval o svojih začetkih, mi razkazal svoja dela 
in posodil knjige. Še prav posebej je poudaril, da je 
slikarski samouk. Doživeto je opisoval svoja srečanja 
z velikimi mojstri, npr., kako si je cele ure ogledoval 
Michelangelove freske v Sikstinski kapeli in v skicir-
ko prerisoval posamezne prizore.

Kopiranje po starih mojstrih je že stoletja zasid-
rana praksa na likovnih akademijah. Seveda pa vsa-
komur iz takih ali drugačnih razlogov akademija ni 
bila dostopna. Kljub temu je praktično vsakega, tudi 
likovno bolj občutljivega gledalca, vsaj občasno pri-
tegnilo risanje detajlov slavnih slikarij. S prerisova-
njem in kopiranjem starejših del je npr. začenjala 
svojo slikarsko pot tudi naša najuspešnejša slikarka 
Ivana Kobilca.

Jože Tisnikar je rasel in ustvarjal pod pohorskimi 
gozdovi, tok reke Mislinje je spremljal njegovo otro-
štvo in tudi kasneje odraslo dobo. Neposredno doži-
vljanje moči narave je odzvanjalo še v njegovih sli-
kah – v zemeljskih barvah, ki jih je sam pripravljal, 

in elementarnih figurah njegovega predstavnega sve-
ta. Na Tisnikarjevih platnih se odvijajo praprizori – 
kakor na presečiščih kolektivno zasidranih kultur-
nih podob in človeških intimnih dram. V nas pa s 
slik vedno znova strmijo radovedne, osuple, žalostne, 
upajoče oči slehernika. Gledalcu v spominu še dolgo 
odzvanja silovita izraznost naslikanih likov. Številni 
kritiki so največjo izpovedno moč pripisovali ravno 
Tisnikarjevim najzgodnejšim slikam, ki so nastale 
pod vtisi avtorjevega dela v prosekturi. »Zaznamovati 
hočem človekove poslednje ure, pa tiste, ki ostaja-
jo za njimi, in tudi, kaj se s tem bitjem dogaja nap-
rej, zakaj prepričan sem, da na nek način živi dalje. 
Nemogoče je, da bi se kar tako razblinil,« je zapisal 
Tisnikar ob eni izmed svojih značilnih slik.

Enako lahko razmišljamo ob Tisnikarjevih slikah, 
ki nas vsakič znova prevprašujejo o bistvenih življenj-
skih vprašanjih. Vsakogar se dotaknejo na svoj način 
in nemalokrat nas nagovarjajo večplastno. Ne pusti-
jo nas ravnodušnih in so vselej aktualne, ker so pre-
sunljivo iskrene in kot vsa iskrena človekova dejanja 

k u l t - u r a

Kdo smo, kam gremo, kaj ostaja za 
nami in kaj nas povezuje?

promociji lastne dediščine, kar 
niso le najdbe, stari zidovi in zap-
rašena umetnost, temveč tudi tra-
dicionalne veščine, obrti in druga 

nesnovna dediščina, ki jo pozna-
mo preko zgodb in pesmi naših 
dedkov in babic. Vendar, koliko 
se te dediščine pravzaprav zares 

zavedamo, koliko ji znamo pris-
luhniti in kako skrbimo za prenos 
na mlajše generacije?

Aleksandra Čas
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rastejo iz srca. Tisnikar je s svojim delom vtisnil pe-
čat rojstnemu kraju, zanetil ustvarjalno strast tudi v 
mnogih srcih Mislinjčanov in Mislinjčank, kar doka-
zujejo številne razstave in tečaji, ki se odvijajo v obči-
ni. Tisnikarjev zgled spodbuja ljubiteljske slikarje, da 
sledijo svojim željam, saj so edino notranji vzgibi tis-
ti pristni, ki jih ženejo, da ustvarjajo in preoblikujejo 
kompleksna spoznanja ali časovno krajša čustva v traj-
nejše likovne stvaritve. Tako Tisnikarjev duh dejavno 
živi dalje. Nemogoče je, da bi se kar tako razblinil.

Ko sem mamo vprašala, kako to, da se je, po-
tem ko je pred časom naslikala Tisnikarjevo rojstno 
hišo, lotila še Tisnikarjevega portreta, mi je odgovo-
rila, da se ji je zdelo zanimivo, ker je bil Mislinjčan, 
ki je potem živel v Slovenj Gradcu, ona pa je bila 
Slovenjgradčanka, ki zdaj živi v Mislinji. In še prista-
vila: »Tisnikarjevo leto je in Tisnikar je umrl blizu 
mojega otroškega doma v Pamečah, na dan, ko je mi-
nilo natanko 13 let od smrti mojega očeta.«

Mag. Kristina Preininger

k u l t - u r a  

Posvečeno Jožetu Tisnikarju

Oktober in november sta zazna-
movala 2 zelo zanimiva dogod-
ka: v ponedeljek, 29. 10., so v pro-
storu pred mislinjsko pošto odprli 
razstavo priložnostnega žiga, ki je 
sestavni del filatelističnega sklopa, 
posvečenega Jožetu Tisnikarju – 
sestavljajo jo priložnostna poštna 
ovojnica, razglednica in znamka. 
Priložnostni žig je bil v uporabi 
od 30. 10. do 8. 11. 2018.

Izdajo priložnostnega sklo-
pa je omogočila Občina Mislinja 
v sodelovanju z našim društvom, 
Koroškim filatelističnim dru-
štvom ter arhitektom Borutom 

Bončino, ki je sklop oblikoval. Za 
vse, ki jih filatelistični sklop zani-
ma, ga lahko naročijo na tisnikar.

drustvo@gmail.com.
V četrtek, 8. 11., je sledilo od-

prtje razstave 8. Mednarodne 
Tisnikarjeve likovne kolonije Kope 
2018, na kateri so predstavili svoja 
umetniška dela umetniki: Miran 
Kordež, Željko Mucko (Hrvaška), 
Ludvik Pandur, Agata Pavlovec, 
Viktor Šest, Veljko Toman, Walter 
Tomaschitz (Avstrija) in častna 
udeleženca Anka Krašna ter Lojze 
Adamlje. Umetnike sta predstavila 
predsednik društva Zoran Ogrinc 
in kustosinja Aleksandra Čas. 
Glasbeni vložek so dodale mlade 
violinistke pod vodstvom profeso-
rice Jerice Borković. Dogodka sta 
se poleg župana Bojana Borovnika 

in podžupanje Andreje Oder ude-
ležila tudi podžupan MO Slovenj 
Gradec Jani Potočnik ter direk-
torica Koroške galerije likovnih 
umetnosti Andreja Hribernik. 
Med mnogimi gosti so bili tudi 
družina pokojnega slikarja ter nje-
govi sorodniki. 

Tudi tokrat je za dobro-
te poskrbelo Turistično društvo 
Mislinja, za atraktivni lesen špor-
hert pa dobri sosedje iz podjetja 
Cemprin, d. o. o.
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Večer španskega plesa in glasbe

Pravijo, da je najtežje nastopati 
pred domačo publiko. Metuljčki v 
trebuhu, zadnji nervozni popravki 
make-upa in oblačila, nato še tre-
nutek za globok vdih … vse to je 
bilo takoj pozabljeno, ko smo zas-
lišale prve takte fandanga in začu-
tile polno dvorano. 

Tako smo odprle Večer špan-
skega plesa in glasbe, ki se je od-
vijal v Centru Lopan v petek, 16. 
11., bogat v koreografiji, energi-
ji, čutnosti in kostumografiji. Za 
nami so se zvrstile skupine ple-
salk in plesalcev ter solistov iz 
Velenja, Žalca in Ljubljane. Vsi 
plešemo pod mentorstvom uči-
teljev flamenka PDK CoraViento 
iz Ljubljane in nastopamo po 
več krajih v Sloveniji z imenom 
Flame&Co.

Energije med nastopajočimi in 
občinstvom so se prepletale, celo 
glasni OLE se je slišal in dodatno 
spodbudil nastopajoče.

Letos je naša skupina – Sekcija 
Flamenko, ki deluje pod okriljem 
ŠRD Mislinja, že 2. organizira-
la večer španskega plesa, saj je na 
16. 11. pred 11 leti Unesco zaščitil ta 
ples kot svetovno kulturno dedi-
ščino. V osnovi je flamenko meša-
nica glasbe in plesa različnih na-
rodov – od ciganskih do oriental-
skih, židovskih, indijskih itd. Prav 
ta raznolikost in multikulturnost 

ga dela bogatega in privlačnega. 
Flamenko že dolgo ni več samo 
folklora z obrobja in ulic španskih 
mest, ampak se je razvijal in pos-
tal umetnost plesnega in glasbe-
nega izražanja.

Skozi različne zvrsti (fandan-
go, zambro, guajira, colombiano, 
tangos, taranto, solea …) smo ple-
salci nizali zgodbe o tem čudovi-
tem plesu in glasbi.

Po ponovno napolnjeni dvora-
ni in nasmejanih obrazih obisko-
valcev v preddverju, kjer smo se še 
dolgo družili, smo prišle v skupi-
ni do spoznanja, da bomo nasled-
nje leto tak večer spet ponovile. Za 
nami je 5 let treningov in različ-
nih nastopov. Še vedno nas trmas-
to vztraja 6 plesalk. Svoje znanje 

gradimo pri različnih koreografih 
in mojstrih flamenka – pri Manci 
Dolenc, Španki Marii Keck, Urški 
Centa in Mitji Obedu.

Odziv na skrbno pripravljen 
dogodek nam je dal dodatno moti-
vacijo, da se bomo ob letu osorej z 
veliko vnemo in veseljem lotile or-
ganizacije projekta, morda z mal-
ce spremenjeno vsebino.

Ne bo težko, saj uživamo v tem 
plesu in nam je to v veselje deliti z 
ostalimi!

Hvala vsem, ki so nam poma-
gali pri izvedbi projekta, nas ra-
zumeli in priskočili na pomoč. 
Naj omenim, da bi brez sodelo-
vanja ostalih članov društva ŠRD 
Mislinja, naših prijateljev in so-
rodnikov prireditev težko izvedli. 

Razstava je na ogled v 
Tisnikarjevi rojstni hiši po pred-
hodnem dogovoru.

Društvo se zahvaljuje vsem, ki 
so pripomogli, da smo v letošnjem 

letu izvedli vse dogodke, ki so 
posvečeni slikarju, še posebej pa 
Občini Mislinja in županu z eki-
po, ki nam ves čas stoji ob stra-
ni in so nas podprli pri projektih, 

zaradi katerih je Tisnikarjevo roj-
stno hišo letos obiskalo preko 
1000 obiskovalcev!

Doroteja Stoporko

Foto: Nika Hoelcl Praper, FotobeležNica
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Zelo smo jim hvaležne, ker so 
se izkazali kot odlični sodelav-
ci. Posebej smo hvaležne Mitji 
Obedu in soplesalcu Tomažu 
Pačniku, ki jima nikoli ne zmanj-
ka energije, ter OŠ Mislinja, kjer 
smo dobrodošle, ko potrebujemo 
prostor za dodatne treninge. 

Projekt sta nam omogoči-
la izpeljati Občina Mislinja in 
Javni sklad za kulturno dejavnost 
Slovenije.

Doroteja Stoporko

k u l t - u r a  

Foto: Nika Hoelcl Praper, FotobeležNica

k u l t - u r a  

Mislinjsko pevsko društvo  
letos slavi tri desetletnice

V letošnjem letu 3 pevske skupi-
ne Mislinjskega pevskega društva 
slavijo okrogle jubileje, 10 let pre-
pevanja in nastopanja. To so Klapa 
Šentilj / VIS Mislinja, Ženski pev-
ski zbor Mislinja in kvintet Zven.

9. 11. je v dvorani Lopan Klapa 
Šentilj z izjemnim in odlično 
obiskanim koncertom obeleži-
la 10 let prepevanja in igranja. 
Skupino, ki jo v zadnjih letih poz-
namo kot VIS Mislinja, celo dese-
tletje zaznamuje prepevanje dal-
matinske glasbe, ki je tudi med 
domačim poslušalstvom zelo pri-
ljubljena. Klapo seveda pozna-
mo vsi Mislinjčani, zadnja leta vsi 
Korošci, prepevajo pa tudi drugod 
po Sloveniji in v zamejstvu. Fante 
odlikuje prepoznaven poustvarjal-
ni zanos, ki ga vedno popestrijo 
tudi z značilnim nastopom; z obo-
jim so si ustvarili ime, na katerega 
smo ponosni tudi v Mislinjskem 
pevskem društvu.

Čeprav so samouki, so svojo 
glasbeno prezenco izpilili do po-
drobnosti. V zadnjem obdobju jih 

krasi tudi izdelana produkcija, zato 
so njihovi koncerti tako dobro obi-
skani in fante vabijo v goste tudi 
druge skupine, prepevajo pa tudi 
na osebnih obletnicah, praznova-
njih in druženjih. V našem prosto-
ru so postali nekakšna institucija, 
saj za njimi trdno stojijo tudi člani 
njihovih družin in prijatelji. 

Vsi Mislinjčani si želimo, da bi 
jih še dolgo poslušali.

Ženski pevski zbor Mislinja in 
kvintet Zven pa sta svoja jubile-
ja, 10 let ustvarjanja in poustvar-
janja, obeležila s skupnim kon-
certom 15. 12., prav tako v dvorani 
Centra Lopan v Mislinji. Dekleta 
in žene, pod taktirko tudi širše 
znanega in priznanega dirigen-
ta Toneta Gašperja, prepevajo slo-
venske narodne in umetne pesmi 
že celo desetletje. Tudi kakšna 

Ženski pevski zbor Mislinja
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10 let s Klapo Šentilj

10 let je minilo od takrat, ko smo 
fantje kot presenečenje na pra-
znovanju rojstnega dne zape-
li slavljenki. Poleg slovenskih na-
rodnih pesmi smo se predstavili 
tudi z nekaj dalmatinskimi sklad-
bami ob spremljavi kitare, man-
doline in basa. Presenečenje je 
uspelo, zbrana družba pa je bila 
enotnega mnenja, da je dalmatin-
ski melos vedno znova prijetna 
popestritev. Seveda nismo sede-
li križem rok, zavihali smo roka-
ve in pričeli z rednimi vajami. Te 
se pogosto spremenijo v spontano 
druženje prijateljev, ki jih združu-
je pesem.

Kot vsaka glasbena skupina 
smo potrebovali ime, s katerim bi 
bili prepoznavni. Idej je bilo veliko, 

ker pa smo fantje iz istega okoliša, 
po domače iz šentiljske fare, smo se 
odločili, da v ime vključimo tudi 
zvrst glasbe, ki jo radi prepevamo. 
Od tod ime Klapa Šentilj. 

Počasi so se začeli vrstiti nas-
topi. Najprej v lokalnem okolju, v 
zadnjih letih pa nastopamo tudi 
v širšem slovenskem prostoru. 
Pohvalimo se lahko tudi z nekaj 

tuja se najde. Pridno nastopa-
jo na domačih prireditvah, veliko 
tudi gostujejo po Sloveniji. Ni pa 
samo prepevanje razlog, da so že 
10 let na domači kulturni sceni. 
Pomembni so tudi druženje, kle-
pet, ukvarjanje z dejavnostjo, ki jo 
imajo rade. To, in ne samo nasto-
pi in tekmovanja, so smisel ljubi-
teljske ustvarjalnosti. Zato so tudi 
praznovali z nami, ki to cenimo.

Kvintet Zven, katerega »alfa 
in omega« je že celo desetletje 
Maksimiljan Sušec, zasedba se je 
vmes menjala, tudi iz kvinteta v 
kvartet in nazaj, prepeva doma in 
v tujini. Izven Mislinje ga celo bo-
lje poznajo. Gojijo domačo in tujo 
glasbeno tradicijo malih vokalnih 
zasedb, pa tudi tekmovanj in fe-
stivalov tovrstnih zasedb se radi 
udeležijo. 

Oboji so na slavnostnem kon-
certu gostili tudi priznane vokal-
ne skupine iz okolice, zato se je 

odvil svečan, zanimiv in pester 
glasbeni večer!

Janez Pušnik

Jan, Vinko, Janez, Franci in Miha

Kvintet Zven
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Z zgodbo v svet

Z veseljem sporočam, da sem na spletni strani 
Amazon sprožila prodajo svojega mladinskega roma-
na »Bauhinia Rhapsody: Tatie's Adventures in Hong 
Kong«. Nakup knjige je možen preko Amazona v 
ZDA in nekaterih evropskih državah, naročila pa 
sprejemam tudi preko Facebooka, Twitterja ter moje 
uradne spletne strani www.janinecoel.com. Če vas pot 
zanese proti Pohorju, pa vas prisrčno vabim na kavo 
in klepet. 

Vse strastne literarne ustvarjalce vabim, da 
se udeležite mednarodnega literarnega natečaja 
Rosebud 2018. Dobrodošle so tako kratke zgodbe kot 
romani, napisani v angleščini, slovenščini ali nem-
ščini. Literarni natečaj je brezplačen in je namenjen 
spodbuditi ljudi k pisanju tako v domačem kot tujem 
jeziku. Več o merilih ocenjevanja, nagradah in prija-
vi si lahko preberete na moji spletni strani pod oken-
cem ROSEBUD AWARDS 2018, na mojem blogu ter 
Facebook strani. Rok prijave je 28. 2. 2019. 

Literarni natečaj je odprt literarnim ustvarjalcem 
vseh držav, vseh kultur, vseh starosti. Zgodba naj bo 
inovativna in vabljiva, pisanje enostavno. Kot je nekoč 
dejala slavna ameriška umetnica Georgia O’Keeffe: 
»Ni važno, če uspeš ali ne. Najbolj pomembno je, da 
tvoje neznano postane znano.« 

Janja Kokol

nastopi v sosednjih državah, na 
Hrvaškem in v Avstriji. V 10 letih 
se je nabralo preko 300 nastopov, 
kar potrjuje, da smo na pravi poti 
in nam daje dodatno vzpodbudo 
za delo naprej. 

Kot se za pomembno obletnico 
spodobi, smo v mesecu novembru 
za naše zveste poslušalce pripra-
vili jubilejni večer z naslovom 10 
let s Klapo Šentilj in glasbenimi 
prijatelji. Na odru so se nam prid-
ružili gostje Tamburaški orkester 
KUD Ivan Lončarič iz Trnič, ki je 
s svojim programom poskrbel za 
navdušenje v dvorani. Dodatno sta 
program popestrila izvrstna in-
strumentalista Robert Sterkuš in 
Martin Oblak s kitaro in cajonom. 
Predvsem za nas, glasbenike, ob 
napolnjeni dvorani Centra Lopan 
– ocena, da je bilo v dvorani več 

kot 500 obiskovalcev, ni pretira-
na – je bil večer poln emocij in le-
pih spominov. Za dodatno prese-
nečenje je poskrbel župan Bojan 
Borovnik, ki nam je s podelje-
nim priznanjem župana Občine 
Mislinja izkazal spoštovanje in se 
nam zahvalil za dosedanje delo 
na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. 

Kot se za slavje spodobi, smo 
fantje iz klape poskrbeli, da se je 
številno občinstvo tudi po zaključ-
ku koncerta zadržalo v preddver-
ju dvorane, kjer smo skupaj ob ko-
zarčku in dobrotah naših žena ter 
tet doživeli lep večer, na katerega 
bomo radi obujali spomine.

Organizacija prireditve je 
tudi svojevrsten organizacij-
ski in stroškovni izziv, zato se 
še enkrat zahvaljujemo Občini 

Mislinja, donatorjem in vsem, ki 
ste pripomogli k uspešni izvedbi 
prireditve. 

Pa zaključimo. Ob poslušalcih, 
ki jih v tako velikem številu pri-
vabimo na naše koncerte, ostajata 
energija in motiv, da se trudimo 
še naprej in z našim poslanstvom 
nadaljujemo. 

Klapa Šentilj
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Predstavitev otroške knjigice

Ustvarjalne delavnice

V Završah se je v prijetni druž-
bi 3. 11. odvijal literarni dogodek s 
predstavitvijo prve izdane otroške 
knjige pesmi za najmlajše z naslo-
vom Prijatelj Miki. Ob prijetnem 
druženju so zbrani lahko spozna-
li moje obširno delo in moje načr-
te za prihodnost na področju pi-
sanja. Zahvaljujem se vsem, ki ste 
dogodek spremljali, še posebej bi 
se zahvalila Katji Kotnik, ker je 
pomagala dogodek speljati v lepo 
nedeljsko druženje.

Nevenka Brešar

Kreativnost in kreativni proces sta nujna pri us-
vajanju novega znanja. Prav tako je kreativnost 
ena najpomembnejših človeških dejavnosti, mi-
selnih sposobnosti ter mehanizmov družbene-
ga napredka. Zato smo radi ustvarjalni. In smo 
bili. Med 1. letošnjimi počitnicami, v ponedeljek 
in torek. Tema ni bila vprašanje. Noč čarovnic. 
Ustvarjalci in ustvarjalke (ni jih bilo malo) so re-
zali, lepili, risali, bili oranžni, pa malo črni, zele-
ni (pa ne od zavisti) in predvsem srečni. Nastale 
so buče. Ene oranžne, druge zelene, ene prijazne, 
spet druge strašljive. Netopirji, čarovnice in duhci. 
Vsi v pričakovanju, kakšen »look« jim bodo nade-
li kreativci in ustvarjalke. In ker nismo imeli do-
volj umetniško narisanih, pobarvanih in izrezanih 
duhcev, smo si jih s 3D tiskalnikom še natisnili. In 
ker smo se imeli kreativno fajn, bomo to ponovi-
li. Zato vas vabim na ustvarjalne delavnice v času 
novoletnih počitnic, v četrtek, 27., in petek, 28. 
12., med 11.00 in 12.30, v poročno dvorano Centra 

Lopan. Ker pa je za učinkovito kreativnost potreb-
na dobra fizična kondicija, vabljeni v četrtek in pe-
tek med 9.30 in 11.00 na šport skozi igro, ki ga or-
ganizira ŠRD Mislinja.

Lep ustvarjalni pozdrav. In se vidimo.
Suzana Seitl
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»Nes ti pa nimam kaj dat,  
šmorn ti bom spekla!«

V smislu ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, 
ki ga spodbuja Unescova konvencija o varovanju ne-
snovne kulturne dediščine1, in v luči prihajajočih 
možnosti, ki jih prinaša naziv Evropska gastronom-
ska regija 20212, je dozorela odločitev, da objavimo 
delno obdelano gradivo, ki smo ga na temo kulture 
prehranjevanja v Mislinji in okolici ustvarile infor-
matorke v skupini z delovnim naslovom Napišimo 
kuharsko knjigo skupaj. Skupina se je sestajala v 
prostorih Mislinjske knjižnice v jeseni in pozimi 
2013/2014. K sodelovanju smo javno povabili vse za-
interesirane tudi v glasilu Naša Občina. Odzvale so 
se: Ana Krajnc iz Tolstega Vrha, Štefka Križovnik 
iz Mislinje, Minka Koprivnikar iz Velike Mislinje, 
Darja Hribernik iz Šentlenarta, Fanika Jeromel iz 
Velike Mislinje, Marija Hribernik iz Dovž in Minka 
Planinšec s Tolstega Vrha. Na pogovorih je bila pri-
sotna tudi Saša Djura Jelenko iz Dovž, moja kolegi-
ca v muzeju. Skupina se je sestala šestkrat in na po-
govorih obdelovala različne teme, povezane s prehra-
no. Kultura prehranjevanja na izbranem območju je 
odvisna tudi od različnih družbenih dejavnikov in 
gospodarskih vidikov ter od naravnih danosti oko-
lja. Časovni razpon naše raziskave je bil odvisen od 
t. i. zgodovinskega spomina, omejen na to, kaj in v 
kakšni meri se nečesa spominjamo. Naša želja pa je 
bila zapisati čim starejše spomine v zvezi s prehrano.

V nekaj nadaljnjih številkah Naše občine načrtu-
jemo objavo delno obdelanega zbranega gradiva v ob-
liki, kot ga tudi hranimo v Koroškem pokrajinskem 
muzeju. Tako bomo predstavili: kulturo in načine 
prehranjevanja, pripravo živil ter vrste hrane in re-
cepte, ki smo jih na naših srečanjih uspele priklicati 
v spomin in jih zapisati. Na ta način lahko že pozab-
ljenim jedem omogočimo 'novo' življenje. 
Koline

Vsaj do 70. let prejšnjega stoletja, preden so 
se zamrzovalne skrinje dodobra uveljavile ter z 

zagotavljanjem mesa čez celo leto korenito spreme-
nile naše prehranjevalne navade, je bila zima z mra-
zom primeren čas za koline. S kolinami so si zagoto-
vili večje količine svežega mesa. 

Koline so znane kot domači praznik, nanje so po-
vabili sorodnike, ki so prišli pomagat. Klali so tudi 
po 2 do 3 prašiče naenkrat. Koline so zahtevale uskla-
jeno delo, potrebni so bili 3 do 4 moški in prav toli-
ko žensk.

Na kolinah so otroci pomagali po svojih močeh, 
odvisno od starosti in sposobnosti, prinašali in od-
našali so potrebne stvari, nosili so vodo in drva, lu-
pili česen, rezali meso in špeh za klobase. Meso za 

1 V Sloveniji je bila Unescova konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (Pariz, 2003) ratificirana l. 2007. Nesnovno kulturno dediščino opredeljujemo kot 
»prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezane orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezni-
ki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svo-
je okolje, naravo in zgodovino, in zagotavlja občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti 
in človeške ustvarjalnosti.« Konvencija deli nesnovno kulturno dediščino na »ustna izročila in izraze, vključno z jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine; 
uprizoritvene umetnosti; družbene prakse, rituali in praznovanja; znanje in prakse o naravi in svetu ter tradicionalne obrtne veščine«.

2 Sloveniji so 8. 10. v Bruslju podelili uradni naziv Evropska gastronomska regija 2021, ki temelji na slovenski edinstveni kulinarični kulturi, s poudarkom na izobraže-
vanju, spodbujanju inovativnosti ter krepitvi povezovanja v smislu trajnostnih načel razvoja.

Salame se sušijo v kašči, 1990, Arhiv KPM, p.d. pri Uncu, 

Ojstrica nad Dravogradom.
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klobase so kasneje mleli, medtem ko so špeh za klo-
base vedno rezali na roke.

Na kolinah so več jedli kot sedaj. Zjutraj, ko so za-
čeli s kolino, so mesarju in pomagačem ponudili šno-
ps, čaj in orehovo potico. Lipov čaj s šnopsom so dekle-
ta ponujala tudi čez dan, da so se pogreli, saj so ve-
liko dela opravili zunaj. Okoli 10. ure je bila malica: 
pražena jetrca na čebuli ali v omaki, pečena kri, ržen 
kruh, mošt.

Kosilo je bilo okoli 14. ure: kisla juha iz svinj-
skih parkljev, ajmohtc. Večerja na kolini je bila topla 
med 19. in 20. uro: svinjska juha iz hrbtišča z rezan-
ci, pečena svinjska ribica, pražen krompir, hren, rde-
ča pesa v solati in zeljna solata. Poleg večerje so za 
pokušino jedli še malo prtenih klobas ali samo filo kot 
tudi mesne klobase, pečenko, kislo zelje. Gospodinje 
so spekle štrudelj z orehi in jabolčni štrudelj, kompot 
iz suhih češpelj.

Večerja je trajala tudi po 2 uri in več.
Prtene klobase so pripravljali z doma phanima 

ječmenom ali ajdo, kasneje se je uveljavil riž. Prosa 
so manj uporabljali, saj se je v klobasah razkuhalo. 
Pljuča in srce so ovarili in zmleli, prav tako tudi špri-
že. Črevno mast so zmleli in spustili ter na njej opra-
žili čebulo, vse skupaj pa dodali masi. Začinili so z 
majaronom, poprom in soljo. Odvisno od okusa in 
navade so ponekod dodajali pečeno mleto kri, takrat 
so prtene klobase samo ovarili, preden so jih spravi-
li. Kadar pa so dodali surovo kri, so klobase skuhali. 
»Vodo«, v kateri so se klobase kuhale, so ponudili za 
večerjo kot črno župo. 

Koline so si pošiljali. V obdobju pred uveljavitvijo 
zamrzovalnikov in hladilnikov je bila to priročna in 
celo nujna zadeva, saj večjih zalog niso mogli dovolj 
hitro pojesti. Z razdelitvijo kolin med sosede in so-
rodnike pa so si zagotovili sveže meso večkrat v sezo-
ni, saj so jim le-ti koline vrnili. Ta navada se je še oh-
ranila, vendar v manjšem obsegu, danes koline raz-
delijo med žlahto.

Za gospodinjstvo je bilo pomembno, da so obno-
vili zaloge masti, sala in zabele. Za gospodinjo samo 
pa je bila posebna čast, da so pohvalili, če je imela 
svinja za več prstov debel špeh.

Drugi dan so spuščali mast. Iz čiste trebušne 
masti so spustili salo, ki so ga uporabljali za kekse. 
Surovo salo so tudi obesili in posušenega uporabljali 
za zdravljenje živine. Posebnost za sladokusce je bila, 
da so ocvrli manjše koščke mesa – tičke. 

Prašiča so uporabili vsega, tudi kožo. Kadar so ga 
arali in odrli, so s kože postrgali vso maščobo, jo na 

drobno zrezali in jo v roru bolj sušili kot pekli. Te pe-
čene kože so dodajali presnemu in kislemu zelju, 
krompirjevi juhi. Hranili so jih v glinenem ali pleh-
natem piskru. 

Iz kože, uhljev, parkljev so skuhali žolico – žev-
co. Na dno posode so narezali trdo kuhana jajca in jih 
zalili s kuhano žolico ter dali na hladno, da se je str-
dila. Ževco so narezali na rezine, začinili s čebulo, esi-
hom in olejem ter zmešali kot solato, zraven so jedli 
krompir v režlah.

Kose mesa, ki so jih namenili kasnejši uporabi, so 
dali v paco, včasih so dodali tudi parklje, kasneje so 
meso zelhali oz. povodili. Meso so čez leto hranili na 
izbah v posebnih mesivjenkih. 

Koline so bile družabni dogodki, po večerji so 
marsikje zapeli. Stole so postavili skupaj in igrali obi-
čajno igro »rihtarja stajt«. Posebna pa je bila zabava z 
iglo brez niti.

Mladi fantje, ki so vedeli, pri kateri hiši je bila ko-
lina, so se zvečer zbrali, se posebno oblekli, tako da 
so se povili s slamo. Ko so domači večerjali, je po-
gumnejši in sposobnejši fant planil v kuhinjo, vrgel 
po sredi prostora iglo od ojesa in zakričal: »Igla brez 
niti!« Izkoristil je trenutno zmedo, ki je nastala, in 
spretno segel po dobrotah na mizi, zagrabil, kar je 
bilo: klobase, pečenko in jo ucvrl s plenom ven. Pobi, 
ki so čakali zunaj, so pojedli, kar je uspel prinesti. Če 
pa so ga domači uspeli ujeti, so ga slekli, fant je mo-
ral za kazen brez obleke sesti za mizo in jesti. Veliko 
smeha je bilo.

Fante so povabili noter, z njimi so prišli muzikan-
tje in gavda se je nadaljevala. Informatorke so pove-
dale, da je to bila zabava za ženske. 

S kolinami so si v zimskem času zagotovili sve-
že meso, da so lahko postregli za godove in prazni-
ke. Začele so se v drugi polovici novembra pred an-
drejevim (30. 11.). Koline so priredili kakšen teden 
pred božičem, okoli novega leta in po njem. Tako 
so bili zaobjeti tudi godovni dnevi kot sta štefano-
vo (26. 12.) in antonovo (17. 1.). Žlahta in sosedje so se 

Projekt Napišimo kuharsko knjigo skupaj je akti-

ven, zato vas vabimo, da se nam pridružite, saj 

smo odprti za vaše morebitne dopolnitve in vaše 

osebne izkušnje. Kontakt: 

KPM, Glavni trg 24, Slovenj Gradec

tel. (02) 62 125 29

e-naslov: brigita.rajster@kpm.si
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zbrali in šli ofirat – voščit za god na praznični predve-
čer. Prinesli so pokrovke, lonce, vsakršna ropotala in 
močno ropotali. Slavljenec je prišel ven, zapeli so mu 
pesem za god, celo kakšen muzikant ali kar pleh mu-
zika je prišla špilat. V želji, da se izkažejo, so bogato 
postregli tudi z mesom. Če se je zgodilo, da so meso 
pojedli, so otepali krompir. 

V naslednji številki sledi nadaljevanje o hrani od 
pusta do velike noči.

Brigita Rajšter
Koroški pokrajinski muzej

n a š  o b č a n  

Moj dan se prične in konča na vrtu 
v duhu biodinamike

Sem … Boris Jeseničnik.
Moja življenjska pot se je zače-

la l. 1953 v vasi Vovkarje, sedanje 
Straže, v družini očeta Staneta in 
mame Ivanke Jeseničnik. Otroštvo 
sem preživljal v družbi sestre Bože 
in brata Živka. Življenje v vasi je 
bilo zelo pestro, saj sem imel do-
volj vrstnikov za naše otroške igre 
in lumparije. To so bile igre med 
dvema ognjema, klinčkanje, zem-
ljo krast, ušivo dekle, glavna igra 
pa je bila Nemci in partizani. 
Seveda za igro ni bilo veliko časa, 
saj sem moral opraviti različna op-
ravila pri hiši in zunaj nje. Med 
počitnicami smo se zbrali otroci 
iz vasi ter se podali proti Pohorju 
do Jerloške seče nabirat borovnice 
in gobe. Vse, kar smo nabrali, smo 
potem prodali, ta denar pa smo 
prispevali v družinski proračun za 
nabavo šolskih potrebščin in tudi 
kakšno obleko. Zimske radosti 
smo uživali okoli Svečkove doma-
čije, kjer smo imeli sankaške pro-
ge, smuk progo in seveda skakalni-
ce, bila pa je tudi coklarska proga.

Osnovno šolo sem obiskoval 
v Mislinji, bil sem generacija, ki 
je stopila v 1. razred v novo šolo 
l. 1960. Letos praznujemo 50 let, 
odkar smo končali osnovnošolsko 
izobraževanje. 

Izučil sem se za finomehanika. 
Po zaključku šolanja sem nekaj 
časa delal v Gorenju. Kmalu pa 
se mi je ponudila priložnost, da 
grem nazaj v svoj poklic, tako sem 
bil vodja finomehanike v Slovenj 
Gradcu 11 let. Potem sem šel na 
svoje in kot samostojni podjetnik 
delal 25 let do polne upokojitve in 
svojo obrt prepustil hčerki.
Moje športno udejstvovanje 

Že kot otrok sem bil navdu-
šen za šport. Vaški fantje smo re-
dno trenirali nogomet v Svečkovi 
jami. Tako smo ustanovili občin-
sko nogometno ligo, ki je zajema-
la celo Mislinjsko dolino od Doliča 
do Pameč in v njej igrali kot ekipa 
Vovkarje. Moram se pohvaliti, da 
smo kar nekaj časa držali pokal za 
1. mesto.

Moje športno udejstvovanje 
je potekalo v več panogah. Poleti 
kolesarjenje, pohodi, pozimi pa 
smučarski tek. Pri najrazličnej-
ših delih sva z Mirkom Tovšakom 
postala nerazdružljiv par. 
Organizirala sva izgradnjo teka-
ške proge od Mislinje preko leta-
lišča do Slovenj Gradca. Potrebno 
je bilo opraviti kar nekaj fizičnega 
dela, saj je bila železniška proga 
že precej poraščena z grmovjem 
in manjšimi smrekami, poravnati 

traso in narediti nekaj mostov. 
ZTKO Slovenj Gradec nama je 
priskočil na pomoč pri nakupu 
teptalnega stroja, imenovanega 
»bolha«. Z njim sva kar 3 sezone 
teptala progo ob vsakem novoza-
padlem snegu. V času olimpijskih 
iger v Sarajevu smo priredili tek-
movanje v smučarskih tekih, kjer 
sem simbolno tekel in nosil olim-
pijski ogenj. 

Spomladi l. 1982 sva se z ženo 
včlanila v PD Slovenj Gradec, is-
tega leta pa je bilo ustanovljeno 
PD Mislinja, predsednik z 2-let-
nim mandatom je postal Mirko. 
Tako se je najino sodelovanje raz-
širilo tudi na delo v PD. Že l. 
1984 na 1. rednem občnem zbo-
ru je Mirko sprejel naslednji man-
dat, jaz pa sem postal podpredse-
dnik društva. S tem se je pričelo 
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moje 10-letno aktivno delovanje 
v upravnem odboru društva. Še 
istega leta smo 3 člani društva, 
Mirko, Tine Tajnik in jaz, opra-
vili izobraževanje za planinske-
ga vodnika. Postal sem glavni or-
ganizator in vodnik izletov, ki 
smo jih organizirali v društvu. Že 
l. 1983, ko smo praznovali 1. maj 
na Kremžarjevem vrhu, se mi je 
ob pogledu na število udeležen-
cev, bilo nas je namreč samo 11 
iz Mislinje, porodila misel, zakaj 
ne bi praznovanja približali lju-
dem, saj je bil namen, da se pra-
znovanja udeleži čim večje števi-
lo krajanov. Na mojo pobudo sva 
z Mirkom že naslednje leto orga-
nizirala 1. prvomajsko srečanje za 
krajane zgornje Mislinjske doline 
v Završah. Udeležilo se ga je 107 
pohodnikov. Po 34 letih prazno-
vanj je to število naraslo na pre-
ko 2000 udeležencev. Ker je bilo 
takrat financiranje društva zelo 
skromno s strani ZTKO in raznih 
sponzorjev, sva se odločila, da or-
ganizirava planinski ples. Tako 
sem v naslednjih 5 letih organizi-
ral in vodil kar 5 plesov. Pripravil 
in izdal sem 4 glasila PD, razne 
spominke in tako smo pridobili 
kar nekaj sredstev za delo društva. 
Glavna naloga, ki sem si jo za-
dal, je bila povečati število članov. 
Ob začetku je društvo štelo 51 čla-
nov, ob koncu 1. mandata pa se je 
število povzpelo na preko 200. Ta 
uspeh pripisujem dobremu delu 
UO, dobri organizaciji in vodenju 
številnih izletov, ki so postali pre-
poznavni znak društva. L. 1986 
smo pričeli z organizacijo izletov 
po bivši Jugoslaviji. Črna Gora–
Durmitor, Bosna–Beljašnica, 
Makedonija–Popova Šapka, 
Grčija–Olimp. Kot glavni vodnik 
sem se zavedal odgovornosti, saj 
so bili takrat dostopni le redki po-
datki, komuniciranje je potekalo 

preko stacionarnih telefonov in 
teleprinterja, ogledi ture pa niso 
bili mogoči. Kljub temu so vsi iz-
leti popolnoma uspeli, tako je in-
teres za ta izlet po 34 letih postal 
tradicija – ikona društva. Še da-
nes se člani zelo radi udeležujejo 
teh pohodov, na kar sem zelo po-
nosen. Počasi pa je moje aktivno 
delo v društvu pojenjalo, saj so ob-
veznosti v službi zahtevale vedno 
več časa, število vodnikov v dru-
štvu se je povečalo, pot naprej pa 
je bila dobro tlakovana.
Vrtnarjenje

Ko sem se upokojil, sem se 
začel ukvarjati z vrtnarjenjem. 
Vključil sem se v društvo Ajda 
Koroška, kjer aktivno delujem. Tu 
si izmenjujemo določene izku-
šnje, ideje ter nasvete. Znanje si 
nabiram iz razne literature in od-
ličnih predavanj v okviru društva. 
Moj odnos do narave je vedno bolj 
prihajal v ospredje, ko sem se ob 
neštetih opozorilih, kako ravnamo 
z naravo, kako jo uničujemo, za-
čel spraševati, kaj lahko sam pri-
spevam k temu odnosu. Izgradil 
sem si rastlinsko čistilno napra-
vo, kjer prečistim vso vodo s stre-
he do te mere, da jo lahko pijem, 
saj ustreza vsem parametrom, 
voda pa ostane na moji parceli in 
ne gre v kanalizacijo. Na vrtu sem 
postavil visoke grede, s tem sem 

nama z ženo olajšal delo, saj se 
ni potrebno sklanjati, pa še pleve-
la ni. Čeprav sva se z ženo trudila 
in skrbela, da smo živeli in se pre-
hranjevali dokaj zdravo, sva ugoto-
vila, da je samo to premalo. Prišel 
sem do spoznanja, kaj pomeni 
zdrava in kvalitetna hrana, ki jo 
pridelamo doma na vrtu po biodi-
namični metodi. Zdrava hrana je 
tista, ki je zrastla v domačem oko-
lju, na zemlji, ki smo jo nahrani-
li s kvalitetno pripravljenim kom-
postom, le-tega pa smo pripravi-
li sami. Zemljo moramo napolni-
ti z dobrimi organizmi, zato jih 
hranimo z gnojili, ki smo jih sami 
pripravili po biodinamični meto-
di. Uporabljam škropiva proti bo-
leznim in škodljivcem, ki jih sam 
pripravim. Zato se posvečam iz-
delavi preparatov za kompost, iz-
delavi škropiv na homeopatski na-
čin proti voluharjem, hroščem, 
bramorjem, polžem in vsem os-
talim tegobam. Škropiva ne ubi-
jejo, temveč preganjajo, saj vse, 
kar ubije žival, ubije tudi človeka. 
Veliko se ukvarjam z efektivni-
mi mikroorganizmi, ki nam bodo 
v prihodnosti v veliko pomoč, če 
bomo želeli očistiti vso onesnaže-
no zemljo in vodo na naravni na-
čin. Izdelujem bokaši posip, bo-
kaši kompost. Letos sem prvič iz-
delal vroči kompost, ki mi je zelo 

– Ali ti veš, kaj je to? Ne, nimam pojma. Ampak Boris bi gotovo vedel!

– Ali ti veš, kako se to naredi? Ne, nimam pojma, ampak Boris gotovo zna. 

– Ali ti veš, kje se to dobi? Ne, nimam pojma, ampak Boris gotovo ima!

Tako nekako potekajo številni pogovori o biodinamiki, energetiki, stro-

jih, orodjih ter številnih drugih vsakdanjih stvareh, besede pa nas ved-

no znova pripeljejo do našega prijatelja Borisa Jeseničnika. Izjemnega 

misleca in praktika, predvsem pa neumornega in iznajdljivega inovator-

ja na številnih področjih. Njegovo znanje in izkušnje so neprecenljiv vir 

ustvarjalnosti za vse nas, posebej dragocena pa je Borisova nesebična 

pomoč z nasveti ali dejanji.

Fanika Jeromel in Matjaž Jež
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lepo uspel. Kompost predstavlja 
osnovo in je glavni dejavnik pri bi-
odinamični pridelavi hrane. Vse 
znanje, ki sem ga pridobil, pre-
našam in delim z ostalimi čla-
ni Društva Ajda Koroška. Dober 
kompost, zdrava zemlja, zdrave 
rastline, zdrave živali pomenijo 

zdravo hrano in seveda zdravega 
človeka.

Zavedam se, da si ne glede na 
vse materialno bogastvo, ki ga 
imamo, zdravja ne moremo kupi-
ti, zdravje se pridela oz. moramo 
zanj garati celo življenje. Zato se 
z ženo trudiva, da z načinom in 

zgledom pomagava vzgajati svo-
ji vnučki, kaj je zdrava hrana in 
kako si jo lahko sami pridelamo 
po biodinamični in permakultur-
ni metodi.

n a š a  o b č a n k a  

Anka Tretjak

Sem … Anka Tretjak in priha-
jam iz Šentilja.

S čim se poklicno ukvarjate?
Zadnja 3 leta sem zaposlena v od-
delku kakovosti v srednje velikem 
podjetju. To ni ravno moje žele-
no področje dela, vendar pa v da-
našnjem času pogosto delaš rav-
no tisto, česar si nikoli nisi pred-
stavljal ali želel. Skozi leta se po-
goji dela, pričakovanja nadrejenih 
in družba kot taka nenehno spre-
minjajo, mi se pač moramo hote 
ali nehote prilagajati vsem tem 
spremembam.

Pridejo tudi trenutki v življe-
nju, ko je zahtevam nemogoče sle-
diti in takrat je čas za razmislek, 
kako naprej. Možnosti v okolju je 
veliko, je pa potrebnega kar ne-
kaj poguma, da sprejmeš odloči-
tev in se odločiš menjati službo. 
Verjamem, da me na poklicnem 
področju čaka še kakšen nov izziv.

Od kod črpate moč / ideje za 
svoje delo?

Moč in energijo črpam iz nara-
ve. Ta mi že od nekdaj pomeni 
prostor svobode, brezmejnosti, ra-
znolikosti življenja, sprostitve in 
mi nudi poseben mir, ki me ved-
no znova napolni z optimizmom 
in vero v življenje. V naravi sem 

samo majhen del velike celote, ko 
lovim kratke, brezskrbne trenut-
ke. Gibanje v naravi krepi moje 
telo, misli se očistijo in to je čas, 
ki je samo moj. Če je le mogo-
če, si vsaj nekajkrat na teden obu-
jem pohodne čevlje in se odpra-
vim v gozd, ne glede na vremen-
ske pogoje. 

Kaj najraje počnete v prostem 
času?

Večina mojih hobijev in ostalih ak-
tivnosti je povezana z naravo. Tek 
in hoja v hribe me navdušujeta že 
od mladih let. V družbi ali sama 
uživam v gibanju v naravi in raz-
iskovanju novih terenov. Zadnja 
leta sem spet aktivna kot vodni-
ca v Planinskem društvu Mislinja. 
Z velikim veseljem sodelujem na 
šolskih planinskih pohodih, ki 
jih organizirajo na OŠ Mislinja. V 
družbi otrok je vedno živahno in 
razposajeno. Delimo veliko izku-
šenj, od pripovedovanja vicev tak-
rat, ko je najtežje premagovati pot, 
do oskrbe žuljev in kakšnih odr-
gnin … Pa še kakšne druge tego-
be, povezane s hojo v hrib, prema-
gamo, na koncu pa smo po opra-
vljeni turi vsi zmagovalci.

Med aktivnostmi, ki me ve-
selijo, so tudi potovanja. Ta 

združujejo obiske urbanih sre-
dišč in oglede naravnih lepot dru-
gih dežel. Potovanja mi širijo ob-
zorja in brišejo meje, pa vendar se 
vsakič znova razveselim prihoda 
domov, zato rek Doma je najlepše 
zame še kako velja. Poleg navede-
nega pa zelo rada tudi berem.

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni?

Ponosna sem na svoje pohorske 
korenine in na stare starše, ki so 
se preživljali v teh trdih in lepih 
krajih. Ponosna sem tudi na svo-
je starše, ki so me in me še vedno 
učijo življenjskih modrosti in so 
mi privzgojili vrednote, po kate-
rih živim. Seveda moram omeni-
ti tudi svojo družino, partnerja in 
oba otroka. Dogaja se nam mar-
sikaj lepega. Premagujemo manj-
še in večje probleme, na koncu 
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pa se vedno povežemo in držimo 
skupaj. Nenazadnje sem ponos-
na tudi na svojo trmo, ki me po-
gosto spravlja v težave. Pa vendar 
je ta ista trma gonilo moje vztraj-
nosti, ki mi je omogočila, da sem 
pretekla Ljubljanski maraton in 
splezala na vrh 3798 m visokega 
Großglocknerja.

Vaš življenjski moto
Zame je pomembno, da si name-
nim vsaj nekaj časa samo zase. 
Da premislim, kje sem, kaj želim 
in kaj so moji cilji … Postavljam si 
majhne pa tudi velike cilje. In na 
poti do njih, ko mi zmanjka volje 
in energije, se ustavim. Vzamem 
si čas, zadiham, pogledam okrog 

sebe, premislim, se potrudim … 
in zaupam. In potem spet naj-
dem pogum za naslednji korak in 
počasi se bližam cilju. Dosežem 
prvega, pa naslednjega, pa tako 
dalje.

Za popoln sončev mrk mora biti 
luna v mlaju in sonce povsem 
zakriti. V nekaj trenutkih teme 
moramo uzreti sončevo korono 
in se opomniti, kako smo majhni 
in nepomembni. Popolni sonče-
vi mrki se zgodijo nekje na leto in 
pol: tihe minute noči sredi dne-
va se zdijo ujete v času, ko čakajo 
obljubljeno rutino svetlobe (ki se 
tako rada hvali, da pride prva).

In ko zremo v apokaliptič-
no podobo izgubljenega sonca, 
mu ljudje rečemo veličasten po-
jav. Karakteristika raritete ga dela 
unikatnega. Če bi pogledali šir-
šo sliko, bi odkrili, da smo v veli-
ko pogledih soncu enaki. Na to – 
podobno, kot velja za naše številne 
lastnosti (tudi in predvsem tiste, 
ki so na naših lažnih trtah zrasle) 
– nimamo pretiranega vpliva. 

Več ima opraviti s prepros-
tim dejstvom, da narava rada dela 
stvari v paru. Dnevu sledi noč in 
materija si deli prostor z antima-
terijo in arterija dela, česar vena 
ne zmore. In vsak v sebi nosi kaos 
dualnosti; vrt bitij, v katerih se iš-
čemo na svoji časovni premici. Od 
preprostejših (kot Kreativnost pro-
ti Lenobi ali Čredni nagon proti 

Individualnosti) pa do bolj kom-
pleksnih (kot varuhu momenta sa-
modrže proti nadbitju streznitve 
v ničejanstvu, ki spi in napa-
de nepričakovano) bojev. Njihov 
problem je, da bivajo globoko v 
nas in so vidni le navzven; ljud-
je pa nismo med vrstami z višjo 
introspektivo. 

Vsi se radi gledamo v ogleda-
lu. V zelo nedvoumnem smis-
lu; ob vsaki priložnosti poišče-
mo lasten odsev. S tem neposred-
no povezana (kot je z vsakim son-
čevim povezan tudi lunin mrk) je 
naša grda razvada, ko se odloči-
mo uveljavljati pravico do perfor-
mansa. Obraz zamaskiramo v slo-
je gnilih rastlin in nafte, ki diši-
jo po kokosu, in vse sledi primi-
tivizma potlačimo nekje na dno 
čevljev iz mrtvih živali (zloščenih, 
da se lahko vanje šobimo cel dan). 
Lepo nališpani se nato puranimo, 
dokler soj luči dopušča, in iščemo 
svoj refleks v oknih avtobusov, iz-
ložbah trgovin, časopisih, drugih 
ljudeh. 

Nekje sem zapisala, da se ško-
dljivec skriva pod mizo, ker se 
tam nikoli ne zgodi nič slabega in 
njemu isti se izgublja v zgodbah z 

varnim pristanom znanega konca, 
a večje od tebe te bo požrlo, po-
goltnilo celega in iztrebilo nekje 
v ovinku brezčasja. Lahko je reči, 
da pusti šminko v predalu in z njo 
svoje maske (poglej svetu v oči): 
nič se ne zgodi, ko prosiš odpuš-
čanja (samo lažje zaspiš). 

V času pred časom, ko vemo, 
da je sončev mrk le sonce na čik-
pavzi, je bil bržkone pogled na 
luno, ki prehiteva po desni, raz-
log za precejšnje črvičenje v želod-
cu. Nekatera ljudstva so pojav vi-
dela kot smrt samega boga sonca. 
Bolj od smešenja Aztekov pa je v 
tem kontekstu ključen zorni kot. 
Da bi prepoznali nekaj, kar je za-
maskirano v nekaj drugega, tako 
zahteva več kot le motiv; in v dobi 

k o l u m n a  o n a  p i š e  

O mrkih
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k o l u m n a  o n a  p i š e  

empiričnega dokaza to pomeni z 
lastnimi očmi razbrati nit, s kate-
ro se maska drži obraza. Premica, 
na katero se poravnajo sonce, luna 
in zemlja, je navidezna: bog sonca 
umre samo z naše perspektive. 

Tako gledamo svoj odsev v je-
zeru, zvezdah in lastnih dlaneh. 
Gledamo se, ko smo si všeč in gle-
damo se, ko si nismo. Narava rada 
dela stvari v paru: težko je v sebi 
uzreti grdo, ko smo si najlepši, in 
najtežje je v sebi poiskati lepo, ko 
odsev pravi drugače. 

V vsakem od nas spi vrt bi-
tij, v katerih se iščemo. Bitja vse-
ga dobrega (vključno z Empatijo, 

Humorjem in Prijaznostjo – 
čeprav ima občasno izkrivljene 
motive) potrpežljivo čakajo nek-
je pri vrhu hrbtenjače, držeč se za 
roke in z enim samim transpa-
rentom, na katerem piše: »Lepo je 
imeti moralen kompas.« Medtem 
se tista druga bitja že stoprvič uči-
jo anatomskih trikov naših krh-
kih teles: ščemijo v prstih, stegu-
jejo jezik, šepečejo v ušesa kleve-
te o majhnosti biti in stiskajo srce 
v mraku pred spancem, dokler ne 
izbrizgajo črnila v nemiren, po-
ten sen. 

V nas spi vrt bitij, v katerih se 
iščemo in ko se v njih najdemo, 

rastemo; kot skupek izbir; različ-
nih kombinacij v različnih situa-
cijah. Naša bitja rastejo z nami in 
postajajo, kot mi sami, skozi živ-
ljenje vse bolj kompleksna (zato 
jih nikdar ne dohajamo). Nekatera 
na poti od nerabe utonejo v poza-
bo, okamnijo ujeta v nostalgičnih 
spominih zastarelih različic sebe. 
Ker človek je neumno odvisno bit-
je, vedno od sebe in vedno od sebi 
drugega; zato od bitij, ki spijo v 
nas – kot velja, v mnogo pogledih, 
za ljudi same – preživijo le tista, 
ki jih ljubiš dovolj. 

Neža Oder

m l a d . s i  

Dan hrane na Osnovni šoli Mislinja

Svetovni dan hrane
16. 10. je svetovni dan hra-

ne. Na OŠ Mislinja se vsako leto 
spomnimo tega dneva. Učenci 
spregovorimo o hrani, o tem, kako 
v razvitem svetu vsako leto zavr-
žemo ogromne količine hrane, 
na drugi strani pa je svet, v kate-
rem je veliko lačnih ust. Bilo bi 
lepo, če bi vso zavrženo hrano lah-
ko poslali tistim, ki so lačni, in 
jih tako nahranili. Lahko mladi k 
temu kaj prispevamo? Najbrž bo 
kdo zamahnil z roko, češ da se nič 
ne da narediti. A ne smemo biti 
brezbrižni. Prav je, da o tem raz-
mišljamo, na glas opozarjamo … 
Ob tem pa spregovorimo tudi o 
našem odnosu do hrane, ki je ve-
likokrat neprimeren.

O hrani, prehranjevanju, na-
šem odnosu do hrane smo razmi-
šljali ob tem dnevu. Dogajala pa 
se je tudi Krompirjada.

Na šoli smo že v preteklem šol-
skem letu veliko pozornost posve-
tili krompirju. Ta projekt smo 16. 
10. zaključili s Krompirjado. 

Pravijo, da Slovenci obožuje-
mo krompir. Baje ni dneva, da ne 
bi bil na našem jedilniku. Zato je 
padla odločitev, naj bo v letošnjem 
šolskem letu rastlina šolskega vrta 
krompir.

Krompir smo na šolskem vrtu 
posadili spomladi v sodelovanju 
s podjetjem Merkur. Bili smo na-
mreč izbrani na njihovem nateča-
ju Zavihajmo rokave. Posadili smo 
6 različnih vrst krompirja. Lepo je 
rasel in avgusta smo ga izkopali. 
Spremljali smo tudi rast sladkega 
krompirja ter rast sadike krompir-
ja in paradižnika na eni rastlini.
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16. 10. je šola dišala po krom-
pirju. Peklo se je, cvrlo, kuhalo … 
Krompir – pripravljen na sto in en 
način – kot radi rečemo. Vse jedi, 
pripravljene iz krompirja, smo 
lahko učenci, učitelji in tudi obi-
skovalci poskusili na stojnicah …

Ali veste, kaj je krompirjev kra-
pec? To je stara kmečka jed, ki so 
jo nekoč najpogosteje pripravljali 
na kmetih. Bil je poslastica delav-
cem na polju, včasih je bila njiho-
va glavna jed. 

Kaj pa krumpentoč? 
Nenavadna beseda, za katero se 
skriva izraz krompirjeve miške. 

Krumpentoč (tudi krumpatoč) 
je stara in nezahtevna jed steklar-
jev. V Zasavju se je zlasti pri rev-
nejših družinah pojavila tudi dru-
ga oblika krumpentoča. Namesto 
bele moke se je jed pripravljala iz 
črne moke. Jedi se je dodala me-
lisa ali kakšna druga začimba z 
vrta.

Novinarji smo bili mnenja, da 
je bila to ena najboljših jedi na de-
gustaciji. Prav zato vam bomo za-
upali recept.

Grenedirmarš je pražen krom-
pir s testeninami. Jed je zelo na-
sitna, tako da moraš biti zelo la-
čen. Se pa k tej jedi prilega 
kakršna koli solata. 

Omamno pa je dišal pražen 
krompir (po naše restan) z ocvir-
ki (po naše grumpi). Za to jed so 

učenci, ki so ga pripravili, dobili 1. 
nagrado. Poseben je bil tudi pra-
žen krompir s šampinjoni.

Na naših stojnicah ni manjkal 
niti pomfrit. Zanj večina učencev 
pravi, da je najboljši in da je za-
kon. Še posebej je bil okusen tisti, 
ki je bil narejen iz sladkega krom-
pirja, posoljen in začinjen še s či-
lijem. Tudi navaden krompirjev 
čips se je našel in marsikdo je raz-
mišljal, da bi ga bilo res bolje prip-
raviti doma, kot ga jesti iz trgo-
vinske vrečke.

Na stojnicah nismo pokušali 
le jedi, ampak smo lahko tudi od-
igrali družabno igro voluharji in 
kmetje se borijo za njivo krompir-
ja ali križec krožec oz. krompir in 
krompirjevka, ki so jo domiselno 
pripravili sedmošolci.

Učenci so nas popeljali tudi v 
otroštvo naših babic in dedkov, saj 
so izdelovali štampiljke iz krom-
pirja. In verjamete ali ne, bili so 
zelo domiselni.

Nastajali so tudi likovni in li-
terarni prispevki. Učenci so za 
svoje prispevke ob zaključku 
Krompirjade prejeli tudi nagra-
de. Nagrajeno pesmico je napisal 
Jakob Luis Tovšak iz 5. b.

Krompir
Pri stricu krompir sadimo,

a ga ne škropimo,

da čim bolj zdravega dobimo.

Ko krompir cveti,

ga rad koloradski hrošč dobi.

Vsi pobiramo ga radi,

saj to nam je v navadi.

Rdeč, rumen in bel,

droben, srednji in debel.

Radi ga imamo vsi,

a nam otrokom pomfrit najbolj diši.

Razmišljali in pogovarjali smo se tudi 
o našem odnosu do hrane in kako 
učenci vidijo rešitev za lačni svet.

Učenci so novinarjem gle-
de hrane povedali, da se ljudem 
zdi hrana nekaj samoumevnega – 
odpremo hladilnik in že je na do-
segu naših rok. V trgovinah veli-
kokrat trošimo denar za nezdra-
ve pijače, hrano iz vrečk, kot je 
čips … Imamo je preveč, zato smo 
izbirčni. V šoli pri malici in pri 
kosilu preveč hrane pustimo bo-
disi v košari bodisi na krožniku, 
ki jo nato zavržejo. Zato je prav, 
da se o tem pogovarjamo, se uči-
mo in potem nekaj tudi storimo. 
Ne bodimo izbirčni, na krožnik si 
naložimo le toliko, kot lahko po-
jemo. Izboljšajmo svoj odnos do 
hrane že doma, v družini. 
Kako rešiti lačni svet?

Problem lakote bi lahko vsaj 
deloma rešili tako, da bi hrano iz 
bogatih držav po hitrem postop-
ku uvažali v revnejše države in jo 
razdelili lačnim. Poleg tega bi lah-
ko trgovine darovale neprodano 
hrano, ki je še užitna. Vsi so tudi 
mnenja, da bi morali v trgovinah 

Krumpentoč
Sestavine:

0,5–1 kg krompirja

1 jajce

1 čebula

peteršilj

sol

moka ali krušne drobtine

mast

Priprava

Surov krompir olupimo, opere-

mo in na tanko naribamo. Dodamo 

sol, jajce, moko, peteršilj in čebulo. 

Oblikujemo majhne polpete in jih na 

vroči masti popečemo, da postane-

jo zlatorumene barve. Če maso v celo-

ti stresemo na vročo mast v ponvi, jo 

lahko popečemo kot veliko palačinko.
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kupiti le toliko hrane, kot jo bomo 
lahko v določenem času pojed-
li. Če pa nam vseeno ostane, so tu 
živali, ki jo bodo pojedle.
Kaj smo se naučili?

Spoznali smo, da moramo s 
hrano lepo ravnati, saj je življenj-
sko pomembna; ob tem pa smo še 
uživali, ko smo poskušali različne 

krompirjeve jedi. Trikrat hura za 
krompir. 

Učiteljice pa so še dodale, da se 
jim zdi ozaveščanje o hrani odlič-
na zamisel in bi to morali večkrat 
ponoviti, saj se učenci ob takih do-
godkih, kot je bila Krompirjada, 
veliko naučijo. Nekaj učiteljev 
meni, da je v šoli odnos do hrane 

nekaterih učencev slab, spet drugi 
so svoje učence pohvalili za lep in 
kulturen odnos. O krompirju pa 
– najboljši je, pa kakršenkoli se že 
znajde na naši mizi.
Novinarji šolskega glasila: Živa, Deja, 

Nives, Neli, Ana, Tinkara, Vid H., 
Aljaž, Monika, Vid S., Nina, Sara, 

Nika in mentorica Irena Sešelj

m l a d . s i  

Po sivi cesti vse do magične jase  
v pravljico

Že začelo se je nekoliko drugače. GG-ji morajo ime-
ti dvojno prtljago; eno za v tabor, drugo za na pohod. 
Obrazi otrok so bili začudeni, ko smo odpeljali pro-
ti Jelovici, naprej od tabornega prostora. V taboru v 
Ribnem pa je bilo v prvih dneh videti le rdeče rutice.
Izkazalo se je, da so presenečenja še vedno zabavna 
in da je drugačnost dobrodošla.

GG-ji smo jo mahnili na 3-dnevni pohodni ta-
bor mimo Blejske Dobrave, skozi čudovit Vintgar 
in mimo Bleda do tabornega prostora Mačkovec 
pri Bohinjski Beli. Največja dogodivščina je bilo sa-
mostojno tridnevno pripravljanje obrokov in ne bos-
te verjeli, kakšne dobrote so bile v kotličkih tiste dni. 
Seveda smo obnovili znanja iz risanja skic terena, 
orientacije in topografije, ni manjkalo niti kopanja v 
Savi, mahnili smo jo celo na čudovit razgled na Bled 
na Mali Ojstrici.

Medtem so se naši najmlajši odpravili na Zgornjo 
Ameriko, kjer so samostojno preživeli noč, se naučili, 
kako preživeti v naravi, in izdelali svoje zastavice.

Seveda predolgo ne moremo zdržati drug brez 
drugega, zato smo se odpravili proti taboru, kjer nas 
je čakal tematsko obarvan program. Na letošnjem ta-
borjenju smo namreč spoznavali slovenske prazni-
ke: kulturni dan, pust, gregorjevo, dan reformaci-
je … In vsak dan smo imeli program, ki je bil posve-
čen enemu od teh. Največje presenečenje je bilo na 
dan državnosti, ko se je na naše povabilo odzval gos-
pod predsednik Borut Pahor. Skupaj smo obnovili 
naše znanje o praznikih, zgodovini domovine in do-
godkih, ki so zaznamovali dan, ki ga zdaj praznuje-
mo kot dan državnosti.

Tekom taborjenja smo imeli tudi Taborniško od-
prto kuh'no, kjer smo pripravili namaze iz zelišč, 
koprivno juho in prilogo ter vrsto različnih odličnih 
čajev. Učili smo se prehoda čez minsko polje, imeli 
številne orientacije v okolici ter se vozili s kanuji.

Kot se za zaključek prazničnega leta spodobi, smo 
tudi mi zadnji dan praznovali božič, kjer smo se 
spomnili drug na drugega, si izdelali darilca, napisa-
li lepa sporočilca ter pekli praznične piškote. Čeprav 
so nam zlobni Grinchi ukradli našo božično jelko, 
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smo se vseeno potrudili, da si jo izborimo nazaj, za 
konec pa smo se poigrali v »snežni odeji«, ki so nam 
jo prijazno priskrbeli gasilci iz Ribnega.

Veliko prehitro se je zopet končala naša pravljica 
tam na tisti magični jasi, kjer se pozabijo vse skrbi, 
se uživa v pristnem taborništvu in splete mnogo pri-
jateljstev med rodovi, ki jih bomo nosili v sebi za 
vedno. 

Do začetka novega taborniškega leta vsem en ta-
borniški BiPi!

Ajda Kovačič, vodja programa za gozdovnike in gozdovnice

p o t u j e m o  s k u p a j  

Škotska (pre)izkušnja

Tako, po končani službi in opra-
vilih doma sem se končno spra-
vil pisat članek, ki sem ga obljubil 
Saši. Pred časom je naju z dekle-
tom prosila, da napiševa prispevek 
za časopis o najini izkušnji življe-
nja na Škotskem. In tukaj je …

Živiva v Glasgowu. Trenutno 
na St. George’s Roadu, kar je nek-
je med centrom in obljudenim – 
luksuznim zahodnim delom mes-
ta. Glasgow (po domače Glesga) 
je največje mesto na Škotskem, 
po prebivalcih pa 3. največje v 
Združenem kraljestvu. V zgodovi-
ni … OK, kaj se je dogajalo v zgo-
dovini in več informacij o mes-
tu samem si lahko sami preberete 
tudi na spletu.

Na vprašanje, kaj me je gna-
lo v močvirje med blede veverice 
in mastne ribe, kot sam pravim, 
ne znam čisto točno odgovoriti. 
Najbrž obljuba izpred let, ko sem 
dekletu rekel in obljubil, da pri-
dem za njo, če bo sprejeta na žele-
no fakulteto. Pustil sem službo v 
lokalnem podjetju in po lanskem 
poletju sva skupaj odšla. Jaz v nez-
nano, Lucija pa v njej že dokaj 

poznano mesto. Imela sva nekaj 
privarčevanega denarja, kar nama 
naj bi zadostovalo za vsaj 2 dobra 
meseca življenja. Bila sva brez sta-
novanja in jaz brez službe.

Ko sva prispela v Glasgow, sva 
imela dogovorjen ogled stanova-
nja v ne najbolj prijetnem delu 
mesta. Seveda izbire ni bilo og-
romno, zato sva po ogledu tis-
to stanovanje tudi sprejela. Tako 
sva torej zaživela v delu mesta, 
kjer se ponoči ni najbolj pripo-
ročljivo sprehajati. Na sprehode 
sva hodila do bližnjega trgovske-
ga centra, nekajkrat tudi v bliž-
nji park. Če sva hotela do centra 
mesta, sva morala najprej prepe-
šačiti 2 km in potem še na pod-
zemni vlak. Ne sliši se veliko, a 
pot tja in nazaj vsak dan vzame 1 
uro. Tako sva živela od septembra 
pa do konca decembra. V začet-
ku januarja, ko sva prišla z obiska 
v Sloveniji, sva se preselila v sta-
novanje, kjer trenutno živiva. Do 
centra mesta imava 15 min hoje, 
prav toliko do prelepih parkov in 
galerij. Postaja podzemne železni-
ce je čez cesto.

Službo sem dobil razmeroma 
hitro. Po 3 dneh v Glasgowu sem 
slučajno šel mimo neke kavarne 
in z njihovega letaka prebral, da 
iščejo barista (nekoga, ki zna ku-
hati kavo). In ker sem kot študent 
2 leti stregel po kavarnicah, sem 
se odločil (no, Lucija me je prep-
ričala) vstopiti in se predstavi-
ti. Brez težav (in tudi brez CV-ja) 
so me povabili na poskusno delo. 
Tam, kjer sem 18. 9. lani nasto-
pil delo barista, sem po nekaj me-
secih postal menedžer. Zaposlen 
sem za polni delovni čas, kar je 
tukaj 35 ur na teden.

Mesto nama je razmeroma 
všeč. Zakaj razmeroma? Ker je 
lahko zelo lepo in prijetno ob le-
pem vremenu. In ker je (brez lah-
ko) izjemno dolgočasno ob sla-
bem (sam bi rekel skesnem) vre-
menu. Vreme pa je tipično škot-
sko. V 1 uri lahko doživiš 4 letne 
čase, čeprav so tukaj bolj navaje-
ni dveh. Jesen, ki traja celo leto, in 
poletje, ki gre mimo v 3 tednih. V 
1 uri lahko dežuje, sije sonce, sne-
ži. Piha pa neprestano. Občasno 
nas obišče tudi kakšen hurikan, 
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ki ga prinese preko Atlantskega 
oceana in čez Irsko.

(Sedi za mizo ob toplem ra-
diatorju in se pritožuje zaradi 
vremena.)

Pubi in lokali so prijetni, to-
pli, domači. V njih se počutiš sko-
raj tako, kot bi se počutil v lokalu 
na plaži sredi poletja, tik preden 
zaide sonce. Kaj hitro se zgodi, da 
obsediš in spiješ kakšno pivo pre-
več. Vrst in znamk piva je tukaj 
preveč, verjetno več kot vseh plo-
čevink Uniona v kakšni zadružni 
trgovini. Viskijev pa … recimo ta-
kole … Kolikor ima Slovenija vin-
skih kleti in vinogradov, toliko je 
na Škotskem destilarn. Mogoče 
celo še kakšna več.

Ljudje so izjemno prijazni in 
gostoljubni. Mesto je zelo multi-
kulturno in tukaj živijo vsi narodi 
bivših kolonij britanskega imperi-
ja. Če potrebuješ pomoč, ti bodo 
takoj, čeprav popolni neznanci, 
pomagali in nihče ne bo zahteval 
kakršnegakoli povračila. Ljudje so 
popolnoma neobremenjeni z vero, 
raso, narodnostjo. Kar nekaj časa 
je trajalo, da sva se navadila na 
njihovo gostoljubje, saj se nama je 
zdelo precej nenaravno.

Škotska zunaj mesta je, spet 
moje mnenje, ujeta v romantič-
ne srednjeveške romane, kjer bolj 
kot karkoli drugega zmotijo red-
ki avtomobili, ki jih lahko sre-
čaš. Če ne bi bilo tega in pa asfal-
ta, bi si človek mislil, da je čudež-
no potoval nazaj v čase pred indu-
strijsko revolucijo. Prostrani zele-
ni travniki, tisočera jezera, stotine 
ovac in škotsko govedo. Če potu-
ješ ob Atlantiku, te vsekakor prev-
zamejo dih jemajoči kontrasti živo 
zelenih pašnikov in temno mod-
rega, skoraj črnega oceana, vmes 
pa zelo kratek pas skalnate obale, 
ki lomi divje valove. Obala na za-
hodni strani dežele je nemalokrat 

zelo strma, polna visokih klifov 
iz črnega granita. Dreves skoraj 
ni, tista, ki pa so, so zelo trdoživa 
in imajo veje obrnjene na vzhod, 
kar lepo kaže na to, kako veter z 
Atlantika divje biča to pokrajino. 
Med zahodno in vzhodno obalo 
pokrajino krasijo prelepe, široke 
ledeniške doline. Občutek imaš, 
da si vsaj 1000 m nad morjem. 
No, realnost je kruta, spoznaš na-
mreč, da se večino časa premikaš 
od nekje 5 pa do 100 nmv.

Pogrešam Slovenijo. V bistvu 
lahko to rečem za oba. Pogrešava 
Slovenijo. Predvsem pogrešava 
sonce in prijatelje. Ti sicer večkrat 
pridejo na obisk in še čisto vsa-
kič so s seboj prinesli tudi sonč-
no vreme. Jaz pogrešam naravo, 
Dobravo, kjer sem vsak dan te-
kel, plezališča, kjer sem lahko ple-
zal v skali. Tudi tukaj plezam, a le 
v plezalnem centru, »na plastiki,« 
ki mi pa ni tako zelo všeč. Ampak 
v sili tudi hudič muhe žre! Še pri-
dejo tisti dnevi, ko se bom spre-
hajal po linijah v skali in skalnih 
razčlembah.

Tukaj sem spoznal tudi ne-
kaj ljudi, s katerimi se družim. 
Jonny, Irec, diplomiran psiho-
log, ki noče opravljati poklica psi-
hologa. Čez nekaj mesecev se od-
pravlja v Avstralijo. Pravi, da se bo 
po nekajletnem potovanju po Aziji 

ustalil nekje v Kanadi. Katherine, 
Škotinja, ki je svoje otroštvo in 
mladost preživela v Švici in se 
šolala na elitnih zasebnih šo-
lah. Oblikuje nakit in študira v 
Dundeeju. Stavroula, Grkinja, ki 
je prišla v Glasgow na podiplom-
ski magistrski študij klinične psi-
hologije, tukaj namerava tudi dok-
torirati. Gowsika, ki je v otroštvu 
prišla v Veliko Britanijo kot be-
gunka iz Šri Lanke, sedaj študi-
ra mikrobiologijo in na tem po-
dročju želi tudi doktorirati. Alex, 
ki se je sicer mesec dni nazaj pre-
selila v ZDA, kjer nekje na Floridi 
opravlja prakso. Ian, domačin, 
raziskovalec za britansko vojsko, 
načeloma pa ne bi rad kaj preveč 
delal. Michael, domačin, profesor 
tolkal, rad bi se preselil na Češko 
in plezal. Sean, računalniški pro-
gramer, zaključuje gradnjo hiše, 
da jo bo lahko prodal in se prese-
lil k družini na Novo Zelandijo 
in pasel ovce. Saffy, Pakistanka, 
lastnica The V&V Cafe-ja, moja 
delodajalka. Po izobrazbi sicer uči-
teljica, pa je hitro pustila to službo 
in z možem Andrewom odprla lo-
kal z vegansko hrano.

Raznoliki ljudje, ki so me nau-
čili tega, da materialno bogastvo 
ni vredno nič, da sta največja zak-
lada strast in želja živeti življenje, 
kot si ga sam želiš. 
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Po vsem tem se začenjam za-
vedati besed, ki mi jih je naklonil 
prijatelj Boštjan, preden sem se 
selil. Rekel je: »Stari, ni važno kk 
pa kaj bo, to bo najboljša izkušnja 
v tvojem življenju.« Prekleto se 
strinjam s tem. Ni vedno rožnato, 
ampak, ja, v tem zmešanem škot-
skem vremenu lahko vedno nek-
je zagledaš mavrico. Če sem bil 
prej navajen lagodnega življenja, 
sem se tukaj naučil živeti. Največ 
me je naučila Lucija, moj guru, 
ki stvari, zaradi katerih se po čis-
to nepotrebnem sekiram, jemlje 
kot največji flegmatik na sve-
tu, hkrati pa ji največ pomenijo 

toplina, bližina in dotiki, ki jih 
prevečkrat jemljemo kot samou-
mevne. Rasteva drug z drugim, 

sva hkrati ljubimca in najboljša 
prijatelja.

Nejc Založnik

s k r b  z a s e  

Predlogi in nasveti

Lepo pozdravljeni, sokrajani in 
sokrajanke. 

Tokrat se vam pripravila več 
krajših nasvetov z različnih pod-
ročij medicine, ki pa so vsi enako 
pomembni in s katerimi upam, 
da vam bom olajšala stik z zdra-
vstvom. Velikokrat smo namreč 
nevedni, saj nas nihče ne poduči. 
Naučimo se takrat, ko pride pro-
blem, in po navadi izkušnja ni 
prijetna. 
• Odstranjevanje klopa ni urgen-

tna zadeva in ne spada v urgen-
tni center. Marsikje vam lahko 
zaračunajo ta poseg. Verjemite 
mi, da zdravniki nismo nič več-
ji profesionalci v odstranjevanju 
klopov kot vi sami, zato vas pro-
sim, da si ga odstranite sami. 
V kolikor pride do kožnih spre-
memb v okolici vboda po odstra-
nitvi klopa, pojdite k svojemu 
zdravniku na pregled.

• Dandanes so aktualne t. i. e-na-
potnice, ki imajo enak pomen 
kot papirnate. Kljub temu da je 
napotnica računalniška, se mo-
rate še vedno sami prijaviti k 
specialistu, h kateremu ste na-
poteni. Sama e-napotnica še ne 
pomeni, da ste avtomatsko pri-
javljeni v sistem čakalne vrste, 
razen če vas je vaš zdravnik 
sam prijavil, kar vam bo tudi 
povedal.

• Dandanes so aktualni e-recepti, 
kar pomeni, da pri zdravniku ne 
dobite papirnatega recepta, pač 
pa lahko greste v lekarno samo 
z zdravstveno kartico in prej-
mete potrebna zdravila. Tako 
e-recept kot tudi papirnati re-
cept imata svoj časovni rok uve-
ljavitve. Za večino zdravil je 30 
dni, 5 dni za antibiotik in 3 dni 
za narkotik. Predlagam vam, da 
v lekarni prevzamete zdravila 

takoj, ko vam jih zdravnik pred-
piše, saj vam jih je predpisal z 
razlogom.

• Pogosto slišim, da gre kdo po 
drugo mnenje oz. nasvet v de-
žurno službo ali v urgentni cen-
ter. Urgenca je rezervirana za 
urgentne, življenje ogrožajoče 
primere in ni ravno primerna 
za iskanje drugega mnenja, ka-
dar niste zadovoljni z mnenjem 
svojega osebnega zdravnika. 
Kadar ne gre za urgentna stanja, 
vam priporočam, da se znova 
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pogovorite s svojim zdravnikom 
in skupaj najdeta primerno pot 
zdravljenja.

• Kadar vaš izbrani osebni zdrav-
nik med tednom dela in imate 
zdravstvene težave, ki niso živ-
ljenje ogrožajoče, potem pojdite 
k njemu na pregled. Pogosto sli-
šim, da nekdo pride v urgentni 
center ali k dežurnemu zdrav-
niku, ker ne želi čakati pri oseb-
nem zdravniku. To je zelo nep-
rimerno. V urgentnem centru je 
dežurni zdravnik pogosto klican 
z rešilcem na teren, kjer mora 
reševati urgentna stanja, kar po-
meni, da boste morda mora-
li tudi tam čakati (kadar nimate 
življenje ogrožajočega stanja).

• Kadar vas (ženske) ginekolog 
vpraša o zadnji menstruaciji, s 

tem misli 1. dan zadnje krvavi-
tve. Priporočam vam, da si re-
dno pišete datume, da potem ne 
bo zmede. 

• Prihajata zima in sneg, sicer 
simpatična in idilična pojava, ki 
pa starejšim občanom povzro-
čata preglavice. Pogosto priha-
ja do padcev in posledičnih zlo-
mov, lahko tudi do podhladitev 
in smrti. Priporočam, da si pred 
sneženjem, hladnimi tempera-
turami in posledično ledenimi 
površinami priskrbite vso pot-
rebno hrano in drva, da vam ne 
bo potrebno iti iz hiše po nepo-
trebnem. S tem si boste prihra-
nili veliko zdravstvenih tegob.

• Vsa zdravila, čistila, kemikali-
je, pesticide in podobne nevar-
ne snovi shranite na otrokom 

nedostopno mesto, še bolje, če 
je zaklenjeno s ključem. Otroci 
so radovedni, neprevidni in 
bolje je, da smo mi previdni. 
Zastrupitve so izjemno pogosta 
in nevarna stanja pri otrocih, ki 
so sicer v veliki večini nenamer-
na in tudi z lahkoto preprečljiva, 
če poskrbimo za varnost.

Želim vam obilo zdravja, ve-
selja in smeha. Predvsem pa vam 
želim čudovit prehod v novo leto. 
Ne dajajte si pretiranih zaobljub. 
Skrbite le za svoje zdravje in iskri-
ce v očeh, vse ostalo pride samo. 

Življenje je lepo! 
S prijetnimi pozdravi,

Marjanca Matvoz, dr. med. 
specializantka urgentne medicine

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Turistično društvo Mislinja, 
Strelsko društvo Možnar in 
Suzana Seitl z izdelki iz reciklira-
nega stekla smo se 1. 12. predstavi-
li v Ljubljani na tržnici BTC City. 
Odzvali smo se vabilu organizator-
ke sejma Marije Merljak (strokov-
ne sodelavke oddaje Dobro jutro), 
ki nas je postavila v središče doga-
janja in nam dala tudi uvodno be-
sedo za predstavitev turistične de-
javnosti in kulinarike v naši obči-
ni. Posebna atrakcija so bili leseni 
šporheti, s katerimi so se predstavi-
li naši strelci društva Možnar. Na 
njih smo tudi kuhali in pripravlja-
li polento, zakuhan mošt in klo-
base. Društvo Možnar je razstavi-
lo tudi najstarejše možnarje, ki so 
še iz časov Žige Zoisa, najstarejši 

ima letnico 1744. Obširen opis 
dela društva in izvajanja njiho-
ve dejavnosti je predstavil Jernej 
Završnik. Na stojnici TD Mislinja 
pa smo predstavili našo olcarsko 
malico, tam pripravljali polento, 
kuhali mleko in pogrevali doma-
če grumpe za zabelo. Predsednik 
društva je predstavil dejavnosti 

društva, povabil prisotne na ogled 
zanimivosti v občini Mislinja in 
razložil, kaj vsebuje olcarska mali-
ca, ter kako so jo nekoč pripravljali 
naši dedje. Tudi umetnica, ki izde-
luje izdelke iz recikliranega stekla, 
Suzana Seitl je na stojnici predsta-
vila svoje izdelke, ki so vzbudili ve-
liko pozornosti.

Predstavili smo se 
na decembrskem sejmu na tržnici BTC City v Ljubljani
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Predstavitev naših društev in 
izdelovalcev spominkov iz obči-
ne Mislinja je vzbudila veliko po-
zornost na tržnici BTC City in up-
ravičeno lahko pričakujemo po-
večan obisk turistov tudi iz naše 
prestolnice.

Marija Merljak je dejala: 
»Vedno se držim pravila, da vza-
mem nekaj iz vsake pokrajine 

Slovenije. Moje drugo pravilo pa 
je, naj ljudi ne bo sram prinesti iz-
delkov iz domačega kraja. Lahko 
je skromna stvar, a to je njiho-
va stvar. Še vedno trdim, da je 
Slovenija bogata, in rada bi videla, 
da bi bili takšni sejmi povezovanje 
ljudi dobre volje.«

Drago Pogorevc
predsednik TD Mislinja

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Majda Rošar je dolgoletna članica Turističnega 
društva Mislinja in zelo aktivna prostovoljka pri vseh 
prireditvah, ki jih organizira društvo. Mnogokrat 
predstavlja društvo na stojnicah po Sloveniji in na 
sejmih, kot je Natour Alpe Adria. Z optimizmom in 
pozitivno energijo promovira turistično dejavnost 
društva in naše občine. Je tudi članica razširjene-
ga odbora za organizacijo prireditev TD Mislinja in 
skrbnica za lepo urejeno in s cvetjem okrašeno oglas-
no desko društva. Prav tako skrbi za urejenost ok-
rasnega vrta TD Mislinja pred centrom Lopan, kjer 
se ob občinskem prazniku vsako leto kuha oglarska 
kopa, ki je tudi simbol TD Mislinja. IO TD Mislinja 
je za njeno dolgoletno aktivno delo predlagal, da ji 
TZS podeli priznanje Najzaslužnejši društveni dela-
vec – prostovoljec.

Nominacija je uspela in Turistična zveza Slovenije 
je Majdi Rošar podelila priznanje 8. 10. na Dnevih 
slovenskega turizma v Portorožu.

Iskreno čestitamo!

Visoko priznanje Turistične zveze 
Slovenije Mislinjčanki Majdi Rošar

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

»Če daruješ, osrečuješ,« je bilo 
geslo letošnjega dobrodelne-
ga koncerta Karitas. Mlade iz 
OŠ Mislinja in Tretje OŠ Slovenj 
Gradec smo povabili, da izberejo 
geslo letošnjega koncerta. Veseli 

smo bili dobrega odziva, izbrali 
pa smo geslo Sare Jeseničnik »Če 
daruješ, osrečuješ.« Tudi učen-
ci Tretje OŠ SG (to šolo obiskuje-
jo učenci s posebnimi potrebami 
tudi iz naše občine) so izbrali kar 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Deveti dobrodelni koncert Karitas
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nekaj gesel. Med njimi je še pose-
bej srčno geslo Sandija Smodeta: 
»Sposodil bi si denar, da bi ga dal 
starejšemu človeku za hrano.«

Koncert je bil 2. 12. ob 15. uri 
v veliki dvorani Centra Lopan. 
Priprave na koncert so se začele že 
veliko prej. Letos smo k sodelova-
nju povabili tudi otroke iz vrtca v 
Mislinji. Z veseljem so se odzvali, 
pa ne samo z nastopom na koncer-
tu, temveč so narisali tudi mno-
go risbic, izdelali smrekice, obraz-
ke, copatke …, ki smo jih s pri-
dom uporabili za poživitev odra. 
Iskrena hvala vsem vzgojiteljicam 
za trud. 

Med letošnjimi novostmi je 
bilo povabilo mladim, da sami 
predlagajo recept za pecivo, ga 
sami spečejo, prodajo in sami 

odločijo, komu bodo namenili 
zbrana sredstva. Zbrali so 60 € in 
jih namenili za isti namen kot os-
tala sredstva. 

Teden pred koncertom je te-
den Karitas, ko povabimo vse lju-
di dobrega srca, da se udeležijo 
katere od dejavnosti, ki jih prip-
ravimo. V sredo in četrtek smo v 
Slomškovem domu pekli pecivo, v 
petek smo pecivo zapakirali, v so-
boto pa smo izdelovali adventne 
venčke. Otrokom 5. razreda smo 
pri verouku predstavili našo dejav-
nost, nekateri pa so obiskali tudi 
koncert Klic dobrote v Celju.

V nedeljo popoldan smo 
se zbrali na našem dobrodel-
nem koncertu, ki ga je začela 
Babnikova godba z udarnima ko-
račnicama. Takoj za njimi so oder 
napolnili malčki iz vrtca, ki so s 
petjem seveda navdušili obiskoval-
ce. Prav simpatičen je bil nastop 
otrok in mladih iz Tretje OŠ SG. 
Priznanje vsem zaposlenim na tej 
šoli, da se tako zelo trudijo in prip-
ravijo učence za nastop.

Sledili so nastopi različnih zbo-
rov, skupin, instrumentalistov, 

folklorne skupine, solo pevcev, 
vseh iz domačega kraja. Koncert 
smo zaključili s podelitvijo pisnih 
zahval vsem 7 predlagateljem ge-
sel, zmagovalki Sari pa smo po-
delili srce iz lecta z vpisanim 
geslom.

Še posebej moramo pohvaliti 
povezovalko koncerta Metko Pajer, 
ki je z izbranimi besedami med 
posameznimi točkami obiskovalce 
pobožala po dušah in jih vzpodbu-
jala k dobremu.

Na letošnjem koncertu smo 
zbrali 1.400 €. Od tega smo name-
nili OŠ Mislinja 1000 €, Tretji OŠ 
SG pa 400 €. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki ste kakorkoli prispevali k uspe-
hu prireditve.

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

Septembra smo člani Gobarskega 
društva Šmartno pri Slovenj 
Gradcu v sodelovanju s športno-
-rekreativnim društvom iz Straž 
pripravili že tradicionalno sreča-
nje gobarjev, ki se je odvijalo na 
športnem prostoru ŠRD Straže. 
Tudi letos se ga je udeležilo ve-
liko društev iz vse Slovenije, pa 
tudi drugih ljubiteljev teh plodov 
narave. Gobarsko srečanje smo 
pripravili v času, ko je gobarska 
bera najbogatejša in nam gozd 
nudi največ raznovrstnih gob. 
Udeleženci srečanja so se razde-
lili v skupine in v okoliških goz-
dovih v dopoldanskih urah nabi-
rali raznovrstne gobe, tako užit-
ne kot tudi strupene, prav tako 
pa so društva iz drugih pokrajin 
Slovenije prinesla gobe, ki so zna-
čilne za njihovo področje. Gobe 
smo potem na zbirnem mestu 
pod strokovnim vodstvom deter-
minatorja – določevalca gob raz-
vrstili v skupine in določili njiho-
ve vrste. Posebej so bile predsta-
vljene strupene gobe, njihove zna-
čilnosti in možnosti zamenjave z 
užitnimi gobami. Nabiralci so se 

tako poučili o užitnih gobah, ki 
jih je veliko vrst, poleg jurčkov in 
lisičk, ki so med ljubiteljskimi go-
barji najbolj prepoznavne.

Na srečanje je tako kot vsa-
ko leto prišla na povabilo zdravni-
ca iz Velenja Aleksandra Žuber, 
dr. med., ki nam je tudi tokrat 

predstavila veliko dobrih nasvetov 
za zdravo življenje. 

Gobarji tudi letos nismo poza-
bili napolniti želodcev udeležen-
cev in smo jim tako ob prihodu 
postregli s pristno gobovo pašte-
to, opoldne smo jih razvajali s tra-
dicionalnim okusnim pohorskim 
loncem, nazadnje pa še z dobrota-
mi z žara.

Gobarsko društvo Šmartno v 
sodelovanju s ŠRD Straže že da-
nes vabi vse nabiralce gob in os-
tale, da se nam v prihodnjem letu 
pridružijo na srečanju, saj je tako 
srečanje koristno in tudi vese-
lo, hkrati pa prijetno preživet je-
senski dan.

Lep gobarski pozdrav!
Betka Kuhelnik

Srečanje gobarjev v Stražah

š p o r t n i  u t r i p  

Planinska sekcija Pilates

Dobrih 7 let je že minilo, odkar je 
bila ustanovljena Planinska sek-
cija Pilates v Doliču. Saj ne mo-
rem verjeti. Kako čas beži! 7 let. 

Pravljično in srečno število. Že 
v davni preteklosti je imelo ve-
lik pomen: 7 božanstev rimske-
ga cesarstva, 7 dni v tednu … Na 
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d r u š t v e n o  d e j a v n i  

š p o r t n i  u t r i p  

Kitajskem je to število obilja. Tudi 
v naši sekciji lahko rečemo, da je 
bilo teh 7 let obilnih. Čez sedmero 
gora in sedmero voda so nas vo-
dile poti, na katerih smo videli in 
doživeli veliko lepega. 

Namen ustanovitve sekcije je 
bil združiti ljubitelje planin, sku-
paj raziskovati in doživljati lepo-
te narave. Pa kdo poreče, saj grem 
sam, kamor meni paše. Ja, res je. 
Včasih je dobro biti sam, v miru 
in tišini s svojimi mislimi, ki so 
takšne in drugačne. Prav tako 
ima hoja v skupini poseben čar. 
Posamezniku da več moči pri pre-
magovanju ovir na poti, drug dru-
gemu pomagamo in se vzpodbuja-
mo. Pomembno je druženje, med-
sebojna pomoč. Velikokrat je samo 
vzpodbudna beseda dovolj, da gre-
mo naprej. In nato veselje, da smo 
vsi prispeli na vrh. Pa ne samo to. 
Pod vodstvom izkušenih vodni-
kov smo prehodili veliko nepozna-
nih poti, se ob tem marsikaj nau-
čili, spoznavali kulturne in narav-
ne znamenitosti. V skupini je laž-
je, skupina nas potegne s seboj. 
Sami mnogokrat najdemo tisoč iz-
govorov in opravičil, da se na pot 
ne odpravimo. S tem marsikaj za-
mudimo. Res je, včasih je potreb-
no skoraj sredi noči iz tople poste-
lje v hladno in megleno jutro. Ko 
nas pobožajo topli sončni žarki, ko 
smo z vsakim korakom višje, na-
grajeni z vedno lepšimi razgledi, 
je to pozabljeno. Pa včasih niti ni 
potrebno v višave. Tudi v dolini so 
skrite mnogotere lepote. Na izletu 
v neznano smo odkrivali svet bli-
zu nas, znamenitosti Savinjske do-
line - doline zelenega zlata. Pot ob 
Savinji od hmeljarskega muzeja v 
Žalcu do ostankov rimskega cesar-
stva v Šempetru ponuja lepe raz-
glede po okolici. Najlepše je bilo 
odkrivanje lepot podzemnega kra-
škega sveta v jami Pekel. 

Z izleti v naravo skušamo k ak-
tivnemu preživljanju prostega časa 
navajati tudi naše najmlajše, šolar-
je POŠ Dolič. Skupaj s starši odkri-
vamo lepote in znamenitosti kra-
ja in okolice. Učimo se o pravilni 
hoji in gibanju na različnih poteh, 
o varovanju narave. Spoznavamo 
opremo, potrebno za varno hojo v 
planine v različnih letnih časih. 
Predvsem pa je namen teh kratkih 
izletov druženje izven šolskih klo-
pi, za kratek čas pobegniti od TV 
in računalnikov, si med seboj po-
magati, se učiti v naravi. 

V vseh teh letih druženja smo 
bili aktivni tudi v domačem kra-
ju. Ugotovitev, da marsikdo ne ve, 
kje izvira reka Paka, nas je prived-
la do tega, da smo šli iskat njen iz-
vir. Kar nekaj truda je zahtevala 
pot do izvira visoko v pohorskih 
gozdovih, v mrzlem februarskem 
dnevu. Ob lepotah zamrznjenih 
skulptur, ki jih je ustvarila voda, 
smo bili navdušeni. Sklenili smo, 
da naslednje leto zopet gremo. Pa 
naslednje spet in vedno več nas 
je bilo. Z veliko vloženega truda 
in prostovoljnega dela smo ob 5. 
obletnici šli po označeni poti do 
izvira reke Pake. In z nami tudi 
planinski prijatelji iz drugih kra-
jev, da spoznajo doslej nepozna-
ni del Pohorja. In mnogi se vra-
čajo. Pa ne sami, ampak v druž-
bi prijateljev. Tako ljudje spozna-
vajo naš kraj, vpet med kraški svet 
Paškega Kozjaka in širne gozdo-
ve Pohorja. V zgibanki in na in-
formativnih tablah smo predsta-
vili glavne zgodovinske in kultur-
ne znamenitosti kraja ob reki Paki 
od Hude luknje do izvira. V resni-
ci jih je še več. Nekaj pa jih je žal 
že uničil zob časa. Mlinov in žag, 
katerih kolesa je poganjala Paka, 
ni več. Domačinom je v preteklo-
sti to predstavljalo dodaten vir 
preživetja.

Še je želja in načrtov, ki bi jih 
radi uresničili. In verjamemo, da 
jih bomo. Z vašo pomočjo. Nas 
je le peščica, skupaj pa zmoremo 
več. Nadaljevali bomo delo z mla-
dimi. Pripravili smo pester pro-
gram izletov, kjer lahko vsak naj-
de kaj zase. Nekaj utrinkov iz pro-
grama: Glinščica, akcija Varno 
v gore, Triglav, planinski tabor v 
Omišu, Stol, zanimiva brezpotja 
in še veliko več izletov, ki so do-
stopni za ogled in izbiro na sple-
tni strani društva. Le pridruži-
te se nam. Hoja je najboljši na-
čin rekreacije. Združimo prijetno 
s koristnim ter poiščimo sprosti-
tev v dobri družbi ljubiteljev pla-
nin. Stran od hrupa in vsakdanjih 
skrbi si naberimo novih moči in 
se razgibajmo v naravi, na svežem 
zraku. Gore nas preizkušajo, a 
vedno ponudijo nekaj novega. Po 
napornem vzponu nas nagradijo s 
čudovitim razgledom v miru in ti-
šini. Kljub utrujenosti se domov 
vračamo zadovoljni in sprošče-
ni. Z zavedanjem, da smo naredili 
nekaj dobrega, ne samo zase, am-
pak za vse v skupini. 

Silva Zupanc
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š p o r t  

Želja vsakega posameznika, to-
likokrat po tiho izrečena v srcu 
matere, očeta, v srcu nekoga, ki 
podarja novo življenje. In kaj je 
sreča? 

Smo v predprazničnem vzduš-
ju, v obdobju hitenja za tistim, 
kar ponuja družba. Reklame, va-
bila in še in še. Se znamo usta-
viti, se nasmehniti in pogleda-
ti mimoidočemu v oči, si vzeti čas 
zanj. Mu prisluhniti in se z njim 
pogovarjati?

Morda za nekoga nenavaden 
uvod v ta zapis, a ima svoj namen. 
Sreča v tisti pravi obliki, ki jo pre-
pogosto spregledamo, je lahko v 
vsakomur. Še posebej pa se iskri 
v očeh osebe, ki morda ni enako-
vredno prejela vsega, kar je pov-
prečnemu človeku dano samo po 
sebi. Osebi, za katero smo našli 
besedo – drugačen.

In eden izmed njih je tudi 
Alen. Pogumen, radoveden, rad je 
v družbi, veseli se dogodkov, ki ga 
čakajo v življenju. Že kot zelo maj-
hen se je rad veselil drobnih tre-
nutkov dneva in s svojimi beseda-
mi in dejanji razveseljeval vse oko-
li sebe. Nekoč je tako, mimogre-
de rekel: »Ati, mami, hvala, da sta 
me rodila, da lahko živim.«

Veseli se novega dne na poti v 
šolo, veseli se srečanja vrstnikov 
na avtobusni postaji. Veliko mu 
pomeni prijazna beseda tistih, ki 
jih srečuje vsak dan. Tistih, ki se 
odpeljejo v OŠ Mislinja, vesel vsto-
pi v kombi, kjer so njegovi prijate-
lji. Se pa naseli v njegovo srce ža-
lost, če nekdo nekaj obljubi in po-
tem obljube ne drži.

Rad je v šoli, kjer ustvarjajo, 
se učijo, pogovarjajo in doživlja-
jo vsak dan na prav poseben na-
čin. Rad pomaga, če le more, so-
čustvuje s tistim, ki se mu doga-
ja krivica. Zelo rad se uči in pri-
dobiva nova znanja, prav posebno 
je ponosen, da se sme učiti angle-
ščine. Rad poje in igra na instru-
mente, še posebej na harmoni-
ko, srečen je, če lahko koga raz-
veseli z lepo risbo ali prisrčnim 
pismom.

Poln načrtov za popoldan, ki je 
pred njim, se vrača domov in tako 
mimogrede, po poti, kjer pešači, 
nabere nekaj, kar lahko krasi tisti 
dan našo domačo mizo. To je lah-
ko cvet katerekoli cvetice, lahko je 
utrgana vejica leskovega grma in 
ob njej posušena bilka narave. Ali 
samo droben kamen ob poti, ki 
ima posebno obliko in mu je tisti 
hip najlepši.

Rad ima svoj kotiček doma, 
kjer lahko sprosti domišljijo, rad 
se izobražuje preko računalni-
ka. Opazuje igro košarkarja, pa 

spretnosti vrhunskega plavalca, ki 
drsi po vodi kot riba. Rad opazu-
je naravne pojave in posluša glas-
bo, v njej uživa in se sprosti. In 
potem, vse to dela tudi sam. Prav 
tako srečo najde v delu, še pose-
bej, če sme pomagati pri gospo-
dinjskih delih ali pri urejanju oko-
lice in pripravljanju drv za zimo. 
Komaj čaka sneg, da lahko čis-
ti dvorišče in dela pot do sosedov. 
Ponosen je na svoje medalje in po-
kale, ki jih rad pokaže tistemu, ki 
pride na obisk, še bolj pa je vesel, 
če mu podarimo ČAS.

Njegove besede zahvale in 
prošnje za boljši jutri prihajajo 

Biti srečen

Priprave državne reprezentance v Mariboru za svetovne igre specialne olimpijade  

v Abhu Dabiju
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š p o r t  globoko iz srca, izzvenijo kot mo-
litve, ki jih človek oblikuje samo 
z iskrenostjo in nepokvarjenos-
tjo, na kar je mogoče preveč po-
zabil trenutni svet materializma. 
Njegov svet dobrote ni pokvarjen z 
imetjem, ampak samo z željo os-
rečiti. Biti srečen, ko osrečuješ. 

Njegove besede, čeprav včasih po-
časne in okorne, prinašajo v naš 
svet nekaj lepega, tisto, kar v sebi 
skriva pomen besedne zveze – biti 
srečen.

Vse to in še več je Alen, 
športnik in muzikant, kot ga 
poznamo.

V njegovem imenu želim 
vsem, ki to berete, da se v vaš dom 
naseli košček sreče. Naj bo to kot 
drobna lučka v kotu temne izbe, 
ki razsvetljuje prostor. Saj veste 
– mali princ je rekel – sreča je v 
majhnih stvareh. 

Ivana Šošter

i z  j a v n i h  z a v o d o v  

Nadgradnja preventivnih programov

V okviru projekta Nadgradnja preventivnih progra-
mov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstve-
nem varstvu in lokalni skupnosti smo v jesenskem 
času izvedli številne aktivnosti na področju delova-
nja Centra za krepitev zdravja (CKZ) Koroške. Poleg 
rednega preventivnega programa za vse starostne 
populacije na različnih področjih dela smo pričeli z 
uvajanjem nadgradenj preventivnih programov. Tako 
smo tim okrepili s sodelovanjem kineziologa, dieteti-
ka, psihologa, projektnega pediatra, v projekt se je vk-
ljučilo več diplomiranih medicinskih sester, tudi fizi-
oterapevt je dobil več nalog. 

Vsi zaposleni v ZD Slovenj Gradec in ZD 
Dravograd, še posebej tisti, ki delujemo na področju 
preventive, smo dobili dodatne naloge, pristojnosti in 
se seznanjali z novostmi projekta. Na področju MO 
Slovenj Gradec smo se začeli člani tima CKZ vklju-
čevati v Večgeneracijski center Andeški hram, kjer 
bomo do konca decembra obiskovalce dnevno sez-
nanjali z različnimi aktualnimi preventivnimi zdra-
vstveno-vzgojnimi temami. V 3 mesecih smo se sko-
raj vsakodnevno izobraževali v Ljubljani za različna 
področja izvajanja nadgradnje preventive (priprava 
na porod in starševstvo, program za krepitev zdrav-
ja, vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, zobozdra-
vstvena vzgoja, patronažno varstvo, nadgradnja pre-
ventivnih pregledov tretješolcev in šestošolcev). 
Patronažna služba je začela izvajati posvetovalnice v 
lokalni skupnosti.

Projekt nam je omogočil nabavo obveznega mate-
riala, ki nam bo olajšala izvajanje aktivnosti v prihod-
nje. Tako smo precej časa posvečali nabavi ustrezne-
ga materiala, se učili uporabe le-tega in se ukvarjali z 

zahtevki. Novo pridobljeni nabavljen material bo pri-
pomogel, da bodo delavnice, dogodki in posveti še 
bolj zanimivi, praktični in poučni. 

Pripravili smo tudi predstavitveni film, ki si ga 
lahko ogledate na naši spletni strani. Prav tako bomo 
pričeli z uporabo novih Facebook in spletne strani, ki 
ju bomo redno posodabljali. 

Poskušali vas bomo seznanjati z novostmi na po-
dročju nadgradnje preventive na različne načine. 
Pripravili bomo nove aktualne zloženke in plakate, 
kataloge informacij v vseh 3 občinah pa redno poso-
dabljali. Veliko časa bomo namenili tudi razmišljanju 

Nadgradnja preventivnih programov v Zdravstvenem domu 

Slovenj Gradec in Zdravstvenem domu Dravograd se uspeš-

no vzpostavlja v okviru projekta Nadgradnja preventivnih 

programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem 

varstvu in lokalni skupnosti
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in pisanju strategije ter akcijskega načrta, najprej na 
nivoju zdravstvenih domov ter nadalje še lokalnih 
skupnostih v okviru vseh 3 omenjenih občin. 

Čaka nas zahtevno delo z veliko novostmi, prila-
gajanji in novimi znanji, da se preventivni progra-
mi v ZD Slovenj Gradec in Dravograd kar najbolj ka-
kovostno nadgradijo. Na ta način poskušamo vplivati 
na boljše zdravje prebivalcev vseh 3 občin, bolj zdravo 
in zadovoljno lokalno skupnost ter večji pomen pre-
ventivne vloge zdravstvenega doma. 

Spremljajte naše aktivnosti in se nam pridružite 
na poti do boljšega telesnega in duševnega zdravja. 

Vsi izvajalci nadgradenj preventivnih programov v 
ZD Slovenj Gradec in ZD Dravograd se veselimo na-
daljnjega sodelovanja z vami. 

Učakar Mateja, mag. zdr. nege
vodja CKZ v sodelovanju s strokovnimi sodelavkami 

integriranega CKZ-ja

n a r a v a  

Podnebne spremembe  
in biodinamika

O podnebnih spremembah se da-
nes veliko govori, bolj malo pa 
vemo o vzrokih za njihov nastanek 
in o posledicah. Slabo smo sezna-
njeni tudi z ukrepi, s katerimi lah-
ko omilimo negativne posledice 
podnebnih sprememb in zmanjša-
mo njihov vpliv na naše vsakdanje 
življenje. 

Agencija RS za okolje je 5. 3. 
2018 objavila poročilo o podnebnih 
sprememb v Sloveniji od l. 1961 
do 2011. Glavni zaključek je, da se 
je ozračje v tem času segrelo sko-
raj za 2° C. Poročilo vsebuje tudi 
napoved, da se bo segrevanje na-
daljevalo in da nas čaka v nasled-
njih desetletjih stopnjevanje nega-
tivnih posledic podnebnih spre-
memb. Segrevanje ozračja je pla-
netarni proces, ki ga poganja spro-
ščanje toplogrednih plinov, torej 
človekova dejavnost. Posledice se 
na raznih delih sveta kažejo v raz-
ličnih oblikah in tudi napovedi za 
prihodnost različnih regij se razli-
kujejo. Skupna značilnost pa je, da 
bo segrevanju sledila otežena oskr-
ba z vodo in posledično poslabša-
nje možnosti bivanja in pridelave 
hrane. 

Nastanek podnebnih sprememb
In kako se je vse skupaj priče-

lo? Prvi korak je bil izum parne-
ga stroja 1712 (James Wat, Anglija). 
Uporabljal se je kot pogonski stroj 
v tovarnah in na njem je temeljila 
industrijska revolucija. Z izumom 
parne lokomotive l. 1814 (Georg 
Stephenson, Anglija) se je priče-
la doba parnih vlakov in železni-
ških prog, ki so v naslednjih dese-
tletjih prepredle ves svet. Na mor-
ju so prevladali parniki in velike 
tovorne jadrnice so odšle v poza-
bo. Skupna značilnost omenje-
nih naprav je bila, da jih je poga-
njal premog. Zato se je v tem času 
izredno povečala poraba premoga. 
Naslednji korak je bil izum motor-
ja z notranjim izgorevanjem. Prvi 
uspešni motor je bil Ottov motor 
iz l. 1876 (Nikolaus August Otto, 
Nemčija) ki mu je kmalu sledil 
prvi sodobni avto na tekoče gorivo 
(Karel Benz, 1885, Nemčija). Prvo 
motorno letalo je poletelo l. 1903 
(brata Wright, ZDA), letalstvo pa 
je doživelo izreden razmah po 2. 
sv. vojni. Uporaba motorjev z no-
tranjim izgorevanjem je povzročila 
razcvet naftne industrije. Piko na 

»i« je prinesla uporaba zemeljske-
ga plina kot energenta v industri-
ji, energetiki in gospodinjstvih. Vsi 
omenjeni stroji uporabljajo fosilna 
goriva: premog, nafto ali zemeljski 
plin. To pa je glavni vir sprošča-
nja ogljikovega dioksida, ki je naj-
pomembnejši toplogredni plin in 
glavni krivec spreminjanja pod-
nebja na Zemlji. Tako se je po 250 
letih pokazalo, da omenjeni izumi 
niso vir trajnega blagostanja, am-
pak so primer zgrešenega mode-
la razvoja.

Pri gorenju lesa se porablja ki-
sik in sprošča ogljikov dioksid. Pri 
dihanju rastlin pa se dogaja rav-
no obratno: vsrkavajo ogljikov di-
oksid in izločajo kisik. V uravno-
teženih razmerah, ko kurimo do-
mača drva, ogljikov dioksid vsrkajo 
okoliški gozdovi, ki hkrati sprošča-
jo kisik. Tako se ne povečuje delež 
ogljikovega dioksida, ki bi povzro-
čal težave v ozračju, in tudi do po-
manjkanja kisika ne pride, tako da 
ga je dovolj za nadaljnje gorenje 
drv ter dihanje živali in ljudi. Ko 
kurimo fosilna goriva, ki so bila 
milijone let shranjena pod zem-
ljo, se sproščajo ogromne količine 
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ogljikovega dioksida, ki pa ga goz-
dovi ne zmorejo več sproti vsrka-
ti (površina gozdov na Zemlji se 
zmanjšuje!). 
Mednarodna prizadevanja za 
zmanjšanje izpustov toplogrednih 
plinov

Pojav podnebnih sprememb je 
že dolgo znan in strokovnjaki si 
prizadevajo za odpravljanje vzro-
kov njihovega nastajanja. Za ta na-
men je bilo že več podnebnih kon-
ferenc. Prva je bila l. 1997 v Kjotu 
na Japonskem. Na njej je bil spre-
jet Kjotski protokol, ki je drža-
ve podpisnice zavezoval k izva-
janju ukrepov za zmanjšanje iz-
pusta toplogrednih plinov. L. 2015 
je sledil Pariški podnebni spora-
zum, l. 2017 pa Bonnska podneb-
na konferenca. Za usklajevanje 
skrbi Mednarodni odbor za pod-
nebne spremembe pri Združenih 
narodih. Njegova članica je tudi 
dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki je bila 
l. 2007 deležna Nobelove nagra-
de za mir, ki sta jo prejela nekda-
nji ameriški predsednik Al Gore 
in Mednarodni odbor za podneb-
ne spremembe. Dr. Lučka Kajfež 
Bogataj je l. 2017 izdala knjigo 
z naslovom Planet, ki ne raste. 
Naslov se nanaša na našo Zemljo, 
ki je seveda omejen naravni vir, 
število prebivalcev na Zemlji pa 
hitro narašča. V njej avtorica po-
drobno opiše proces globalnih 
podnebnih sprememb, analizi-
ra vzroke in posledice ter predsta-
vi potrebne ukrepe za rešitev pla-
neta. Branje te knjige vam toplo 
priporočam.

Žal vsa mednarodna prizadeva-
nja niso prinesla potrebnih spre-
memb in naš modri planet se še 
kar naprej segreva, tako da na šte-
vilnih področjih zaznavamo nega-
tivne posledice. Mnoge spremem-
be so šle že tako daleč, da tudi ob 
takojšnjem prenehanju izpuščanja 

toplogrednih plinov povratek na-
rave v prejšnje stanje ni več mo-
goč. Zato ne kaže tarnati nad neu-
spehi svetovne politike, ampak je 
najbolje, da sami pristopimo k iz-
vajanju ukrepov za zmanjšanje iz-
pustov toplogrednih plinov in omi-
litev negativnih posledic podneb-
nih sprememb. 
Zmanjševanje porabe fosilnih goriv

Najućinkovitejši so ukrepi, ki 
prispevajo k odpravljanju vzro-
kov podnebnih sprememb, torej 
tisti, ki zmanjšujejo porabo fosil-
nih goriv. Tu lahko največ storimo, 
če zmanjšamo njihovo porabo za 
ogrevanje in hlajenje stavb. To lah-
ko dosežemo z učinkovito izolaci-
jo zgradb in z nadomeščanjem fo-
silnih goriv z lesno biomaso ali 
drugimi alternativnimi viri (to-
plotne črpalke). Drugo veliko po-
dročje porabe fosilnih goriv je pro-
met. Tudi tukaj so še velike rezer-
ve in vsak si lahko dnevno priza-
deva za zmanjšanje porabe goriva. 
Zelo učinkovit je že ukrep, da krat-
ke avtomobilske vožnje, na primer 
do 1 km, nadomestimo s hojo ali z 
vožnjo s kolesom. S tem bomo sto-
rili veliko za svoje zdravje in oko-
lje, pa še prihranili bomo. Največja 
rezerva na državni ravni pa je pre-
nos tovornega prometa s cest na 
železnico, saj železniški promet 
porabi 6 do 10 krat manj energije 
na tono prepeljanega tovora kot ce-
stni promet. Naslednje je področje 
javnega potniškega prometa, ki je 
v Sloveniji slabo urejeno in prema-
lo stimulirano. Odličen zgled na 
tem področju so mladi, ki se preko 
omrežja sproti dogovarjajo za sku-
pne prevoze z avtomobili – prija-
zno do okolja in denarnice!
Ukrepi za prilagajanje podnebnim 
spremembam

Druga skupina ukrepov se 
nanaša na ravnanje z vodo. 
Segrevanje ozračja namreč 

pomeni, da bo razpoložljive vode 
manj in da bo neenakomerno raz-
porejena preko leta. Ob poviša-
nih temperaturah se bo poveča-
lo tudi izparevanje z zemeljske po-
vršine in iz rastlin. Zato se bodo 
pokrajine, ki so danes na meji suš-
nosti (subpanonsko in primor-
sko območje) spremenile v izra-
zito sušne, tiste, ki pa so danes 
še dobro preskrbljene z vodo, se 
bodo pogosteje srečevale z njenim 
pomanjkanjem. 

Za izvajanje takih ukrepov mo-
ramo spremeniti dosedanjo misel-
nost, da je potrebno vodo čim prej 
spraviti iz pokrajine ter za ta na-
men izsušiti vsa močvirja ter re-
gulirati potoke in reke. Na družbe-
ni ravni je načrtovanje in izvajanje 
takih ukrepov stvar države in jav-
nih strokovnih služb, zato tukaj ne 
bomo šli v podrobnosti. Povsem 
drugače pa je na naši osebni rav-
ni. Najenostavnejši ukrep je shra-
njevanje padavinske vode. Dovolj 
je, da deževnico s svoje strehe 
shranimo v cisterni in jo po pot-
rebi uporabimo za zalivanje, na-
makanje, pranje avtomobilov in še 
kaj. Ob manjšem gradbenem po-
segu na hiši lahko tako vodo upo-
rabimo tudi kot sanitarno vodo, ob 
vgradnji ustreznih filtrov pa tudi 
kot pitno vodo. Za potrebe običaj-
ne družine zadošča 5000 litrska 
cisterna. Sistem lahko dopolnimo 
tako, da vso vodo iz naših izpustov 
očistimo v lastni biološki čistilni 
napravi in jo ponovno uporabimo. 
Pri ravnanju s padavinsko vodo je 
pomembno tudi to, da vse viške s 
svojih površin speljemo v podtalni-
co in ne v javno kanalizacijo. Tako 
bogatimo podtalnico in hkrati raz-
bremenimo lokalno čistilno napra-
vo. Enako pomemben pa je tudi 
učinek na upočasnitev naraščanja 
vodotokov in zmanjšanja možnosti 
njihovega poplavljanja. Če ta ukrep 
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izvedemo na celotnem povodju ne-
kega vodotoka, bomo pomembno 
zmanjšali pogostost in obseg nje-
govega poplavljanja. 

V kombinaciji z energetsko sa-
nacijo lahko ustvarimo hišo, ki 
bo energijsko in vodno neodvi-
sna. S takim ravnanjem bomo po-
membno prispevali k ohranjanju 
mokrišč in biotske raznovrstnosti. 
Suša in biodinamika

In kako se lahko prilagodimo 
pomanjkanju vode na svojih vrto-
vih in poljih? Spet je na 1. mestu 
zbiranje deževnice, na 2. pa varčni 
načini namakanja, na primer ka-
pljično namakanje. Pri uporabi 
na vrtu naj ima deževnica tudi si-
cer prednost pred vodovodno vodo, 
saj ne vsebuje klora in nima za-
viralnih učinkov na življenje nuj-
no potrebnih zemeljskih mikroor-
ganizmov. Deževnica iz cisterne 
ima tudi višjo temperaturo, zaliva-
nje z njo je za rastline manj stre-
sno. In ne nazadnje je deževnica 
cenejša in z njeno uporabo prih-
ranimo. Veliko si bomo lahko po-
magali tudi z nasveti biodinamike. 

Prvi se nanaša na vzgojo rastlin. 
Sadike bomo vzgajali s korenin-
sko grudo, da bodo čim lažje pre-
nesle presajanje. Izdatno jih bomo 
zalili samo ob presajanju, kasne-
je pa čim manj, tako da bodo pog-
nale globoke korenine in bodo od-
porne na sušo. Drugi nasvet se na-
naša na upoštevanje dnevnega rit-
ma dihanja zemlje. Zjutraj zem-
lja izdihuje in zvečer vdihuje. Zato 
bomo v sušnem obdobju rastline 
okopavali zvečer, tako da bo zem-
lja lahko vsrkala večerno zračno 
vlago in rastline bodo zjutraj sve-
že, kot da bi bile zalite. Obratno pa 
ravnamo v razmerah prekomerne 
vlage. Takrat rastline okopavamo 
zjutraj, ko zemlja izdihuje in tako 
se bo prst okoli rastlin lepo osuši-
la. Tretji nasvet se nanaša na sen-
čenje rastlin ob visokih tempera-
turah. Te namreč lahko povzročijo 
poškodbe rastlinskega tkiva na li-
stih ali plodovih. V takih primerih 
je primerni ukrep senčenje. Le-to 
lahko dosežemo tako, da za obču-
tljive rastne izberemo bolj senčno 
lego vrta ali pa senco umetno 

ustvarimo. Na primer tako, da po 
južnem robu vrta zasadimo viso-
ke rastline za senco (fižol na kolih, 
koruza, sirek, topinambur, sonč-
nice). Če ne gre drugače, lahko na 
primerno ogrodje pritrdimo vr-
tnarsko tkanino za senčenje.

V poljedelstvu moramo računa-
ti tudi na to, da se bo obseg pride-
lave za sušo občutljivih rastlin (na 
primer koruza) bistveno zmanjšal, 
nadomestile pa jih bodo za sušo 
in visoko temperaturo odporne ra-
stline. Kmetijska stroka je take ra-
stline že pripravila. Tudi na svojih 
vrtovih bomo morali izbor vrst in 
sort prilagodili novim razmeram. 

Ob koncu pa vas vse vabim, da 
sodelujete pri skupnih prizadeva-
njih za ohranitev Zemlje, tega ču-
dovitega modrega planeta, ki je 
naš skupni dom. Vsak od nas lah-
ko prispeva k zmanjšanju izpusta 
toplogrednih plinov in vsak lah-
ko prispeva k omilitvi posledic kli-
matskih sprememb. Vsak posame-
znik je nemočen, skupaj pa bomo 
zmogli.

Mag. Matjaž Jež

Ali ste vedeli?
Ljudje so bili tedaj (v srednjem veku) zelo vraže- in lah-

koverni … Popotnik Blotius pripoveduje, kaj vse so mu 

Slovenjgradčani vedeli povedati o Pohorju. Prevod iz latinšči-

ne se glasi nekako takole:

»Mislinja izvira na gori, ki se imenuje Pohorje. Obe reki 

(Mislinja in Suhodolnica) dajeta zelo dobre ribe. Slišal 

sem tudi to zelo čudno stvar, za katero so pa tedaj vsi 

Slovenjgradčani enoglasno trdili, da je resnična. Pravijo na-

mreč, da ima gora, imenovana Pohorje, … na vrhu veliko rav-

nino in na njej jezero, tako veliko in dolgo, kakor slovenjegra-

ški trg od enih vrat do drugih, ki je precej dolg; pa tudi pod 

zemljo te gore je vse polno vode; mehka zemlja se vdaja pod 

koraki: ne more nositi niti konj, niti orožja, tako da kdor bi se 

hotel približati jezeru, ne pride samo v nevarnost, da pade v 

brezdno pod njo, ampak … da ga tudi usmrtijo blisk in grom, 

ki nastanejo koj za tem. Tak je namreč tukaj čudež narave, 

da če pride bliže bodisi človek, bodisi žival, nastane kmalu 

ob jasnem nebu čudovita nevihta z bliskom in gromom, da 

podira in ruje celo drevesa, da se sliši tudi v mesto Slovenj 

Gradec …«

Vir: Grobelnik, I., Slovenj Gradec v srednjem veku, Slovenj 

Gradec ob 700-letnici, 1951.
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Kurilna sezona prinaša tudi 
onesnažen zrak 

Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnej-
ši okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku šte-
vilnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato 
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) iz-
postavljamo, da je zrak v času kurilne sezone pri nas 
velikokrat onesnažen, še posebej so problematični 
delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih sno-
vi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je 
ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, 
kot so npr. strupene kovine, organske spojine. 

Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidi-
mo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih na-
nodelcev. Od velikosti delcev je odvisno, kako globo-
ko v dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo. 
Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo 
naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj 
so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzro-

čanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča 
in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. 
Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo 
odplavijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice, 
možgane … ter tudi tam povzročajo vnetja in različ-
ne škodljive kronične učinke.

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

• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v 
krvi in na ožilju, ki imajo lahko za posledico poveča-
no nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta. 

• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je pos-
ledica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, 
naftni derivati), sodi namreč v 1. skupino rakotvor-
nih snovi, ki dokazano povzročajo raka.

• V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi 
nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. 
Škodljivo vplivajo praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
• Bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi 

boleznimi,
• starejši ljudje, majhni otroci,
• sladkorni bolniki,

• zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na 
prostem – zaradi poklica, športa (dihajo globlje, 
hitreje).

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so 
najbolj prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so naj-
bolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih di-
halnih in srčno-žilnih bolezni, saj se lahko njihova 
osnovna bolezen hitro poslabša. 
Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?

Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih, 
ki so objavljeni na spletni strani NIJZ na naslednji 
povezavi. (http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploa-

ded/pm_priporocila_za_prebivalce_jesen_2018.pdf ). Ob po-
višanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje fi-
zičnih aktivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri 
osebah, ki imajo že od prej težave z dihali, srcem in 
ožiljem oz. zaznavajo težave. Še posebej smo na to 
pozorni v obdobjih, ko so vrednosti delcev več dni 
skupaj močno presežene. 

Zato je priporočljivo spremljati podatke o onesna-
ženosti zraka v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani 
redno objavlja Agencija Republike Slovenije za oko-
lje (ARSO) na naslednji povezavi http://www.arso.gov.si/

zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/.

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi 

vsak posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lah-

ko veliko naredi: uporaba javnega prometa, dobra 

izolacija stavb, ogrevanje s centralnim daljinskim 

sistemom, vzdrževane in dobro delujoče peči z 

dobrim izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne 

črpalke …

Če uporabljamo les, naj bodo le kakovostna, čista 

in pravilno posušena drva ali druge oblike pravilno 

pripravljene lesne mase. 

Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega od-

padnega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno ško-

dljivo. S tem povzročamo sproščanje strupenih 

snovi skozi dimnik, ki jih neposredno vdihavamo 

vsi, mi sami in naši otroci.
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VPLIVI OKOLJA 
NA ZDRAVJE

ONESNAŽEN 
ZUNANJI ZRAK 

DELCI PM 

RANLJIVE SKUPINE

• Dojenčki in otroci
• Starejši ljudje
• Ljudje z boleznimi srca in ožilja
• Ljudje z boleznimi dihal 
  (astma, KOPB) 
• Sladkorni bolniki

VIRI ONESNAŽEVANJA

VPLIVI NA ZDRAVJE

PM10

PM2,5

PM0,1

PM2,5

PM10

PM2,5

PM10

PM0,1

PM0,1

• Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost 
zraka v dnevu najnižja. Izogibajmo se bližini prometnic, 
izberimo park ali gozd. Ne izvajajmo napornejših fizičnih 
aktivnosti, omejimo se na sprehod.

• Bivalne prostore učinkovito prezračimo, ko je 
onesnaženost zraka v dnevu najnižja.

• Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj 
ali pomanjkanje sape. To so opozorila, da je treba fizične 
napore zmanjšati.

• Kronični pljučni (astma, KOPB) in srčni bolniki naj redno 
jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi 
zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. 
Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna 
utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje 
osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo 
zdravniško pomoč.

• Redno spremljajmo obvestila in napovedi ARSO o 
kakovosti zraka (www.arso.gov.si) in ravnajmo skladno 
z napotki glede na aktualno raven onesnaženosti.

• Doprinesimo k zmanjšanju izpustov v domačem 
okolju – to lahko storimo tako pri ogrevanju objekta 
v katerem živimo kot pri načinu transporta!

VDIHAVANJE

Kaj lahko sami storimo za 
zašcito svojega zdravja?

• Upoštevajmo Priporočila za ravnanje prebivalcev 
ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na 
stopnjo onesnaženosti zraka (www.nijz.si):

bolezni
živčevja

presnovne
bolezni

bolezni srca
in obtočil 

drugi učinki:
prezgodnji porod,

nizka porodna teža..

bolezni
dihal

Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi sto-
penjske napovedi onesnaženosti zraka z delci in 
priporočila za ravnanje v obliki barvne lestvice. 
Različnim stopnjam onesnaženosti zraka (od nizke, 
zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označene z ze-
leno, rumeno, oranžno in rdečo barvo, so priloženi 
ustrezni zdravstveni nasveti.

Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženos-
ti zraka podaja ARSO tudi osnovna priporočila za 
ukrepanje (priporočila glede kurjenja in pravilne 
priprave drv, zmanjšanja ogrevanja, uporabe javnega 
prevoza …). 

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo
člani strokovne skupine za zrak

Zagotovo ste opazili novo podobo kulturnega doma v 

Šentilju. Obnova, ki je bila še kako potrebna, je zagotovo 

vredna pohvale, vendar pa v tej številki Naše občine cvetličko 

namenjamo ureditvi zbiralnice oz. eko otoka. 

Še nedolgo nazaj so zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov 

stali kar pred kulturnim domom, v katerem se sicer bolj 

malo kaj dogaja, a smeti kljub temu tja niso spadale. Zdaj pa 

je na parkirišču urejen poseben prostor, t. i. eko otok, ki je 

namenjen odlaganju ločeno zbranih odpadkov. Ograjen je z 

leseno ograjo in tako ne kazi okolice. Sestavljajo ga zabojniki 

za papir in karton, odpadno električno in elektronsko 

opremo, steklo ter embalažo, namenjen pa je vsem 

uporabnikom, ki želijo odložiti ločeno zbrane odpadke, in ne 

le tistim, ki živijo v njegovi neposredni bližini.
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Zlati jubilej Olge in Jožeta Rošer

16. 9. sta v krogu svojcev, sose-
dov in prijateljev v farni cerkvi 
sv. Florjana v Doliču praznovala 
zlato poroko Olga in Jože Rošer 
s Tolstega Vrha pri Mislinji. 
Cerkveni obred je opravil Mirko 
Horvat, civilni del pa župan 
Občine Mislinja Bojan Borovnik. 

Olga se je rodila l. 1945 v šte-
vilni kmečki družini v Vitanju, 
Jože pa se je kot najmlajši ot-
rok rodil v kmečki družini, kjer 
je bilo 9 otrok. Njuna skupna 
življenjska pot je začela teči l. 
1968, ko sta se poročila v cerkvi 
v Vitanju ter si ustvarila dom in 
družino na kmetiji Pačnik, kjer 
živita še danes. Složno sta vodi-
la barko življenja, z roko v roki, 
z ramo ob rami … Ni jima bilo z 
rožicami postlano, vendar sta z 
medsebojno ljubeznijo in trdim 
delom omogočila lepo življenje 3 

sinovom in hčerki, ki so jima ne-
izmerno hvaležni za dar življenja, 
ljubezni in dobroto srca. 8 vnu-
kov pa si želi, da bi odložila delo 
in skrbi, da bi v miru in sreči pre-
življala jesen življenja, ki jima jo 
bo dobri Bog podelil. Hkrati si 
želijo, da bi jih imela še naprej 

tako rada in jih razvajala s svo-
jo ljubeznijo in dobroto. Hvala 
vama!

Naj vama še na mnoga, mno-
ga leta služita zdravje, sreča, naj 
vama rožice na oknih cveto, ptice 
na vejah pojo, naj vaju Bog živi, 
še mnogo, mnogo dni.
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Novorojenci 2018
Luka Černe 

Leon Kerman
Ajda Ogriz 

Rene Britovšek Mozgan
Tevž Jelen 

Ula Pantner 
Zoja Pesjak Matavž 

Žiga Skarlovnik 
Špela Padežnik 

Lara Lopan 
Tia Jehart 

Miša Štruc 
Andraž Merzdovnik

Aljaž Jelen 
Val Ledinek 

Nik Tempran 
Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!

Srečno novo leto

Spoštovanje

Resnica

Enotnost

Čutnost

Navdušenje

Očarljivost

Nasmeh

Odpuščanje

Veselje

Odgovornost

Ljubezen

Energija

Toplina

Objem

Vse to SREČA je, ki rada skrije se v srce.

Čaka tam, da jo odkriješ, v ljubezen jo zaviješ

in še drugim jo podariš – gotovo jo nazaj dobiš.

Iva Zaveršnik
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Gašenje načeloma ni težko. Teorija nam 
je znana. Je pa zagotovo zelo koristno tudi 

praktično preizkusiti gašenje v nadzorovanih 
pogojih, če bi bilo le-to enkrat zares 

potrebno.

Kaj neki se je dogajalo v Hudi luknji? Snemalna 
oprema, kup produkcijskih avtomobilov … 

Ja, naša lepotica lahko pokaže mnogo čarov. 
Ministrstvo, a že končno smemo kaj več?

Na letošnjem Pozdravu jeseni smo se lahko 
sami prepričali, kako nespametno je biti 

neprivezan. Kljub »samo« 11 km/h je bil trk 
presenetljivo močan. 

Pešbus je znova zapeljal šolarje po kraju 
in pripomogel k večji trajnostni mobilnosti 

naših osnovnošolcev. Presenečenje, noge 
se dajo tudi uporabljati in še zabavno ter 

zdravo je.

Naj so majhne ali velike, rdeče ali rumene, 
domača jabolka na sadjarski razstavi so 
vedno deležna zanimanja. Še posebej »ta 
stare« sorte.

Mi hodimo k njim na morje, Istarska 
turistička zajednica pa je k nam pripeljala 
lepo število svojih članov, ki so se prepričali 
tudi o lepotah naše kolesarske »Štrekne«.

Mimo šole je zaradi varnosti šolarjev 
omejitev hitrosti – cona 30. Kar pomeni, 
da ob prekoračitvi lahko zelo hitro sledi 
odvzem vozniškega dovoljenja in zaplemba 
vozila.

Župnijska Karitas Šentilj pod Turjakom je 
s tokratnim koncertom pomagala pomoči 
potrebnim osnovnošolcem. Ja, zares; če 
daruješ – osrečuješ.



Prireditvenik  
december 2018–marec 2019
December
 26. 12. dvorana Lopan 
 19.30 božično-novoletni koncert Babnikove godbe z gosti: ansambel Mladi korenjaki
 31. 12. dvorana Lopan 
 22.00 silvestrovanje
Januar
 26. 1. ali Mislinjski jarek 
 9. 2. sankanje v Mislinjskem grabnu
Marec
 5. 3. pred Centrom Lopan 
  pustni karneval

V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov prireditev bodo le-te sprotno podane 
na spletni strani Občine Mislinja. Podatke prireditev za naslednjo številko zbiramo  
do 28. februarja 2019 na e-naslov nasaobcina@mislinja.si.


