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

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja 
in telefonsko številko za glasilo Naša občina 
sprejemamo v elektronski obliki na e-mail 
naslov nasaobcina@mislinja.si. Fotografije naj bodo 
priložene ločeno v formatu jpeg ali tiff. Rok za 
oddajo prispevkov za naslednjo številko glasila 
je 24. maj 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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Nekaj novega in nekaj starega
Odprtje novega Centra za zdrav-
je in šport Mislinja, če sem na-
tančnejša – novega objekta za 
večnamensko modularno špor-
tno dvorano – je dogodek, ki ga v 
anale Občine Mislinja lahko za-
pišemo z velikimi zlatimi črka-
mi. Poleg pouka športne vzgo-
je, športno-rekreacijskih dejav-
nosti in prihodnjih izvedb različ-
nih šolskih in občinskih priredi-
tev so v njem uredili še klubske 
prostore, prostor za fitnes, pove-
zavo s prostori obstoječe osnovne 
šole in dvigalo, ki bo omogočalo 
dostop tudi za funkcionalno ovira-
ne osebe. Pohvalno je, da je špor-
tna dvorana zasnovana kot niz-
koenergijski objekt. Sčasoma se 
bomo Mislinjčanke in Mislinjčani 
verjetno navadili tudi na njego-
vo velikost in temnejšo fasado. 
Zavedamo se, da k objektu sodi-
jo parkirna mesta. Naša šola je s 
tem postala velika in sodobna, za 
vse nas, ki smo jo obiskovali pred 
leti ali desetletji in tja vsakodnev-
no vozili svoje otroke, pa bo v spo-
minu verjetno bolj ostala kot ča-
robna šola sredi narave, v zavetju 
mogočnih starih in dišečih borov 
pred njo. 

Spremembe so v današnjem 
času edina stalnica in tudi Kult-
urca je letos potekala drugače, kot 
smo je bili vajeni. Na osrednji pri-
reditvi ob kulturnem prazniku 
nas je nagovoril poslanec DZ RS 
Jože Lenart, čemur je sledila igra 
Koroškega deželnega teatra Norci 
s predvolilno komedijo »Zgode na 
dvoru kralja Janeza«. Predsednik 
Upravnega odbora Prešernovega 
sklada Vinko Möderndorfer, ki 
je bil letošnji slavnostni govor-
nik na Prešernovi proslavi ob kul-
turnem prazniku, je prisotne v 

dvorani spravil v večjo zadrego, ko 
si je namesto kralja Janeza za svoj 
satirični nastop sposodil Butalce. 
In seveda jih niso slišali samo 
Ljubljančani, zaušnica (ne)kulturi 
se tiče nas vseh. 

Hvalevredno je, da se v naši 
občini premika tudi na podro-
čju javnega zdravstva. V tej števil-
ki Naše občine boste lahko brali 
o novih pridobitvah Zdravstvene 
ambulante Mislinja in odprtju 
prve lokalne enote fizioterapije v 
Mislinji. Občina Mislinja pa je na 
pobudo Društva invalidov Slovenj 
Gradec pristopila tudi k projek-
tu Občina po meri invalidov in že 
pripravila Akcijski načrt za neod-
visno življenje invalidov.

O mislinjski kuhariji smo pi-
sali že v prejšnji številki in hkra-
ti o pobudi, da skupaj napišemo 
kuharsko knjigo. Tokrat boste bra-
li o jedeh in običajih, povezanih 
s kuhinjo v času od pusta do ve-
like noči. Ste vedeli, da so bili pri 
nas v preteklosti običajni in po ob-
liki starejši krapi kvadratne oblike, 
z eno ali dvema zarezama, imeno-
vani na noge?

In še nekaj pomembnega. 
Društvo narava Pohorja je za-
čelo zbirati gradivo o pohorskih 
planjah. O življenju in delu v 
Mislinjskem grabnu in na po-
horskih planjah v letih po 2. sv. 
vojni boste v tokratnem intervju-
ju z Otom Skobirjem, ki je kot re-
virni gozdar v revirju Glažuta ne-
prekinjeno delal celih 38 let, izve-
deli, da je Mislinjska posest me-
rila okrog 3000 ha in kako se je 
takrat gozdarilo na fratni način. 
Držimo pesti, da bodo informa-
cije, ki jih bodo zbrali tudi s po-
močjo intervjujev z našimi starej-
šimi občankami in občani, služile 

kot vir, da za zanamce ohranimo 
vedenje o tradicionalnem načinu 
dela. Zakaj? Ker lahko tudi na ta 
način pripomoremo, da se planje 
dolgoročno ohranijo kot naša sku-
pna naravna dediščina. Mogoče se 
v prihodnje lahko nadejamo tudi 
knjižne oblike teh zapisov. 

Ohranimo pa lahko še nekaj 
starega. Poimenovanja naših za-
selkov, ulic in postaj, ki še ved-
no živijo v spominu naših ljudi. 
Ni še tako daleč, ko so se še doga-
jale takšne reči, kot je zapisal in-
formator Andrej: »Mene je učite-
ljica v 3. razredu vprašala, kako 
se imenuje ta del, pa sem ji rekel, 
da ‚Gladovna ves‘. Me je natepla 
in pojasnila, da je to Šentilj in da 
vam nismo nič pogladovali.« 

Saša Djura Jelenko
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Center za zdravje in šport Mislinja 
z dimenzijami (površina, velika 
približno 2.500 m2, razponi no-
silcev več kot 32 m, višina okoli 
12 m) in izredno visoko usmerje-
nostjo v naravne (trajnostne) rešit-
ve v Sloveniji predstavlja pravi pre-
sežek sodobne gradnje na podro-
čju lesene gradnje javnih stavb v 
zadnjih letih.

Značilnost trajnostno naravna-
ne, tehnološko napredne in izred-
no hitre gradnje je nizka cena in-
vesticije, ki je v primeru telovad-
nice v Mislinji znašala manj kot 
1.200 €/m2 oz. skupaj manj kot 
3 mio €. Okoli 50 % investicije je 
Občina Mislinja plačala z uspeš-
no pridobljenimi nepovratnimi 
sredstvi. 

Priprava investicijske dokumen-
tacije in pomoč pri pripravi vlog 
za nepovratna sredstva na 3 različ-
ne vire sofinanciranja sta bili za-
upani podjetju Eutrip, ki je v fazi 
gradnje opravilo tudi storitve nad-
zora (vloga inženirja po pogodbe-
nih določilih FIDIC). Vlogo nosilca 
gradbene pogodbe je prevzelo pod-
jetje Alfa Natura, ki je specializi-
rano za lesene gradnje. Omenjeno 
podjetje je zahtevno gradnjo izved-
lo v izredno kratkem času – samo 
v 9 mesecih (ta čas vključuje: pri-
pravo projektne dokumentacije 
(PZI), izgradnjo in dobavo opre-
me). V vlogi podizvajalcev gradnje 
so bila podjetja iz okolja (Lesoteka 
hiše, Esotech), ki so s svojo pre-
danostjo domačemu okolju po-
membno prispevala k realizaciji in-
vesticije. Opremo je dobavilo pod-
jetje Lesnina MG oprema. 

Stavba je na zunaj zelo subtil-
na, saj so načrtovalci s spretno za-
snovo (kaskadna zasnova strehe 
na južni strani in temnejši zgor-
nji deli) leseni objekt uspešno 
»potopili« v ozadje pohorskih goz-
dov. Lesena fasada spodnjega dela 
daje slutiti, da gre za leseno stav-
bo, vendar se to zares pokaže šele, 
ko vstopimo v osrednji prostor. 
Stavba je na severni strani okoli 
5 m vkopana v podlago, zato daje 
obiskovalcu šele pogled z zgornje 
tribune občutek naravnih materi-
alov, velikih dimenzij in razponov. 

Center za zdravje in šport 
Mislinja ima osrednji vadbeni 
prostor, velik približno 45 m x 24 
m, kar omogoča vadbo, regular-
na tekmovanja malega nogome-
ta (futsal) ter izvedbo državnih in 
mednarodnih rokometnih tekem. 
S pomičnimi zavesami na elektro 
pogon se prostor lahko razdeli na 
3 enote, tako da je trening odboj-
ke ali košarke možen na treh loče-
nih igriščih hkrati. Na nepremič-
nih tribunah je prostora za oko-
li 300 gledalcev. Kadar bo dvorana 

uporabljena za tekmovanja v ko-
šarki ali odbojki, bo na izvlečnih 
tribunah dovolj prostora še za do-
datnih 300 obiskovalcev. Za špor-
tno vadbo bo na voljo tudi fitnes, 
ki se bo raztezal na površini okoli 
70 m2. V stavbi so še klubski pro-
stori, prostori za rekvizite, komen-
tatorski prostor in kabineti. 

Zgradba ima 3 vhode, ki omo-
gočajo enostavno logistiko. 
Službeni in dostavni vhod sta na 
zahodni strani, osrednji vhod za 
obiskovalce pa je usmerjen na ju-
govzhod. Iz vhodne avle je za obi-
skovalce predviden dostop do 
zgornje tribune, športniki pa lah-
ko skozi 3 dvojne garderobe dosto-
pajo do parketa. Vgrajen športni 
parket, pod katerim je talno gret-
je, ima odlične lastnosti odbojno-
sti in blaženja, kar je za športni-
ke, ki vsakodnevno obremenju-
jejo mišice in sklepe, še posebej 
pomembno. 

Odprtje je bolj naravnano na 
širšo javnost, strokovna javnost pa 
ima možnost seznanitve s postop-
kom javnega naročanja (izveden je 

Center za zdravje in šport Mislinja
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bil dvofazni postopek s pogajanji 
in konkurenčnim dialogom, pri 
čemer je bila podpisana pogodba 
na osnovi določil rumene knjige 
FIDIC, kjer je izvajalec hkrati tudi 
projektant projekta za izvedbo), z 
BIM projektiranjem lesene stavbe 
(BIM 3D model je neposredna os-
nova za razrez lesa v proizvodnji) 
ter z načrtovanjem in izvedbo 
energetsko učinkovitih instalacij. 

Stavba je zasnovana skladno s 
smernicami za skoraj ničenergij-
ske stavbe. V nadaljevanju so na-
štete njene lastnosti.
• Objekt je ogrevan na biomaso v 

sosednji stavbi, za poletno pri-
pravo tople sanitarne vode pa je 
vgrajena visoko učinkovita to-
plotna črpalka zrak – voda. 

• Vgrajena je nadstandardna de-
belina toplotne izolacije, saj ima 
streha 40 cm izolacije, zunanje 
stene pa v povprečju med 28 in 
34 cm. 

• Vgrajeno ima troslojno viso-
ko učinkovito zasteklitev z lese-
nimi okvirji in strešne kupole, 
ki omogočajo difuzno svetlobo, 
obenem pa so visoko energetsko 
izolativne. 

• Stavba ima vgrajeno napre-
dno LED-razsvetljavo, ki omo-
goča osvetlitev do okoli 800 
lux, pri čemer je možna digital-
na (DALI) regulacija. Običajno 
osvetljenost za vadbo (300 lux) 
je torej možno z enim pritiskom 
na tipko povečati ali zmanjša-
ti, in sicer tako po sektorjih kot 

tudi v celoti. Asimetrična optika 
svetil bo poskrbela, da igralcev 
odbojke kljub zadostni osvetlitvi 
polja ne bodo motili neposredni 
pogledi v svetila, saj so ta razpo-
rejena izven igralnega polja. 

• Vsi prostori v telovadnici so me-
hansko prezračevani s 3 pre-
zračevalnimi napravami viso-
ke energetske učinkovitosti, saj 
imajo rekuperatorji izkoristek 
prek 80 %. 

• Vse ključne energetske na-
prave je možno prek central-
nega nadzornega in krmilne-
ga sistema upravljati tudi na 
daljavo. Energetski monito-
ring (EnMonitoring) ne omo-
goča le  vpogleda v samo skup-
no porabo energije, temveč ima-
jo kalorimetre in elektro števce 
tudi vsi večji porabniki (klima-
ti, toplotna črpalka, talno gretje, 
razsvetljava). 

• Meritve zrakotesnosti so poka-
zale izredno kakovostno izgra-
dnjo, saj je bila izmenjava zra-
ka pri pod- in nadtlaku 50 Pa 
več kot trikrat manjša od s stra-
ni Eko sklada zahtevanih 0,6 vo-
lumna zraka v 1 uri. Kakovost 
gradnje je bila preverjena tudi s 
termografskim posnetkom, pri 
katerem ni bilo vidnega nobene-
ga večjega toplotnega mostu.   

Trenutno poteka tudi prido-
bivanje certifikata za trajnostno 
gradnjo po nemškem standardu 
DGNB, kar pomeni, da bo telovad-
nica v Mislinji ena prvih lesenih 

stavb v Sloveniji, ki bo certificira-
na po tem mednarodnem certifi-
kacijskem postopku. 

Osnovna nosilna konstrukcija 
je iz lesenih križno lepljenih no-
silcev in sten. Razpon prek 32 m 
premošča jeklen nosilec, ki tako 
omogoča, da je vidno polje obi-
skovalcev na tribunah brez mote-
čih elementov. Vgrajenih je okoli 
680 m3 masivnega lesa, poleg tega 
pa še okoli 380 m3 naravnih izola-
cijskih materialov v obliki vpiha-
nih lesenih vlaken. Naravni mate-
riali niso prijazni do okolja samo 
v času izgradnje, temveč pomeni-
jo tudi izpolnjevanje trajnostnih 
načel v celotni življenjski dobi. 
Nosilna lesena konstrukcija je v 
dvorani vidna po celotni površi-
ni, kar daje notranjemu prosto-
ru prijetno toplino in naravni vi-
dez. Na stropu vgrajene akustič-
ne obloge poleg zaščitnih mehkih 
oblog v spodnjem delu sten zago-
tavljajo dušenje hrupa in primer-
ne odmevne čase ter prijetno pro-
storsko akustiko, ki je zaželena ne 
samo za športne dejavnosti, tem-
več tudi za prireditve. 

Vezni hodnik omogoča topel 
prehod do osnovne šole. Na njem 
je zasnovano dvigalo, ki bo brez 
arhitektonskih ovir omogočalo 
dostop do zgornjih prostorov šole 
in telovadnice.

Primož Praper, Eutrip d. o. o.,
Boris Kamenik

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT 

P R O J E K T  S T A  S O F I N A N C I R A L A O P R E M O  J E  D E L N O  S O F I N A N C I R A L A
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Obnova odseka regionalne ceste  
R2-431/1350
Od Gornjega Doliča (križišče z glavno cesto) do Srednjega Doliča v dolžini 2,4 km

Lani jeseni je Direkcija RS za in-
frastrukturo, ki je upravljavec re-
gionalne ceste Gornji Dolič–
Stranice, naročila obnovo vozišča, 
in sicer od križišča z glavno ces-
to pri gostišču Jožko do Srednjega 
Doliča v dolžini 2,4 km.

Obnova, ki je bila financirana 
iz vzdrževanja državnih cest, je 
bila res nujna in neizbežna zaradi 
močno dotrajane asfaltne prevle-
ke. Podatki štetja prometa kažejo, 
da je cesta vedno bolj obremenje-
na s tovornim prometom.

Obnova vozišča je bila izvede-
na po sistemu hladne reciklaže, 
kar pomeni, da se voziščna kon-
strukcija reciklira na kraju sa-
mem z dodajanjem hidravlične-
ga veziva in penjenega bitumna. 
Trenutno je to eden najcenejših 
postopkov obnove vozišč, saj se 
že vgrajeni materiali iz voziščne 
konstrukcije stabilizirajo z vezivi, 

poleg tega je postopek ugodnej-
ši z vidika negativnih okoljskih 
vplivov.

V sklopu obnove vozišča so bili 
urejeni: odvodnjavanje, drenaže 
na mestih zalednih vod, zamenja-
na jeklena varnostna ograja, očis-
tili smo vegetacijo, ki je segala v 

prosti profil ceste, ter zamenjali 
robnike v dolžini 1750 m.

Trenutno med Občino Mislinja 
in Direkcijo potekajo tudi raz-
govori glede reševanja problema 
pešcev na tem odseku. Po izvede-
ni obnovi so opazne tudi višje hi-
trosti vozil, kar je bilo seveda pri-
čakovano. Interes Občine je za-
gotoviti hodnik za pešce, skla-
dno z zakonodajo, hkrati pa tudi 
čim manjše posege v zemljišča, 
ki so v zasebni lasti. Posegi so si-
cer neizogibni. Občina bo pridobi-
la ustrezno projektno dokumenta-
cijo in vključila lastnike zemljišč 
v želji, da se gradnja prične čim 
prej.

Prav tako je potrebno iskati 
dolgoročno rešitev za križišče pri 
gostišču v Gornjem Doliču, saj 
je trenutno stanje nevarno za vse 
udeležence v prometu. 

Boris Kamenik

Foto: VOC Celje, d. o. o.
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Projekt Občina po meri invalidov je oblikovala Zveza 
delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) z namenom, da 
spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim ak-
tivnostim za doseganje večje kvalitete življenja inva-
lidov v njihovem okolju, za socialno vključenost in-
validov in sodelovanje v družbenem življenju kraja. 
Občina Mislinja je k omenjenemu projektu pristopila 
na pobudo Društva invalidov Slovenj Gradec. 

Listina Občina po meri invalidov je priznanje ob-
čini, ki v svojem delovanju upošteva različnost po-
treb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbu-
ja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov 
in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispe-
vajo k večji kvaliteti osebnega življenja vseh občanov, 
tudi invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti 
za njihovo socialno vključenost in aktivno udeležbo v 
družbenem življenju občine, z namenom udejanjanja 
pravic človeka in državljana.

Župan Bojan Borovnik je po predhodnem soglas-
ju, da župan/občina pristopi k temu projektu, 8. 10. 
2018 skupaj z DI Slovenj Gradec sklical okroglo mizo, 
na katero so bile povabljene invalidske organizacije, 
predstavniki lokalnih društev, podjetja v občini in od-
govorni predstavniki javnih služb, ki se srečujejo s 
problematiko invalidov. Prisotni so izkazali naklonje-
nost projektu, na okrogli mizi so aktivno sodelovali in 
izkazali strinjanje o sodelovanju.

Teme okrogle mize so bile: vključenost invalidov v 
lokalno okolje, dostopnost do javnih objektov, izobra-
ževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
zaposlovanje invalidov in njihove pravice. Vse ugoto-
vitve so podlaga za pripravo ocene položaja invalidov v 
občini in oblikovanje predlogov za akcijski načrt. 

Ob zaključku okrogle mize je bil sprejet dogovor 
o imenovanju posebne delovne skupine za popis de-
janskega stanja v občini Mislinja in župan je 13. 11. 
2018 izdal sklep št. 141-1/2018 o imenovanju omenje-
ne skupine.

Delovna skupina se je 27. 11. 2018 pri PC Lopan 
sestala z namenom, da popiše dejansko stanje dosto-
pnosti pri vseh javnih in drugih objektih ter arhitek-
tonske ovire. Terenski ogled je vključeval ogled PC 
Lopan, znotraj katerega je lociranih več različnih jav-
nih in zasebnih lokalov ter trgovin, med njimi tudi 
Pošta Slovenije, Zasebna splošna praksa Leonarde 
Pirmanšek, Koroška lekarna ter zavarovalnici Sava 
in Triglav. V 2. nadstropju PC Lopan so večnamenski 
prostori v lasti Občine Mislinja, kamor je omogočen 
dostop z dvigalom. V tem nadstropju so tudi sanitari-
je za invalide.

Sledil je ogled stavbe Občine Mislinja, nato 
Osnovne šole Mislinja in zunanjost Centra za zdravje 
in šport. Nadalje pa še Kulturni dom Šentilj in cerkev 
sv. Ilja. Terenski ogled se je zaključil v Šentlenartu, 
kjer se nahajajo knjižnica, vrtec, banka, zdravstveni 
dom, trgovine in otroško igrišče.

Na podlagi predlogov in pripomb je bila dokončno 
oblikovana Analiza položaja invalidov, ki skuša zajeti 
celotno podobo stanja v občini Mislinja. Nato so prip-
ravili Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov, 
ki bo v prihodnosti zagotavljal še kvalitetnejše izena-
čevanje možnosti invalidov. Hkrati pa je potrebno po-
udariti, da nam pristop k projektu daje spodbudo, da 
se bo na področju lokalne skupnosti začela intenzivna 
izvedba uresničevanja zastavljenih nalog.

Andreja Srt

Občina po meri  
invalidov
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V skladu z Uredbo o obvezni ob-
činski gospodarski javni služ-
bi zbiranja komunalnih odpad-
kov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/18) in 
Uredbo o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 
84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 
– popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – 
popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 
– ZIURKOE) v marcu in aprilu 
pripravljamo spremembe na po-
dročju ločenega zbiranja komu-
nalnih odpadkov v koroški regiji. 

Spremembe se nanašajo na po-
imenovanje zabojnikov in vrečk 
ter na spremenjen način ločevanja 
odpadkov po izvoru. Z namenom, 
da bi bil prehod na nov način lo-
čevanja odpadkov čim bolj prep-
rost in razumljiv, smo pripravili 
podrobnejša navodila.

Spremenjeno poimenovanje 
zabojnikov in vrečk – nove nalepke 
za zabojnike

Prva sprememba se nanaša na 
preimenovanje zabojnikov, pri če-
mer se bo zabojnik za suhe odpad-
ke preimenoval v zabojnik za odpa-
dno komunalno embalažo, zaboj-
nik za mokre odpadke v zabojnik 
za mešane komunalne odpadke, 
zabojnik za biološko razgradljive 
odpadke pa ostaja nespremenjen. 
Pripravljene imamo nove nalepke 
za zabojnike, ki jih bomo razdelili 
v čim krajšem času. Dobili jih bos-
te ob rednem pobiranju odpadkov. 
Prosimo, da jih ustrezno nalepi-
te na zabojnike. Priporočljivo je, da 
zabojnike za odpadke postavite na 
toplo in odstranite staro nalepko, 
površino očistite ter nalepite novo 

nalepko. Na takšen način bodo na-
lepke dlje časa obstojne. Prav tako 
bomo spremenili poimenovanje 
vrečk. Vrečka za suhe odpadke se 
bo preimenovala v vrečko za odpa-
dno komunalno embalažo, vrečka 
za mokre odpadke pa v vrečko za 
mešane komunalne odpadke.

Obstoječe vrečke uporabite, 
dokler jih imate v zalogi. Tudi pri 
naslednjem razdeljevanju vrečk 
boste nekateri še prejeli vrečke s 
starimi oznakami, ker jih ima-
mo še v zalogi. Iz ekonomske-
ga in ekološkega vidika je neut-
emeljeno, da bi obstoječe vreč-
ke zavrgli samo zaradi novega 
poimenovanja.

Spremenjen način ločevanja 
odpadkov – nova navodila za 
ločevanje odpadkov

Druga sprememba se nanaša 
na ločevanje oz. odlaganje odpad-
kov v zabojnike ali vrečke. V tabe-
li so prikazane skupine odpadkov 
in posamezni odpadki, ki spadajo 
med odpadno komunalno emba-
lažo, mešane komunalne odpad-
ke in biološko razgradljive odpad-
ke. Navajamo ključne spremembe 
oz. novosti.
1. Papirja, papirne in kartonske 

embalaže po novem ne bomo 
odlagali med odpadno ko-
munalno embalažo. Ves pa-
pir, vključno s papirno in kar-
tonsko embalažo, bo potreb-
no odlagati izključno na ekolo-
ških otokih in zbirnih centrih 
za odpadke. 

2. Stekleno embalažo bo potreb-
no, kot do sedaj, odlagati na 

ekoloških otokih in zbirnih 
centrih za odpadke.

3. Odpadno plastično in ko-
vinsko embalažo ter embala-
žo iz sestavljenih materialov 
bo potrebno izprazniti ostan-
kov hrane ter odložiti med od-
padno komunalno embala-
žo. Ostanke hrane bo potreb-
no kompostirati v hišnih kom-
postnikih oz. odložiti v zaboj-
nik za biološko razgradljive 
odpadke.

4. V zabojnik za mešane komu-
nalne odpadke po novem ne 
bo dovoljeno odlagati odpadne 
komunalne embalaže.

Ekološki otoki 
Sprememba načina ločevanja 

odpadkov prinaša tudi spremem-
be v organiziranosti in načinu lo-
čevanja odpadkov na ekoloških 
otokih. Število ekoloških otokov 
bomo povečali in jih tako še bolj 
približali našim uporabnikom. 
Pomembnejša sprememba pa se 
nanaša na ločevanje odpadkov na 
ekoloških otokih. Po novem bomo 
na ekoloških otokih zbirali samo 
2 frakciji, to je steklena embala-
ža ter papir in karton, vključno s 
papirno in kartonsko embalažo. 
Ostalo plastično in kovinsko em-
balažo, pa bo potrebno odlagati v 
zabojnike za odpadno komunalno 
embalažo.

(Ne)urejenost ekoloških otokov
Ekološki otoki so namenje-

ni ločenemu zbiranju samo ne-
katerih vrst odpadkov, po novem 
bo to samo steklena embalaža 

Nov način ločevanja odpadkov
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ODPADNA KOMUNALNA 

EMBALAŽA
Embalaža naj bo

prazna in stisnjena!

MEŠANI
KOMUNALNI ODPADKI

BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVI ODPADKI

1. PLASTIČNA EMBALAŽA
(plastenke, plastične vrečke in folije, 
plastična embalaža pralnih sredstev, 

plastični lončki, plastične tube, 
stiropor)

2. KOVINSKA EMBALAŽA
(pločevinke, konzerve, aluminijasta 

folija, prazna kovinska embalaža 
sprejev in lakov ter živil,  

kovinske tube)

3. SESTAVLJENA EMBALAŽA
(tetrapak embalaža od hrane  
in pijače, sestavljene vrečke 

prehrambenih izdelkov)

V zabojnik 
ne odlagajte 

papirja, papirne in kartonske 
embalaže ter steklene embalaže! 
Navedeno embalažo oddajte na 

ekološkem otoku ali zbirnem centru  
za odpadke.

1. VSE VRSTE HIGIENSKIH 
PRIPOMOČKOV

(papirnate brisače in robčki, 
higienski vložki, zobne ščetke, 

britvice, plenice)

2. OSTANEK KOMUNALNIH 
ODPADKOV

(kosti, olupki citrusov, hišne smeti 
od pometanja, vrečke iz sesalnikov, 
manjše količine neuporabnih oblačil 

in obutve, odpadki iz keramike in 
porcelana, odpadki iz gume in usnja, 
celofan, lepilni trakovi, pisala, pasji 
in mačji iztrebki (pesek), cigaretni 
ogorki, zamaščen papir in folija)

V zabojnik 
ne odlagajte 

odpadne embalaže, biološko 
razgradljivih odpadkov, gradbenega 

odpada, odpadne električne  
in elektronske opreme  
in nevarnih odpadkov.

1. ZELENI VRTNI ODPAD
(odpadno vejevje, trava, listje, stara 
zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo 
sadje, stelja malih rastlinojedih 

živali, lesni pepel)

2. KUHINJSKI ODPADKI
(zelenjavni in sadni odpadki 

vseh vrst, jajčne lupine, kavna 
usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 

prehrambeni izdelki,  
kuhani ostanki hrane)

V zabojnik 
ne odlagajte 

kosti, odpadnega jedilnega 
olja, mačjih in pasjih iztrebkov, 
ostankov živil, ki so obdelana s 

fitofarmacevtskimi sredstvi (olupki 
citrusov).

Biološko razgradljivih odpadkov 
ne odlagajte v plastične vrečke, 

ker poslabšajo  
kakovost komposta.

ter papir in karton, vključno s 
papirno in kartonsko embala-
žo. Žal pa se na številnih eko-
loških otokih odlagajo tudi od-
padki, ki tja ne sodijo. Za neka-
tere uporabnike je še vedno bolj 
preprosto, da se odpadkov zne-
bijo na prvem ekološkem otoku, 
kot pa da bi jih pripeljali na zbir-
na centra za odpadke v Pamečah 
ali Dovžah ter tako poskrbeli za 
čisto okolico in pravilno ravnanje 
z odpadki. Kljub temu da v pod-
jetju skrbimo za urejenost in čis-
točo na ekoloških otokih, veli-
kih sprememb ne bo, dokler ne 
bomo vsi, torej tudi uporabniki, 
prevzeli svojega dela odgovorno-
sti do okolja, v katerem živimo. 

Verjamemo pa, da bomo s pri-
mernim osveščanjem in spodbu-
janjem k odgovornemu ravnanju 

z odpadki pripomogli k lepšemu 
videzu ekoloških otokov. 

Komunala Slovenj Gradec

Neurejenost na ekoloških otokih je, žal, vse pogostejša.
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O življenju v Mislinjskem grabnu  
in na Pohorskih planjah 

O življenju in delu v Mislinjskem 
grabnu in na pohorskih planjah v 
letih po 2. sv. v. je Oto Skobir po-
vedal sledeče. 

Mislinjska posest je merila ok-
rog 3000 ha in je obsegala goz-
dove in tudi pohorske planje od 
Ribniške koče preko Planinke do 
Volovice. Gozdarilo se je takrat na 
fratni način. Do 2. sv. v. je bil la-
stnik posestva dr. Arthur Perger, 
po njej pa je bilo podržavljeno 
(splošno ljudsko premoženje). 
Celotno območje je bilo razdelje-
no na 3 revirje, od katerih je vsak 
meril približno 1000 ha: Glažuta, 
Komisija in del Tolstega vrha. 
Posek v teh gozdovih je bil okrog 
12000 m3 letno in vse to se je ža-
galo in sekalo ročno. Tudi spravi-
lo oblovine je bilo večinoma roč-
no, kjer je bilo mogoče, pa z voli 
po kolovozih. Vozili so na podelih, 
tako da je bil sprednji del hlodov 
naložen na premo, zadnji pa se je 
vlekel po tleh. Pozimi so na enak 
način vozili s sanmi. Bili sta 2 na-
kladališči lesa, eno ob Glažuti in 
drugo ob Mislinji. Od tam so les 
vozili z gozdno železnico v doli-
no do žage, kjer so hlodovino ža-
gali, rezan les pa so od tam po ce-
stah in železnici odvažali dalje. Iz 
slabšega lesa so izdelovali sode, 
iz ostankov pa lepenko (do 2. sv. 
v., ko je bila tovarna lepenke pož-
gana). Železnica in vsi obrati so bili 
elektrificirani z enosmernim to-
kom iz Pergerjeve elektrarne na 
Mislinji. Do l. 1960 ni bilo nobe-
nih gozdnih cest. Takrat so priče-
li rušiti železnico in po isti trasi 

graditi cesto. 1. etapa je bila zgra-
jena do šole, pozneje pa so z grad-
njo postopoma nadaljevali. V teh 
letih so pričeli uvajati tudi meha-
nizacijo. Pojavile so se prve mo-
torne žage, gozdne žičnice, trak-
torji in kamioni. Danes je na tem 
območju okoli 100 km gozdnih 
cest. 

Vse delo v gozdovih, vključno s 
spravilom lesa, so opravljali de-
lavci iz Grabna, kot so domači-
ni takrat, in večinoma tudi danes, 
imenovali Mislinjski jarek. Ko je 
Perger l. 1899 kupil Mislinjsko po-
sestvo, je ukinil takrat že propada-
joče železarstvo in pričel na tem 
območju razvijati lesnopredeloval-
no industrijo. Na opuščenih že-
lezarskih obratih je zgradil okrog 
15 pretežno lesenih hiš za gozdne 
delavce. Po 2. sv. v., v času od 1945 
do 1950, pa je gozdno gospodar-
stvo zgradilo dodatnih 30 lesenih 
hiš – brunaric. V njih sta živeli po 
2 družini in povsod je bilo veli-
ko otrok. Takrat je v Grabnu živelo 
približno 180 prebivalcev. 

Moški so delali v gozdu, 
ženske pa so skrbele za gospo-
dinjstvo, otroke, vrtove in živi-
no. Osnovna živila so kupovali v 

manjši trgovini v zgradbi osnovne 
šole. V Grabnu je bila ena sama 
kmetija, Jauh po domače, pa tudi 
tisti ljudje so delali v gozdu. 

Ob vsaki hiši sta bila hlev in ske-
denj, tako da so povsod imeli vole 
in krave, večinoma tudi 2 do 3 
prašiče. Imeli so tudi manjše vrto-
ve. V tistih letih je bilo v Grabnu 
okoli 170 glav živine, 2 tretjini vo-
lov in 1 tretjina krav. Voli so bili 
takrat ključnega pomena za gos-
podarjenje z gozdovi, saj brez 
njih ni bilo mogoče spravilo lesa 
iz gozdov (Oto v šali doda, da je 
bil to takratni gozdni traktor). 

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

Oto Skobir je star 85 let. Rodil se je v Podgorju na kmetiji Žnidar. Po poklicu je goz-

darski tehnik, opravljal pa je delo revirnega gozdarja. V Mislinjo je prišel l. 1956 in 

delal kot revirni gozdar v revirju Glažuta neprekinjeno celih 38 let. Vodil je načrtova-

nje vseh gozdnih del ter obračun delovnih dni za delavce. Načrtoval je tudi gradnjo 

gozdnih vlak. Zadnji 2 leti pred upokojitvijo je bil vodja odpreme na Gozdni upra-

vi. Upokojen je bil l. 1994 in živi v svoji hiši v ulici Ob gozdu v Mislinji. Je zelo akti-

ven v različnih društvih, predvsem v Turističnem društvu Mislinja in v Lovski dru-

žini Mislinja. Za izjemno uspešno delo v lovstvu je prejel najvišje priznanje Lovske 

zveze Slovenije. L. 2008 je prejel bronasti grb Občine Mislinja, l. 2013 pa priznanje 

župana Občine Mislinja. 

Oto Skobir kljub svojim letom še vedno 

rad poprime za kuhalnico in gostom 

na turistični prireditvi Košnja na stari 

način na Rogli postreže s polento, 

tradicionalno hrano nekdanjih gozdnih 

delavcev. 
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Pomembnost volov se je kaza-
la tudi v tem, da so lastniki boljšo 
krmo namenili volom, kravam pa 
le slabše ostanke. 

V družinah gozdnih delavcev so 
jedli večinoma žgance iz koru-
znega zdroba (rekli so, da »se je 
pekla polenta«). Zdrob so kupo-
vali v mali trgovini v stavbi šole. 
Zabelo so imeli od domačih praši-
čev. Zraven so pili mleko ali črno 
kavo (običajno mešanica cikori-
je in praženega ječmena). Črno 
kavo so nosili tudi s seboj v gozd 
za žejo. Jedli so tudi krompir in 
ržen kruh. Nekaj rži in krompirja 
so pridelali na fratah, zelenjavo pa 
na vrtovih. Doma so pili tudi čaj, 
za odrasle včasih z rumom, če so 
ga imeli. Čaj je bil lipov ali kami-
lični, morda še iz katerih drugih 
zelišč z vrta. 

Gozdni delavci so delali preko 
poletja vse dni, od ponedeljka do 
sobote. Delali so od zore do mra-
ka. Delavci iz oddaljenih delovišč 
so med tednom živeli v gozdu v 
kolibah iz skorje (kalibe). Tako je 
preko poletja živela približno po-
lovica vseh delavcev. Spali so na 
slamnjačah, ki so bile napolnje-
ne z lasovno (migalični šaš), v ka-
teri se niso zaredile bolhe. V ko-
libah je bilo tudi kurišče za ku-
hanje in ogrevanje. Kuhali so si 
koruzne žgance, ki so jih zabeli-
li z domačo zabelo. Pili so mle-
ko, sveže ali kislo, največ pa črno 
kavo. Večina gozdnih delavcev ni 
bila pismena. Stanje se je poča-
si popravljalo po l. 1946, ko je pri-
čela delovati OŠ v Mislinjskem grab-
nu, ki je prva leta organizirala 
tudi tečaje za opismenjevanje od-
raslih. Ljudje iz Grabna so živeli 
precej izolirano življenje. Mladi so 
se poročali večinoma samo s par-
tnerji iz Grabna. Izoblikoval se je 
tudi posebni govor, imenovan grab-
nščina. Sinovi gozdnih delavcev 

so se pogosto odločali za isti pok-
lic kot njihovi očetje. Zaradi po-
manjkanja delovnih mest so odha-
jali na delo v sosednja gozdarska 
območja. 

Ko je Oto Skobir prišel v 
Graben, je bilo v šoli 72 otrok. 
Otroci so takrat veliko pomagali 
pri raznih delih doma in pasli ži-
vino. Paslo se je po fratah, paslo pa 
se je krave s teleti in vole. Paša se 
je pričela zgodaj, že konec aprila, 
saj je takrat v skednjih že zmanj-
kovalo krme. Zaključila se je sep-
tembra ali oktobra. Zaradi paše so 
otroci včasih izostajali iz šole in 
zato je bila največja prisotnost pri 
pouku pozimi. Z bolj oddaljenih 
delov območja so otroci hodili v 
šolo do 2 uri v eno smer. 

Košnja volčiča na planjah se je 
pričela 1. 8. in je trajala 3 do 4 te-
dne. V tem času so bile na pla-
njah cele družine. Moški so kosi-
li, ženske so grabile in kuhale, ot-
roci pa pasli živino ali kako dru-
gače pomagali. Kosci so imeli tak-
rat močnejšo mesno malico, suho 
svinjsko meso od kolin. Čez leto 
so bili pozorni, da so ga za košnjo 
nekaj prihranili. Vsak delavec je 
imel določeno površino, kjer je 
lahko kosil. Mejo med deleži so 
označili tako, da so pustili ozek 
pas trave nepokošen – kakih 15 do 
20 cm. Družine iz bolj oddaljenih 

hiš so si na planjah naredile koli-
be iz skorje, kjer so v tem času ži-
vele. Tisti iz bližjih hiš so se ob 
večerih vračali domov. Pokošeno 
seno – volčič – so z žlajfi in voli 
vozili domov in ga shranjevali na 
skednjih. Žlajfi ali smuči (Janez 
Koprivnik 1922) so vozna naprava, 
ki ima spredaj podela (sprednji del 
voza s premo, kolesoma in ojem), 
na katera sta pritrjena 2 okoli 6 m 
dolga tanjša hloda, ki se zadaj vle-
četa po tleh). En kosec je kosil ves 
dan, da je nakosil za ene žlajfe. 
Za košnjo volčiča je bilo potreb-
no koso pripraviti na poseben na-
čin (sklepati navzdol) in tudi na-
laganje volčiča na žlajfe je bila po-
sebna spretnost. Na dno so pre-
ko obeh drogov položili smrekove 
veje, nanje pa po plasteh nalagali 
volčič. Tlačili so z grabljami, tako 
da so se plasti med seboj dobro 
povezale in med vožnjo niso dr-
sele z žlajfov. Na vrh kupa so po-
ložili žrt in vse skupaj povezali z 
vrvjo. Tam, kjer so redno kosili, so 
bila tla gladka ter brez kamnov ali 
štorov in drugih izboklin. Na pla-
njah so vedno rasle tudi borovni-
ce, brusnice in resa. Rasla so tudi 
zdravilna zelišča, predvsem arni-
ka in encijan. 

V času Pergerja je bilo glede 
dela v gozdu in košnje na planjah 
enako. Gozdnim delavcem je bilo 

Paša živine na planjah je tradicionalna raba tega območja, s katero se vsaj 

delno ohranjata nekdanji obseg in pomen pohorskih planj.
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priznanih po nekaj delovnih dni 
za košnjo in spravilo sena na pla-
njah. Perger je imel privatni lov. Za 
čuvanje divjadi in lesa je imel lo-
vske čuvaje, ki so jim rekli jagri. 
Po 2. sv. v. je bilo za gospodarje-
nje z divjadjo na celotnem ovrš-
ju Pohorja in tudi v Mislinjskem 
grabnu organizirano Gojitveno lo-
višče Pohorje. Oto Skobir je veliko 
prostovoljno sodeloval s tamkaj-
šnjimi lovskimi čuvaji pri dosega-
nju gojitvenih ciljev za divjad. 

Proti koncu 60. let je 
Gozdna uprava naročila izdelavo 

zazidalnega načrta za gradnjo sta-
novanjskih hiš in nove ulice v 
Mislinji. Zaradi težkih življenj-
skih razmer so gozdni delavci iz 
Mislinjskega grabna dobili mož-
nost ugodnega nakupa zemljišč, 
najema gradbenih kreditov in na-
kupa lesa za gradnjo. Večinoma 
so gradili ob takrat na novo ure-
jeni Ulici ob gozdu in v bliži-
ni. Gradilo se je od l. 1965 da-
lje. Nekateri delavci so si sami 
poiskali primerne stare hiše ter 
jih kupili in obnovili. Ob prese-
litvi so se prešolali tudi otroci, 

ki so zdaj hodili v novo osnov-
no šolo v Mislinji. Tako so se v 
tem času gozdnim delavcem in 
njihovim družinam bistveno iz-
boljšali življenjski pogoji. Zaradi 
zmanjšanja števila prebivalcev 
in šolskih otok v Grabnu so l. 
1972 OŠ Mislinjski graben zapr-
li. Izpraznjene hiše v Mislinjskem 
grabnu (Glažuta, Komisija) je dr-
žava delno prodala za viken-
de, delno pa so ostale prazne in 
propadajo. 

Mag. Matjaž Jež

Moja velika  
prijateljica

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

Ana Uršej, moja teta Ančka, je ne-
koč napisala zgodbo z naslovom 
Moja mala prijateljica. Seveda Ana 
ni moja prava teta, je pa vrsto let 
bila moja soseda. In bila je moja 
prva najboljša prijateljica, še kako 
prava in kako pomembna. 

Teta Ančka je živela na dru-
gi strani našega skupnega dvori-
šča. Imela je posebno lep balkon 
in široke okenske police. Imela je 
sobo, v katero mi je redkokdaj do-
volila vstopiti. Imela je nadvse 
lepe krožnike in zelo udoben kavč. 
Včasih je imela tiste nemške cukre. 
Karamelne, ki so se lepili na zobe. 
Teh ni shranjevala v kuhinjskem 
pultu kot kocke sladkorja, ampak 
v stekleni posodi. Včasih je spekla 
jabolčno pito in takrat je v njenem 
stanovanju tako zelo dišalo. Imela 
je veliko knjig in na mizi kup za-
piskov. Spomnim se, da je teta 
Ančka, kadar ni pisala, imela čas.

Tudi jaz sem imela čas. Veliko 
sem ga preživela v hiši nasproti 

naše. Na lesenem balkonu mi je 
teta Ančka po tleh pogrnila odeje 
in se skupaj z mano igrala. Edina 
mi je dovolila sedeti na okenskih 
policah – pogosto takrat, ko je pi-
sala. V spalnico s skrbno postlano 
posteljo, na kateri je počival pli-
šast medvedek, sem nemalokrat 
kukala skozi ključavnico. Potem je 
teta Ančka odprla vrata in mi sobo 
pokazala. A le, ko je na obisk priš-
la njena vnukinja, sva se, v zame 
magični sobi, lahko tudi igra-
li. Kakšen praznik! Pri teti Ančki 
sem običajno pojedla svoje drugo 
kosilo. Temu je sledil počitek in k 
počitku je obvezno spadala pravlji-
ca. Ali dve. Teta Ančka mi pravljic 
ni brala, ampak mi jih je pripove-
dovala. Včasih sva zapeli kakšno 
hecno pesem, te je imela vedno v 
zalogi. V mojih otroških očeh je 
bila poleg vsega že zapisanega ob-
čudovana tudi zato, ker je kdaj 
brala v nemščini. V jeziku, ki mi 
je bil neznan. Ampak prisežem, 

čez nemške cukre jih pa ni. Vsak 
dan sem iz steklene posode sme-
la vzeti enega. Ko jih je zmanj-
kalo, sem dobila kocko sladkor-
ja ali kos jabolčne pite. Teta Ančka 
mi je marsikaj dovolila in marsi-
kaj sva počeli skupaj. A predvsem 
se je z mano zelo veliko pogovar-
jala. Povedala mi je, da je želela v 
šolo za pisatelje in da je bila zelo 
žalostna, ko je izvedela, da takšne 
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m i s l i n j s k e  z g o d b e  

šole ni. Pa je vseeno postala pisa-
teljica. Še danes je moja vzornica, 
ker je sledila svoji otroški želji. 

Ko sem jo nazadnje obiskala v 
domu starostnikov, sva se pogo-
varjali, česa se najbolj dobro spo-
minjava iz najinih skupnih dni. 
Teta Ančka je kljub zavidljivi sta-
rosti prva potegnila nekaj na pla-
no: »Se spomniš, ko sva se igra-
li šolo? Prišla si k meni s torbo in 
barvicami ter naznanila, da je da-
nes na sporedu šola. Meni si do-
ločila vlogo učiteljice, ti pa si bila 
moja učenka.« Priznala sem ji, da 
se tega dogodka spomnim zara-
di zgodbe o mali prijateljici, ki jo 
je objavila v reviji in jo jaz skrbno 

hranim doma. »Česa se pa ti naj-
bolje spomniš?« me je vpraša-
la. »Oh, kako sva tri ure ležali na 
kavču in gledali pogreb princese 
Diane,« se zahihitam. Iz srca se 
nasmejiva kot nekoč. 

Teta Ančka mi je ogromno 
dala. Še danes znam na pamet 
kakšno hecno pesem. Z mano 
od otroških dni živijo pravljice in 
zgodbe, ki sem jih slišala od nje. 
Teta Ančka je hranila mojo do-
mišljijo in me učila poslušati je-
zik. Zdi se, da se je nekaj njene-
ga prelilo vame. Najbrž ima prste 
vmes tudi pri tem, da sem posta-
la učiteljica. Starejša, kot sem, pa 
spoznavam, da je bil njen največji 

dar čas, ki mi ga je kot otroku 
posvetila. 

Dolgujem ji mnogo več kot le 
zgodbo o veliki prijateljici. 

Zala Krajnc

Kmalu po prejetju tega 

članka smo izvedeli, da 

je Ana Uršej, naša zvesta 

bralka in tudi avtorica pes

mi ter besedil, ki jih je re

dno objavljala v našem gla

silu, preminula v 95. letu 

starosti. Ohranili jo bomo v 

lepem spominu. 

Kapelice iz Registra nepremične 
kulturne dediščine

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

Fotofirbci iz Društva upokojencev smo ob letošnjem 
slovenskem kulturnem prazniku na ogled postavili fo-
tografsko razstavo Naša kulturna dediščina: Znamenja 
in kapelice. Izhajali smo iz vpisanih kapelic v Registru 

nepremične kulturne dediščine. Ker je v registru dos-
ti več kapelic (36), kot imamo razstavnega prostora, 
smo se odločili, da predstavimo samo najstarejše ka-
pelice, in sicer tiste iz 18. in 19. st. Na razstavi smo na-
menoma prikazali še eno kapelico, postavljeno v 21. st., 
ki dokazuje, da se takšni spominski objekti postavlja-
jo še danes. Kapelice namreč sodijo v skupino spomin-
skih objektov. Ti so zanimivo opredeljeni v naši zako-
nodaji: »Spominski objekti in kraji so grajeni ali obli-
kovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter 
spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogo-
dek. Spominski objekti in kraji služijo spominu kot 
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vrednoti, družbeni pomen imajo zaradi zgodovinske 
pričevalnosti in likovnih kvalitet.«

Ker smo ob razstavi dobili več vprašanj, kje se posa-
mezne kapelice nahajajo, smo jih v tem prispevku raz-
poredili, in sicer: na 1. sliki so najstarejše iz 18. st., vse 
druge iz 19. st. pa smo razporedili z navedbo imena in 
okvirne lokacije. H kapelicam smo dodali fotografijo 
Vibnarjevega križa, ki stoji ob cesti iz Srednjega Doliča 
proti Spodnjemu Doliču, zaradi zanimivosti: v registru 
piše, da je bil po ljudskem izročilu postavljen v spo-
min županu Doliča, ki ga je ubila Napoleonova vojska. 
Nekaj posebnega je tudi napis na Pušnikovi kapeli-
ci, kjer je navedeno, da je bila postavljena »s prošnjo 
Bogu, da bi obvaroval Dovžansko polje pred ujmami«. 

Ob fotografiranju smo opazili zanimive in lepe de-
tajle, ki jih žal nismo mogli prikazati na razstavi. Zato 
bomo konec marca pripravili posebno računalniško 
podprto predstavitev vseh zanimivih fotografij s posa-
meznimi detajli, recimo: 
• kar 2 kapelici imata upodobljenega svetnika, ki ga 

kuhajo v kotlu, a je ena iz 19. st., druga pa kasnejša, 
• v eni od kapelic je naslikana palma, čeprav kapelica 

stoji sredi naših gozdov. 
Veseli bomo, če nam bodo obiskovalci povedali še 

kakšne zanimivosti, povezane z gradnjo kapelic. 
V naši občini imamo kar veliko kulturne dediščine, 

ki jo bomo Fotofirbci skušali še nadalje predstavljati na 
razstavah in tako prispevati k širjenju zavedanja o teh 
naših zanimivostih in lepotah.

Za Fotofirbce iz Društva upokojencev
Marica Rošker

Adamova ‚štala’

Ali je ‚štala’ ali je hlev ali je senik ali je marof, to je 
zdaj vprašanje?

Po mislinjsko se stvar razume tako, da je spo-
daj hlev ali štala, zgoraj senik ali guno, vse skupaj 
pa pogosto imenujemo štala. To je gotovo osrednji 
– najpomembnejši gospodarski objekt vsake kme-
tije. Kašče, drvarnice, svinjaki in razne lope so bila 

manj pomembna dopolnilna poslopja. Hribovske 
kmetije večinoma zaradi prostorske omejenosti 
niso imele kozolcev, zato pa večje štale, da je bil 
prostor za vso krmo, žito, slamo, vozove in še 
marsikaj.

Naša štala ima res častito letnico 1789, to je konec 
18. st. To je leto, ko se je začela znamenita francoska 

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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revolucija, ko so vrgli fevdalni red, obglavili kralja 
in kraljico. 3 leta kasneje je Napoleon Bonaparte za-
čel svoja osvajanja Evrope. Nekaj let prej so iz bri-
tanskih kolonij nastale ZDA. Tedaj je Avstriji vladal 
Jožef II. (sin Marije Terezije). Mislinjsko gospostvo 
pa je imel v lasti Žiga Zois. Znano je, da se je Žiga 
Zois zelo trudil, da je širil in zaokrožal svojo posest. 
V tem času je od Adama - Koprivnikarja kupil pas 
zemlje ob Mislinji. Morda je bil to povod, da so pos-
tavili veliko in trdno zgradbo z dimenzijami 24 x 12 
in dovoznim mostom 10 x 8 m. Zidovi, debeli 80 cm, 
so zidani iz kamna, vse ostalo je leseno, tudi vsi spoji 
so zbiti z lesenimi klini – cveki, tudi late na špirovce 
(žeblji so bili kljub bližnji železarni predragi). Sprva, 
morda večkrat, je bila pokrita s slamo, ki je bila pri-
trjena z lesenimi trtami, to so bile zvite tanjše smre-
kove veje. Potem je bila nekajkrat pokrita s šikli. L. 
1954 pa z glineno opeko, tedaj so bile zamenjane vse 

late, nekaj ostrešja nad mostom in planke v spodnjem 
delu, zgornje so še prvotne, zabite s kovaškimi žeb-
lji. V zadnjih desetletjih se je pogosto zastavilo vpra-
šanje, kaj narediti z našo štalo, potrebna bi bila ob-
nova spodnjega dela, pa je vedno prevladalo mnenje; 
ne bomo je podrli, saj še vedno služi osnovnemu na-
menu, pa čeprav ni več polna sena in slame. Pred leti 
smo se zanimali, ali bi jo bilo vredno zaščititi, pa je 
bilo s strani mariborskega zavoda za kulturno dedi-
ščino rečeno, da ni nič posebnega, da je grajena v ti-
pičnem avstrijskem stilu, kot se je v tistem času gra-
dilo. Pa se vseeno človek vpraša, koliko ti ljudje poz-
najo zgodovino in življenje na kmetijah nekoč, da se 
jim zdijo osrednji gospodarski objekti na kmetijah 
nepomembni, saj v naši občini ni zaščiten niti eden, 
favorizirani pa so kozolci, kašče in predvsem lipe, ki 
jih je zaščitenih preko 40.

Marija Koprivnikar

Poimenovanja ulic, zaselkov in postaj 
v Mislinji

Gladovna ves
»To je del Mislinje od šole proti žu-
pnijski cerkvi. Tu so bili še pred 2. 
sv. vojno travniki, po njej pa so tu 
začeli graditi hiše. Ime ‚Gladovna 
ves‘ se je sčasoma prijelo, ker je 
veljalo prepričanje, da so ljudje 
tako gladovni, da tu gradijo hiše. 
Ta zemlja je bila namreč župnijska 
in po vojni razlaščena. Zgradili 
so tudi šolo, pod njo pa podrli 

kapelico. Kasneje so zasadili lipo, 
a ta ni imela sreče. Neznanci so jo 
menda celo dvakrat skrivaj poža-
gali. Tudi križ je nekoč stal blizu 

kapelice, posvečene padlim žrt-
vam v 1. sv. vojni, a so ga v komu-
nističnem režimu odstranili.« 

Pepca, 86 let

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

Uradna zemljepisna imena poimenujejo določena področja, mesta, kraje, prede-

le le-teh in ulice. Zapisana so v uradnih dokumentih, na tablah in na zemljevidih. 

Zanimivejša pa so tista, ki so jih ljudje nekoč nadeli določenemu kraju ali podro-

čju. Povezana so z določenim dogajanjem ali značilnostmi ob nastanku. Ta imena 

običajno niso zapisana, so ljudska in se prenašajo ustno. Ozadje je že zdavnaj po-

zabljeno, poimenovanja pa ostajajo. Tudi v Mislinji je tako. Domačine smo povpra-

šali o tem in dobili nekaj zanimivih odgovorov. 
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»To je bila zemlja, ki so jo po 2. sv. 
vojni z nacionalizacijo vzeli župni-
ku. Parcele so dobili navadni delav-
ci. Ime so si izmislili nekateri za-
vedni domačini, ki so na ta način 
nasprotovali komunističnemu reži-
mu. Hitro se je razširilo med ljud-
mi. Mene je učiteljica v 3. razre-
du vprašala, kako se imenuje ta 
del, pa sem ji rekel, da ‚Gladovna 
ves‘. Me je natepla in pojasnila, da 
je to Šentilj in da vam nismo nič 
pogladovali.« 

Andrej, 71 let
»Slišala sem več različic razlage, od 
kod poimenovanje ‚gladovna ves‘. 
No, sprva sem se morala sploh po-
zanimati, kateremu delu Mislinje 
pravijo tako. To je naselje med žu-
pnijsko cerkvijo in šolo. Ena razla-
ga pravi, da naj bi bilo to zemljišče 
nekoč v celoti v lasti Cerkve, potem 
pa je morala cerkvena oblast zem-
ljo vrniti državi. Ta jo je razparceli-
rala in prodala. Drugje pa sem sli-
šala, da naj bi ljudje, ki so že davno 
gradili na tem območju, naokrog 
prosili za les in od tod se je, takrat 
še vasi, prijelo ime ‚Gladovna‘ v po-
menu požrešna, lakomna.« 

Zala, 27 let

Lubadarska
»Zakaj smo tistemu delu Mislinje 
rekli ‚Lubadarska ulica‘, pa res ni 
težko vprašanje. Tam so v večini 
živeli gozdni delavci. No, najbrž 
imamo ravno zaradi tega zdaj tudi 
Gozdarsko cesto.« 

Milka, 69 let
»Spomnim se kar nekaj poime-
novanj ulic oz. naselij Mislinje za 
časa svojega otroštva: ‚Gladuna 
ves‘, ‚Sveta ves‘, Zgornje in 
Spodnje Dovže, ‚Na Misliji‘, 
‚Lubadarska‘. Živela sem v ne-
posredni bližini zgornjega dela 
Mislinje ob Zoisovem parku, ki 
smo mu vedno rekli ‚Na Misliji‘ 
ter ob Lubadarski. Poimenovanje 
slednje je bilo zame od nekdaj ne-
kaj samoumevnega, morda tudi 
zato, ker tam živijo moji sorodni-
ki. Šele čez čas sem izvedela, da 
so ulico tako poimenovali zara-
di številnih gozdarjev, ki so žive-
li v tem naselju. Zanimivo je, da 
pogovorno še danes  uporabljamo 
stara poimenovanja in s tem pri-
spevamo k ohranjanju pomemb-
nega dela naše kulturne dediščine 
ter identitete kraja.« 

Aleksandra, 38 let

Imena avtobusnih postaj
»Mladost sem preživlja-

la v Dovžah. Spomnim se, da je 
bila včasih avtobusna postaja v 
Dovžah nasproti železniške po-
staje pri ‚Kovaču‘ (tu je bila tudi 
kovačija). 

Ker je glavnina ljudi, ki so ho-
dili na avtobus, morala iz Dovž 
peš po glavni cesti do avtobus-
ne postaje pri ‚Kovaču‘, so žele-
li, da se avtobusna postaja presta-
vi bližje Dovžam, ta naj bi bila pri 
‚Krofovi žagi‘ (žaga, ki je bila v za-
sebni lasti). To se je kasneje tudi 
uresničilo. Sprevodniki, ki so bili 
na avtobusu, so pri vsaki posta-
ji tudi povedali ime postaje. Nekaj 
časa sta bili aktualni obe avtobu-
sni postaji, pri ‚Krofovi žagi‘ in pri 
‚Kovaču‘. Sicer pa so vse avtobus-
ne postaje imele svoja poimenova-
nja. Naslednja avtobusna postaja 
proti Mislinji je bila pri ‚Šimanu‘ 
in nato še pri ‚Šentahacu‘. Ta ime-
na so še danes močno zasidrana v 
mojem spominu.« 

Helena, 64 let

k u l t - u r a  

Občinski utrip  
ob kulturnem prazniku

Kulturni februarski program je v naši občini vsako 
leto zelo bogat, tako je bilo tudi letos.

Kult-urca je osrednji kulturni dogodek ob kultur-
nem prazniku v naši občini. Navadili smo se že, da 
so jo zadnja leta pripravljali mladi domači ustvarjalci, 
glasbeniki, literati, slikarji … Kult-urca je bila vedno 
sveža, aktualna, povezana z našo preteklostjo in pro-
storom in kar je najpomembnejše, bila je avtorska. S 
ponosom bi lahko z njo gostovali kjerkoli. Letos je bil 
program drugačen. 

Sprva smo prisluhnili nagovoru poslanca DZ RS 
Jožetu Lenartu, ki se je med drugim spraševal o naši 
osebni kulturi na različnih področjih, o vlogah, ki 
jih v življenju igramo, o odnosu do sebe in drugih, 
do kulture v družbi in umetnosti, o identiteti nas sa-
mih in razmišljanje sklenil z verzi Ferija Lainščka: 
Ne bodi, kar nisi. Po kratkem recitalu Prešernovih pe-
smi smo se prepustili igri Koroškega deželnega tea-
tra z naslovom Norci in podnaslovom Predvolilna ko-
medija v režiji in dramaturgiji Maje Gal Štromar, ki 
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je tudi pripravila dramatizacijo besedila Slavka Pregla 
»Zgode na dvoru kralja Janeza«. 7 igralcev je odlič-
no odigralo mozaično predstavo, ki je politična satira. 
Prepričljivo so odigrali diletantske in skorumpirane 
akterje »našega dvora« oz. politično sceno, ki je zmo-
žna številnih slaboumij in sprevračanj. »Kakšna am-
bicija, kakšna naivnost, kakšna norost!« 

V mislinjski knjižnici so Fotofirbci predstavili fo-
tografije Mislinjski graben nekoč in danes ter v po-
govoru ob njih obujali spomine nanj. V PC Lopan so 
prav tako Fotofirbci predstavili nekatere kapelice kot 
del kulturne dediščine našega okolja. Na ogled so svo-
je izdelke postavile članice društva Sončnice DUM in 
Koroške klekljarice (sekcija DIM). Res je, da z razsta-
vljenimi deli stopnišče in preddverje PC Lopan zaži-
vita, vendar bi bilo modro razmišljati o uglednejšem 
razstavnem prostoru (tako kot tudi o turistični info 
točki), ki si ga razstavljena dela prav gotovo zaslužijo. 
KD Mislinja je organiziralo že 33. Srečanje ljudskih 

godcev in pevcev, na pustno soboto pa tradicionalni 
pustni karneval in na pustni torek popoldne pokop 
pusta. 

KD Avgust Hribar Dolič je v letošnji reperto-
ar uvrstilo Cankarjevo farso Pohujšanje v dolini 
Šentflorjanski. Priredbo je ustvaril Franc Gačnikar, 
odlično pa so jo odigrali domačini »Šentflorjanci« 
kot poklon Cankarju ob stoletnici njegove smrti in 
Prešernu ob kulturnem prazniku. 

Februarske kulturne prireditve so popestrili ve-
činoma tradicionalni planinski pohodi v organizaciji 
PD Mislinja: pohod k izviru reke Pake (Planinska sek-
cija Pilates), pohod na Šteharski vrh, pohod po obron-
kih Završ, zimski Matjažev pohod na Peco, zimski 
pohod po Šisernikovi poti. Na sam kulturni praznik 
so se številni podali na spominski pohod dr. Stanka 
Stoporka na Črni vrh.

Marjana Gmajner Korošec

k u l t - u r a  

k u l t - u r a  

KD Jože Tisnikar Mislinja 
nadaljuje s svojim poslanstvom

Uspešno izpeljan projekt v lan-
skem letu, z naslovom Slikar svet-
lobe in senc, smo sklenili z gosto-
vanjem v Slovenj Gradcu z razsta-
vo del, nastalih na 8. Mednarodni 
Tisnikarjevi koloniji Kope 2018. 
Odprtje razstave je bilo v torek, 
26. 2., v Knjižnici Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec. Razstavljali so: 
Anka Krašna in Alojz Adamlje 
kot častna člana kolonije, Miran 
Kordež, Agata Pavlovec, Viktor 

Šest, Ludvik Pandur in Veljko 
Toman ter Željko Mucko (Hrvaška) 
in Walter Tomaschitz (Avstrija).

KD Jože Tisnikar že vsa leta 
tesno sodeluje s knjižnico. Naši do-
godki v Slovenj Gradcu so lepo obi-
skani, zato razmišljamo, da bi go-
stovali še v drugih krajih. 

V začetku letošnjega leta smo 
se s pomočjo Turistično informa-
tivnega centra SG in RRA Koroška 
predstavili na sejmu Alpe – Adria, 

ki je potekal na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani od 30. 1. do 
2. 2. Odziv nad Tisnikarjevo roj-
stno hišo kot turistično ponud-
bo je bil velik med obiskovalci, ki 
so iskali posebne, še neodkrite za-
nimivosti. Še posebej je pritegni-
lo ime umetnika, ki je svetovno 
znan, osnovne informacije pa so 
lahko dobili na zloženki. 

Dosedanje sodelovanje s TIC-
em se je že v preteklosti bogato 
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obrestovalo, saj smo z njihovo po-
močjo privabili kar precejšnje šte-
vilo obiskovalcev na Tisnikarjevo 
domačijo, med njimi tudi tujce. 

Z letošnjim letom spet priče-
njamo z otroškimi likovnimi de-
lavnicami, načrtujemo tudi nove 
zanimivosti.

Preteklo leto je naše delo zelo 
zaznamovalo. Pridobili smo nove 
razstavne prostore v rojstni hiši 
slikarja, tako smo lažje izved-
li kvalitetne dogodke in se dostoj-
no poklonili spominu na Jožeta 
Tisnikarja. Za naše delo smo pre-
jeli priznanje župana, poveča-
li smo zanimanje in obisk za 
Tisnikarjevo hišo in prispevali tudi 
k prepoznavnosti Mislinje. Skrbeli 
smo za različne dogodke, srečanja 
in publikacije, ob koncu leta sku-
paj z Občino Mislinja in Koroškim 
filatelističnim društvom izdali po-
sebno ovojnico z žigom in prilo-
žnostno znamko, ki je spodbudila 
zanimanje po vsej Sloveniji. 

Naše poslanstvo se nadaljuje, 
saj želimo z novimi projekti ne-
govati spomin na Tisnikarja še 
naprej. 

Pri vseh nalogah in izzivih smo 
hvaležni Občini Mislinja za obno-
vo in pomoč, pri tem ne smemo 
spregledati razumevanja in spod-
bud v MO Slovenj Gradec, spon-
zorjev in domačih društev ter insti-
tucij. Še posebej smo bili veseli po-
moči in sodelovanja Tisnikarjeve 
družine in sorodnikov ter prijate-
ljev, ki so nam pomagali oblikovati 
razstavo fotografij. Ta bo kot stalna 
razstava tudi občasno spremenje-
na, saj smo zbrali veliko slikovne-
ga materiala iz življenja umetnika, 
ki nas pri delu navdihuje.

Zavedamo se, da lahko s po-
vezovanjem dosežemo cilje, zara-
di katerih smo se l. 2011 organizi-
rali v društvo, da s tem odpiramo 

vrata razvoju in nadgradnji kul-
turnega turizma ter privabljamo v 
naš kraj obiskovalce, ki želijo od-
krivati nove, še neodkrite kotičke 
Slovenije. 

Morda bi kazalo pričeti razmi-
šljati, kako oblikovati strategijo, ki 
bi povezala vse, ki se ukvarjajo s 
turizmom, gostinstvom, kultur-
nim turizmom, naravnim okoljem 
in aktivnim preživljanjem proste-
ga časa v naravi, kako skupaj in ce-
lostno predstavljati Mislinjo ob raz-
ličnih priložnostih, kot so npr. sej-
mi in podobni dogodki.

KD Jože Tisnikar Mislinja

Mesecu kulture namenjam sklop 
pesmi, ki govorijo o tem, kako 
smo vsi ljudje kot letni časi. V 
drugem delu (ki ga naj primer-
no najde vsak zase), pomembneje 
in predvsem manj jasno govorijo 
tudi o preprosti ideji, da potrebu-
jemo drug drugega: tako sebi iste, 
kot tudi te, ki so nam tuji. Še bolj 
kot to, pa potrebujemo – kot zme-
raj – najprej sami sebe.

k o l u m n a  o n a  p i š e  

O sezonskih čarovnijah
Mnogi ljudje so kot poletje: 

ko sonce krade hladu čas, 

za nasmeh prodaja cvetje.

Barve snubijo drevesa, 

svet pa prav preprost se zdi. 

Ko pada z neba biserov zavesa, 

ne boli, če oči iščejo oči. 

Takih ljudi mraz ne dohaja 

in če jih že najde, prijetno ohlaja. 

Je melodija 

harmonija, 

ko vonj po sreči v zvezde raja.

Spet drugi so kot pomlad: 

ko sonce v gaju zelenem poseda, 

je najvažneje imeti rad. 

Veter se urno z listjem vrti 

v ritmih krošenj monokroma. 

Pozno v večer med popki sedi 

in pripoveduje o nevihti brez groma.

Taki ljudje vedo, kaj je mraz, 

iz njega so vzklili, ko so ljubili svoj jaz. 

A so pozabili, 

kaj so izgubili, 

ko so iskali svoj pravi obraz.
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Pomladim obratni so ljudje kot jesen: 

ko sonce sklepa kompromise 

in je v odmevu avanture zven.

Ko smrt se s starih debel steka, 

so nebu dovoljene sanje. 

med odtenkov tisoč veka 

še, ko luna pada nanje. 

Njim (kot pomladim) mraz ni neznan-

ka ostal, 

a za jesenske ljudi zima ni kralj. 

Pa vendar sloki 

z roko v roki  

se le skupaj lahko odrinejo od tal. 

Se pa včasih najde kdo, ki je zima: 

sonce arogantno od samih tal seva, 

a v tej lepi laži morbidna je klima.

Čudovita črna trupla golih dreves 

kot Atlas z bremenom oblakov snega. 

Tema temi sledi do nebes, 

paradoksno klišejska, kot april brez dežja.

Skoz kristalno krasoto ne uvidi bolezni, 

zato po plesu naj ta, ki je zima, vas strezni: 

za vse reči 

žavbe ni, 

a ni ga, ki lahko živi brez ljubezni.

Neža Oder

Od pusta do velike noči
Pustni čas se uvede s svečnico 

(2. februarja) in traja do pepelnič-
ne srede. To kratko obdobje (letos 
je trajalo 4 tedne in je bilo razme-
roma dolgo) je čas obilnejše mes-
ne in bolj mastne hrane ter zna-
čilnih ocvrtih močnatih jedi. Več 
obilne hrane se je zvrstilo na mi-
zah v samem pustnem tednu. 
Pust od nekdaj velja za kmečki za-
četek novega leta.

Peka pustnih krapov se je za-
čela na pustni četrtek, pekli so 
jih na pustno soboto ter tudi v 
ponedeljek. Krapov pa na pra-
znik pusta, pustni torek, niso ni-
koli pekli. Največja peka je bila v 
ponedeljek, krape so za domače 

potrebe spekli iz približno 2 kg 
moke naenkrat. Pri večjih druži-
nah so temu primerno pripravi-
li krape tudi iz 3 do 4 kg moke za 
eno peko. Ocvrli so jih na svinjski 
masti, pečene so polagali v rediseje 
in jih pokrili s prtiči. Krapi so bili 
ves čas praznikov na voljo v kuhi-
nji, ostale so hranili v špajzu. Že 
drugi dan mrzli krapi niso bili več 
okusni, zato so jih pogreli v roru, 
praviloma so vedno jedli tople in 
pogrete krape.

Običajni in po obliki starejši so 
bili krapi kvadratne oblike, z eno 
ali dvema zarezama, imenovani 
‚na noge‘. 

Za doma so spekli po 3 rediseje 
krapov. V deži za kruh so zamesili 

testo za krape. Ponekod sta si peko 
krapov razdelila oba: mož in žena. 
Pogosto je testo za krape zame-
sil moški. Žena je s kuhlo jema-
la kipjeno testo iz deže, ga polagala 
na desko, oblikovala testo, zareza-
la noge, mož pa je krape ocvrl.

S kuharskim znanjem, ki so ga 
gospodinje pridobivale tudi na te-
čajih kuhanja, so vnesle v kuhar-
sko prakso tudi okrogle in filane 
krape. Tako so se okoli l. 1957 nau-
čile peči krape, filane z marmela-
do, ki so jo dodale pred pečenjem. 
Na spodnji krap so položile žličko 
marmelade, pokrile z drugim kra-
pom, obrezale z modelom, pusti-
le, da so krapi ponovno vzhajali in 
jih ocvrle.

Za pusta je bil običaj, da so jih 
razdelili tudi poslom, 5 velikih kra-
pov na noge je bila talnga.

Na pustni torek so zajtrkovali 
beli kofe in krape. Krapi so bili na 
mizi na voljo cel dan in so jih lah-
ko pojedli, kolikor so jih hoteli.

Na pustni torek so pripravi-
li bolj obilno kosilo: skuhali so 

Napišimo kuharsko knjigo skupaj

Projekt Napišimo kuharsko knjigo skupaj je aktiven, 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

Nes ti pa nimam kaj dat,  
šmorn ti bom spekla!

m i s l i n j s k a  k u h a r i j a   
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povojeno svinjsko glavo, v to suho 
župo so zakuhali knolče, krom-
pirjev zos je bil poleg mesa in na 
vrh krapi. Polovico svinjske gla-
ve so pojedli za pusta, drugo polo-
vico, predvsem brado, so posuši-
li in jo prihranili za malice za po-
letna dela. 

Na pustni torek zvečer so lah-
ko jedli do polnoči, ponudili so 
kruh, meso, mošt, krape. Če so na 
primer pustovali, ali je kdo pri-
šel na obisk, so lahko jedli do pol-
noči, potem so pospravili meso in 
krape.

Pri p. d. Adamu so na pepel-
nico krape, ki so ostali, posušili 
in jih za veliko noč pojedli v suhi 
župi.

S pepelnično sredo, ki nasto-
pi dan po pustu, se po cerkvenem 
koledarju začne 40-dnevni postni 
čas. Na pepelnico je veljal stro-
gi post. Za kosilo so jedli mrzli 
krompir ali mrzli fižol, oboje prip-
ravljeno v solati s čebulo in oljem. 
Značilna postna jed so bile tudi 
mlečne knolče.

Upoštevanje pravil posta je 
bilo odvisno tudi od osebne izbi-
re, volje in želje posameznikov, 
kakor je kdo hotel. Posamezniki 
so post jemali zelo resno in so se 
postili tudi ob sami vodi in kru-
hu. Praviloma za otroke, starej-
še in bolnike norme postenja niso 
veljale. Postne jedi so pripravljali 
brez jajc in zabele živalskega izvo-
ra, kdor se je bolj strogo držal pos-
ta, ta na postne dni ni jedel mleč-
nih jedi in pil mleka.

Za postni fruštik so običajno 
jedli le kruh s čajem. Postili so se 
po petkih. Zapovedan post pa je 
bil na veliki petek in na velikonoč-
no soboto dopoldne.

V Mislinji in okolici je še živ 
spomin na sredpostno sredo. Na 
sredo, ki nastopi sredi (dolgega) 
40-dnevnega posta. Na ta dan je 

bil na območju Slovenije splošno 
uveljavljen običaj žaganja babe na 
pol. S tem dejanjem so simbolično 
post prežagali na pol. V Mislinji so 
na desko narisali ženski lik – babo, 
z janko iz praproti, desko so obrni-
li ter z dobro voljo, polno šal žaga-
li in žagali desko ter se hecali, da 
babo na pol žagajo.

Splošno je bilo, da so se pos-
tili 4-krat na leto v kvatrnem ted-
nu, postili so se na kvatrne sredo, 
petek in soboto. Kvatre so bile po-
memben čas v koledarju, vsake 3 
mesece, teden pred spremembo 
letnega časa. Napovedovale so vre-
me. Veljalo je, če je bil kvatrni te-
den lep, so bili naslednje 3 tedni 
grdi in obratno.

Postni čas je bil tudi pripra-
va na največji krščanski praznik 
– veliko noč, veliko dela doma so 
opravile ženske. Na cvetni teden 
so presajale rože: nežike, kmeč-
ke pelargonije, roženkraut, raspa-
radus, rožmarin. Rože so vzgajale 
same iz semen. Do cvetne nede-
lje so vse pograbili, pometli oko-
li hiše in štale, pri gospodarskih 
poslopjih so postorili manjša dela, 
kar je bilo potrebno. Če je vreme 
dopuščalo, so opravili že kakšno 

delo, setev na polju. Na cvetno ne-
deljo so nesli k blagoslovu snop. 
Ko so ga prinesli domov, so še 
svež snop na podstrehi potisni-
li skozi lino, da se je že od daleč 
videl. Na njivo in v vrt so zasadili 
vejico pušpana in ive iz snopa. Ob 
hudih urah so zakurili suhe šibe 
iz snopa, prižgali blagoslovljeno 
svečo, škropili z žegnano vodo in 
molili.

Za veliko spomladansko či-
ščenje so skuhali lug. Z njim so 
ženske zribale posodo. Zribale so 
pod, strozake so se prevetrili. Vsi 
otroci so se za praznik skopali v 
visokem škafu, ki so ga postavili 
na klop v veliki hiši in ga napolnili 
s toplo vodo. Običajno so se kopa-
li enkrat na teden, lase so si umi-
vali tako, da so si vodo polivali po 
glavi.

Veljalo je, da so otroci, ko so 
slišali kukati kukavico, začeli ho-
diti bosi po travnikih in njivah. 
Bosi so hodili vse do jeseni, do 
prvega mraza. Običajna obutev so 
bile cokle, tudi pozimi. 

Do srede v velikonočnem ted-
nu je bil še čas, da so čistili in 
pospravljali, od velikega četrtka 
dalje pa so že sledila praznična 

Žegenkorp za velikonočni blagoslov jedil. KPM, Sokličeva zbirka.  

Foto: Tomo Jeseničnik
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opravila. Velikonočna peka je bila 
v petek. Če je bila družina velika 
in so morale ženske poskrbeti za 
veliko pisank, so spekle kruh in 
pisanke posebej. Kruh so v takem 
primeru pekle dan prej. Običajno 
pa so v petek združile peko kruha 
in pisank. 

Šarkelj je vrsta praznične poga-
če, nadevane z orehi in rozinami 
ter pečen v posebnem lončenem 
modelu – šteclu. Šarkelj je tehtal 
od 1 do 2 kg. 

Na velikonočno soboto zjut-
raj so moški k hiši prinesli blagos-
lovljen ogenj. Z njim so zakuri-
li v peči, štedilnike, na tem ognju 
so skuhali meso, prekajeno pleče 
in kuhali jajca. Jajca so praviloma 
barvale v čebulnih listih. Zadnjih 
nekaj desetletij dodajajo rastlin-
ske motive kot aplikacije na jajca. 
Barvale so jih tudi s krep papirjem, 
ki so ga zmočile in v njem pova-
ljale kuhana jajca. Jajca so kuhali 
tudi z rdečo peso, bila so rdeče-rja-
ve barve, vendar ne prav lepa.

Gospodinjstva so imela pose-
ben korp samo za žegen, prav tako 
izbrane prte za blagoslov jedil. V 
žegenkorp so naložile bel kruh, 
šarkelj, jajca, hren, pleče, kloba-
se, pšenico, vžigalice (šibice), rže-
ni kruh za živino, tudi krompir. 
Korp je moral biti čim večji, zato 

so ga visoko naložile. Pomembno 
je bilo, da je bil korp lepo zavezan. 
Za okrasitev so dodale cvetje npr. 
rasparadus in nežike. Pušeljc so za-
taknile ali prišile na sredino kor-
pa. S pušeljcem so v nedeljo okra-
sile praznično mizo. K žegnu je-
dil je korp na glavi neslo dekle, po 
navadi najstarejše pri hiši. Po kon-
čanem blagoslovu so hitele, sko-
raj tekle domov s korpi na glavah. 
Pazile so, da se na poti niso obrni-
le in pogledale nazaj. 

Na velikonočno soboto zvečer 
so z vodo, v katero so dodali bla-
goslovljeno sol, škropili po njivah, 
po bajtah, gospodarskih poslo-
pjih ter blagoslavljali z ognjem, na 
podoben način kot blagoslov na 
predvečer praznika sv. treh kraljev 
(5. januar). Sol so nesli k blagoslo-
vu na janezovo (27. december).

V soboto dopoldne je še veljal 
strogi post. Tistemu, ki je prišel v 
soboto na obisk, niso ponudili že-
gna. Potem ko so dekleta prines-
la blagoslovljene jedi, so popoldne 
in zvečer lahko jedli pogačo, ne pa 
tudi že mesa. 

V nedeljo zjutraj, po vstajenski 
maši, so pripravili t. i. žegen. Za 
mizo so posedli vsi, ki so bili pri 
hiši. Obredno so začeli z molitvijo 
ter jedli iz ene sklede. Značilno za 
mislinjski žegen je bilo, da so na 

koščke zrezali meso in klobase, 
prav tako šarkelj in kruh, hren so 
naribali in narezali jajca – vse se-
stavine so zmešali skupaj z oljem 
in kisom kot solato. Različica 
pripravljanja žegna je bila, da so 
kot solato zmešali samo jajca in 
nariban hren, zraven pa so jed-
li šarkelj (tudi kruh) z mesom in 
klobasami.

Z jedmi in vsemi ostalimi živi-
li, ki so jih nesli k žegnu, so skrb-
no ravnali. Vse, kar je bilo žive-
ga pri hiši, je bilo deležno žegna. 
Živina je v nedeljo zjutraj, še pre-
den so začeli futrat, dobila blagos-
lovljen kruh. Pšenico so natrosi-
li kuram. Žegnane luščine jajc so 
potrosili okoli hiše, kurnika, saj so 
verjeli, da lisica ne bo nesla kur.

Vsakemu otroku je za pisanko – 
darilo botra, pripadal šarkelj, vanj 
so po navadi zataknili kovanec, 
poleg pa je dobil še jajce in mo-
rebiti še pomarančo. Posli so do-
bili talngo: kruh, potico in meso. 
Hrano so šparali in počasi so jedli 
kos za kosom. Po starem so verje-
li, če si pri več hišah jedel žegen, 
boš bolj močen in zdrav čez leto.

V naslednji številki sledi nada-
ljevanje o hrani ob večjih kmeč-
kih opravilih skozi leto.

Brigita Rajšter
Koroški pokrajinski muzej

Sem … Marija Godec - Mia. 
S čim se poklicno ukvarjate? 

Sem cvetličarka in od l. 1990 
imam cvetličarno v Mislinji. Skozi 
vsa leta se trudim s svojim zna-
njem, izkušnjami in kvalitetnim 

delom ustvarjati prepoznavnost v 
kraju in izven. 

Od kod črpate moč/ideje za 
svoje delo? 

Iz življenja samega. Rada delam 
in uživam pri svojem delu. Vsak 

dan sem obdana s prekrasnimi 
cvetovi in iz njih ustvarjam še le-
pše aranžmaje za ljudi, ki pri-
dejo po šopke, aranžmaje, dari-
la, s katerimi želijo obdariti sebe 
ali njim ljube osebe. Vesela sem, 

n a š a  o b č a n k a  

Marija Godec
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ko s svojim delom osrečim svojo 
stranko, oni pa, ker bodo s kuplje-
nim darilom, aranžmajem osreči-
li svoje drage. To je veriga osreče-
vanja ljudi. To mi daje moč in ide-
je za delo.

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 

Na svojo družino in seveda svo-
je delo. Ni lahko biti podjetnik. 
Izpostavljen si vsakodnevnim iz-
zivom, ki jim moraš slediti. En ve-
lik izziv je bil zame odprtje cvet-
ličarne Mia 2 v Šentlenartu v 
lanskem letu. Poleg ponudbe 

aranžmajev, šopkov, daril, lonč-
nic, rezanega cvetja in žalne flo-
ristike smo razširili darilni pro-
gram. V cvetličarno smo postavili 
tudi bonomat Hiše daril, kjer lah-
ko po želji izberete darilo, ter uni-
katne in reciklirane izdelke doma-
če oblikovalke.

Kaj najraje počnete v prostem 
času? 

Rada hodim na sprehode z dru-
žino, kjer si zbistrim misli in se 
napolnim z energijo. Z veseljem 
pa se v prostem času družim s 
prijatelji. 

Vaš življenjski moto? 
Živi in pusti živeti in dobro se z 
dobrim vrača.

p o d j e t n i š k e  i z k u š n j e  

Avto Ogris

Smo družinsko podjetje Avto 
Ogris Branimir Ogris s. p. 
Nahajamo se v Movžah, neposred-
no ob regionalni cesti. Ukvarjamo 
se s servisiranjem vozil, s poudar-
kom na znamkah VW, Audi, Seat 
in Škoda že od l. 2007. 

Na vozilih opravljamo re-
dne servisne preglede, diagnosti-
ko, vsa večja in manjša mehanič-
na popravila za vse znamke vozil.

Dobro vzdrževano vozilo je 
eden izmed pogojev za varno vo-
žnjo. Strokovno in redno opra-
vljeni servisni pregledi prispevajo 
k ohranjanju kakovosti, varnosti, 
varčnosti in brezhibnosti delova-
nja vašega vozila. Z rednimi servi-
si pa vaše vozilo ob prodaji ohrani 
realno ceno na trgu. 

Ker nam za vašo varnost ni 
vseeno, imamo sodobno opremlje-
no delavnico z najnovejšo tehnolo-
gijo in računalniki za diagnostici-
ranje ter odpravljanje napak.

Za vse znamke vozil vam nudi-
mo pregled podvozja ter opravimo 
avtooptiko. Na voljo imamo najso-
dobnejšo 3D avtooptiko za opravlja-
nje popravila na podvozjih vozil, 
zato smo kos tako manjšim kot 
večjim napakam.

Uporabljamo sodobne in za-
nesljive naprave za montažo in cen-
triranje koles. Nudimo vulkanizer-
ske storitve za vsa osebna ter laž-
ja tovorna vozila. Poceni pnevma-
tike niso vedno najboljša izbira, a 
to ne pomeni, da niso na voljo ce-
novno ugodne pnevmatike dobre 

kakovosti. Potrebno je poiskati op-
timalno možnost za posamezno 
vozilo oz. za posameznega vozni-
ka. Nudimo vam svetovanje pri 
nakupu pnevmatik. Želeno naro-
čimo, dobavimo in zmontiramo v 
najkrajšem možnem času.

V klimatski napravi avtomobi-
la in na kabinskem filtru se nabi-
rajo prašni delci, bakterije, glive 
in plesni ter druga umazanija, ki 
je gotovo ni varno vdihavati, saj je 
zdravju škodljiva. Za čiščenje klime 
v avtu lahko s pametno uporabo 
nekoliko poskrbimo sami z njeno 
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Neja Kimperk – državna prvakinja

Neja Kimperk obiskuje 5. b r. 
OŠ Mislinja, ob šoli pa od sep-
tembra 2017 trenira še atletiko 
pri Atletskem klubu Velenje in 
odbojko pri Odbojkarskem klu-
bu Korvolley Mislinja. Ob tem 
je tudi članica pionirske deseti-
ne PGD Dovže, s katero je bila 
že dvakrat na državnem tekmo-
vanju. Kot članica AK Velenje 

se je letos, 12. 1., udeležila dvo-
ranskega državnega prvenstva 
RS v atletiki v Slovenski Bistrici. 
Tekmovala je na 50 m in osvo-
jila 1. mesto med letniki, rojeni-
mi l. 2008, ter tako postala dr-
žavna prvakinja za l. 2019. Njena 
trenerka je domačinka Jerneja 
Smonkar.

Čestitamo! Neja Kimperk – v sredini

p o d j e t n i š k e  i z k u š n j e  

redno uporabo. Klima namreč oh-
laja zrak tudi s tem, da iz njega 
pobira vlago, brez vlage pa mikro-
organizmi (npr. plesni) ne preživi-
jo oz. se ne morejo razmnoževati 
in razraščati.

Kljub temu da na klimi ni po-
sebnih okvar, ne gre brez mi-
kro uhajanja plina skozi najmanj-
še luknjice in pore. Po nekaj le-
tih prične klimatska naprava zara-
di tega delovati slabše, zato je pot-
rebno polnjenje klime. Zaradi tega 
je avtoklimo potrebno servisirati 
vsaki 2 leti, kjer se sproti skrbi za 
preverjanje tesnjenja in redno ma-
zanje klimatskega sistema.

Pomembno je, da se delo opra-
vi strokovno. Naprave ni smiselno 
polniti s plinom, če prej ne preve-
rimo, ali sistem dobro tesni.

Smo redki, morda celo edini 
na Koroškem, ki opravljamo me-
njavo olja v avtomatskem in DSG 
menjalniku pri vseh znamkah vo-
zil z napravo za zamenjavo olja v 
menjalnikih. 

Pri tej metodi je poglavitno to, 
da se zamenja vse olje v celotnem 
menjalniku, kot tudi v celotnem 
sistemu hladilnika in pretvorni-
ku navora. 

Prednost take menjave je, 
da olje zamenjamo v celotnem 

menjalniškem sistemu in je v 
njem samo novo olje, ki se ne 
meša s starim. Pred tem se v sta-
ro olje prilije „čistilo“, ki očisti ce-
loten sistem. Prednost je tudi, da 
se pri tej metodi porabi toliko olja, 
kot ga menjalnik zahteva. Pri taki 
menjavi naprava prečrpava staro 
olje in sproti dočrpava novo olje v 
sistem. 

Branimir Ogris

041 563 979

www.avtoogris.si

Opazili smo, da so pred Osnovno šolo Mislinja posekali 
skoraj vsa drevesa in grmičevje. Drevesa, ki so dajala senco 
v vročih mesecih leta, ki so pripomogla k svežemu zraku 
in bila dom pticam; posekana so drevesa in grmi, ki so šolo 
delali prijaznejšo, bogatejšo, vpeto v naravo in povezano 
z bližino gozda. Ne moremo razumeti, kaj je bilo tako 
motečega na teh drevesih in grmih. Iglice? Zakrivanje 
pogledov? Sprašujemo se, kakšno sporočilo je to otrokom, 
ki jih učimo skrbeti za naravo. Medtem ko povsod stremijo 
k zeleni okolici, mi našo spreminjamo v betonsko džunglo 
… Zelo nas žalosti, da zdaj pred šolo sameva eno samo 
drevo. Upamo, da so vsaj razlogi za storjeno dobri.
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Tisti, ki potujemo, se nenehno 
srečujemo z novim; naj bo to nova 
država ali mesto, novi ljudje in 
običaji, jeziki, kultura … To nas 
vedno znova spodbuja, da ostaja-
mo v gibanju, raziskujemo. Želja 
po novem, še nevidenem svetu. 
Želja izkustva; vedno sem se imel 
za bolj tisti tip človeka, ki ima raje 
kot velemesta, preprosta, bolj mir-
na okolja v objemu narave. Nočem 
reči, da sem se izogibal mestom, 
samo raje sem šel v kakšen narav-
ni rezervat ali pa hribolazit v pla-
nine. Šele z izkušnjo potovanja 
po Turčiji sem spoznal, kako po-
membno je potovanja jemati celo-
vito in temeljito. Šele ko sem pre-
gazil državo, ki se razpenja med 2 
kontinentoma, sem spoznal lepo-
to, ki se skriva za vsemi mestnimi 
distrikti in milijoni ljudi.

Najprej bi rad zapisal nekaj po-
jasnil. Po Turčiji sem potoval kar 
petkrat. Vse od severnih klifov in 
gorovja ob Črnem morju do to-
plih obal ob Egejskem morju na 

zahodu, raziskoval sem anatol-
sko kulturo v samem srcu začet-
ka azijskega kontinenta in na bolj 
kulturno in politično elektrifici-
ranem območju z večinsko popu-
lacijo Kurdov na vzhodu. Vse od 
vasi z malo več kot sto ljudi, kjer 
je konjska vprega še vedno naj-
boljši način transporta, kilome-
trov nepreglednih pustinj, do naj-
večjega mesta v Evropi. Istanbul, 
stičišče Evrope in Azije, živi za-
pis tisočih let tradicije, zgodovine, 
različnih civilizacij, ver in običa-
jev – hkrati pa tudi velemesto, ki 
jemlje dih s svojimi visokimi ne-
botičniki, za slovenski standard 
nepredstavljivim številom prebi-
valcev (kar 16 mio!), mesto brez 
spanca. Kulturna zibelka, napol-
njena s spomini, ki se je v neka-
terih predelih prerodila v center 
modernizma. Težko si predstavlja-
mo, kako ti lahko ves ta kaos, ne-
skončne kolone vozil in ljudi dajo 
takšen poseben občutek miru in 
spoštovanja. 

Prvi stik s tem čudovitim mes-
tom me je, po resnici poveda-
no, rahlo prestrašil. Preprostemu 

človeku s periferije Istanbul 
ustvari povsem nov pogled na 
svet in življenje. Mesto, ki se lah-
ko pohvali kar s 3 imeni (Istanbul, 
Konstantinopel, Carigrad), ne 
pozna meja. Tukaj lahko vsak naj-
de nekaj zase. Naj bo to neizmer-
no kvalitetno izkustvo kulinarike, 
srečanje s kulturo, ki je drugač-
na od naše, ali pa obisk grandio-
znih stavb, kot so mošeja sultana 
Ahmeda, Hagija Sofija in sultano-
va palača. Vedno nove izkušnje, 
ki odpirajo percepcijo in ustvarja-
jo posebno klimo. To ni bilo prvo 
veliko mesto, ki sem ga obiskal, je 
pa vsekakor prvo, ki se mi je tako 
močno vtisnilo v spomin. Ko se 
prvič pelješ z ladjico po Bosporski 
ožini, se ti za kakšno sekundo 
ustavi dah. Na eni strani več sto 
let stare stavbe, ki so preživele 
različne imperije, kraljevine in ce-
sarstva, na drugi pa centri svetov-
ne trgovine in ekonomije. Čeprav 
se najverjetneje vsi zavedamo, da 
Turčija velja za malo bolj nemir-
no državo, kot so države EU, se 
še vedno lahko z veseljem izgubi-
mo v vsej tej veličini in lepoti. Že 

Pogled na stari del mesta s stolpa Galata

Bazar začimb

Kjer se srečajo tradicije,  
kulture, modernizem

p o t u j e m o  s k u p a j  
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samo kulturni aspekt je vabljiv in 
daje znanja o družbi, drugačni od 
naše. Mesto, ki ga prevečkrat pri-
poročam znancem, da ga obiščejo, 

bo za vedno ostalo v mojem srcu. 
Saj niso zaman opevali lepot in 
veličine Istanbula številni pesni-
ki in pisatelji. Najboljši način, da 

se nekdo spozna in izkusi to doži-
vetje, je še vedno, da se odloči za 
obisk. 

Žiga Anže Šilak

Želja, prehoditi Camino, se mi 
je utrnila pred skoraj 20 leti, ko 
me je s svojo knjigo Camino – Po 
stezi zvezd, nagovorila Shirley 
MacLaine. Kako ukrasti mesec 
dni, sem razmišljal, ko sem ho-
dil v službo. L. 2008 sem zbolel, 
astrocitom na možganih, opera-
cije, kemoterapije in radioterapije 
so me oslabile, da sem razmišljal: 
»Če ne v tem, pa v enem od nas-
lednjih življenj.« Volja do življenja 
v kombinaciji z uradno in komple-
mentarno medicino, novo nasta-
jajoča družina, optimizem, moč 
misli, trma in srečna »na-ključ-ja« 
so ustavili rast tumorja. Danes 
sem eden redkih srečnežev, ki 
živi v simbiozi s tumorjem. Pa ne 
samo živim, uživam v življenju, 
sem srečen in hvaležen za vsak 
nov dan, ki mi je podarjen.

Med boleznijo sem s težavo 
premagal nekaj metrov hoje, sto-
pnice so bile že prevelika ovira. 
Ko si tako na dnu, je dilema samo 
se prepustiti ali se boriti. S par-
tnerko sva se l. 2014 odločila za 
borbo. Med spremembami, ki sva 
jih uvedla, je bil tudi tek, postal je 
del terapije, l. 2016 sem že prete-
kel Ljubljanski polmaraton, nato 
vsako leto najmanj 4. 

Spomladi 2018 je Camino 
prvič poklical. »Letos greva,« 
sva rekla. Pomlad je minila, po-
letje tudi, avgusta je Camino še 

glasneje povabil. Odločila sva 
se, da grem septembra sam. 
Odločitev je bila prava, kajti cel 
mesec mi je bilo naklonjeno ču-
dovito vreme, z dvema epizoda-
ma plohe, da sem izkusil tudi to 
plat Poti in se v Galiciji nadihal s 
točo okleščenih borovih iglic in 
evkaliptovega lubja, ki se kuha v 
soncu. 

Pot obstaja od 7. st., posveče-
na je Jezusovemu apostolu sv. 
Jakobu, ki je deloval na Iberskem 
polotoku, usmrčen je bil v Judeji 
l. 44. Po legendi so se ostan-
ki njegovega trupla znašli na po-
lju, osvetljenem z zvezdno svetlo-
bo. Postavili so svetišče in ga poi-
menovali Santiago de Compostela 
(sv. Jakob na zvezdnem polju). Pot 
ima versko, zgodovinsko in kul-
turno velik pomen in namen. 
Z njo so povezane razne legen-
de, miti, verovanje krščanstva, 

ustanovitev rodu templjarjev, 
boji med Arabci in vojsko Karla 
Velikega, pesnitev junaškega 
Rolanda, kastiljskega junaka El 
Cida, slavnega arhitekta in gradi-
telja Gaudija … Ob poti so zras-
la številna prenočišča (albergi), 
sakralna in posvetna obeležja ter 
objekti, namenjeni romarjem (pe-
regrinom). UNESCO je Pot l. 1985 
razglasil za svetovno kulturno de-
diščino. Po njej so romali/romajo 
milijoni ljudi vseh družbenih slo-
jev, ver, narodnosti, prepričanj. 

6. 9. sem pričel v San Juan 
Pied du Portu, na francoski strani 
Pirenejev, t. i. francoski Camino. 
V sprejemni pisarni sem dobil 
načrt poti s spiskom albergov, ku-
pil potni list (Credencial), ki omo-
goča koriščenje prenočišč in zbi-
ranje žigov, ki so pogoj za pridobi-
tev certifikata o prehojeni poti, do-
bil školjko, simbol Poti in z Buen 

Camino – Pot
p o t u j e m o  s k u p a j  

Skozi lepo in barvito pokrajino …
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Camino odšel na 800 km dolgo 
romanje.

Camino – Pot zahteva vsak 
dan premagati od 20 do 40 km. 
Ne glede na vreme, počutje, žu-
lje, moraš hoditi 5–10 ur na dan, 
če želiš po mesecu dni zaklju-
čiti pri maši v cerkvi sv. Jakoba 
v Composteli. Hodiš po čudovi-
ti naravi, skozi zgodovinska mes-
ta, srečuješ ljudi z vsega sveta, pri-
jateljuješ, se učiš, sprejemaš odlo-
čitve, predvsem pa spoznavaš sa-
mega sebe. Dan se prične zgodaj. 
Ob 5.30 sem vstajal, pozajtrkoval 
že zvečer pripravljeno hrano (če 
je bil v albergu hladilnik), si opr-
tal nahrbtnik in okoli 6.00–6.30 
zakorakal v noč. V Španiji se sep-
tembra dani okoli 9. ure. Hoja 
zjutraj je, vsaj zame, bila najpri-
jetnejša. Camino izostri vse čute, 
zjutraj slišiš zvoke, ki jih običajno 
ne, vidiš, česar podnevi ne, doživ-
ljaš nepojmljivo preobrazbo nara-
ve in lepoto rojstva novega dne v 
vseh barvnih odtenkih. Do 8. ure 
morajo romarji zapustiti alberge, 
kajti do 13. jih čistijo in se priprav-
ljajo na sprejem novih, ko se vra-
ta odpro in se vseljujejo, dokler 
niso polni. »Full« na vratih pome-
ni, da moraš naprej, oz. poiska-
ti prenočišče v enem od nasled-
njih, ki je lahko v istem mestu ali 

vasi, lahko pa v nekaj km oddalje-
nem kraju. Pot poteka po stezah, 
gozdnih in poljskih poteh, utrje-
nih, tlakovanih cestah, ob in po 
asfaltu lokalnih cest, ob avtoce-
sti. Pokrajina se spreminja od ze-
lene Navare do Kastilje, suhe, ru-
mene, prašne puščave, žitnice 
Mesete, zopet v čudovito, barvi-
to Galicijo. Prvo opravilo po vse-
litvi v alberg je tuširanje. Ko ope-
reš prah in umazanijo še z obla-
čil, čevljev se ne izplača čistiti, je 
pot do trgovine po zalogo hrane in 
pijače. Ob hrani se potem prične 
druženje in spoznavanje. Na vo-
ljo so meniji za peregrine v bolj-
ših albergih ali bližnjih gostilnah, 
a skupna večerja, ko vsak nekaj da 
na mizo, ob klepetu in sklepanju 
znanstev je neprecenljiva izkuš-
nja. Ob večerih so organizirana 
razna formalna druženja in ani-
macije, skupna večerja, pogovo-
ri, razmišljanja, meditacije, obisk 
maše za romarje, do neformal-
nih, spontanih druženj manjših 
skupin romarjev. Vsi smo na Poti 
z nekim razlogom, istim ciljem, 
nastajajo in sklepajo se nepozab-
na in trajna prijateljstva. Pred spa-
njem vsak pobegne v nek miren 
kotiček, kjer predela minuli dan 
in ga zabeleži v dnevnik. Ob 22. 
uri se namreč ugasnejo luči in do 
6. zjutraj je čas za počitek. In tako 
vsak dan, tridesetkrat. Na poti si 
večinoma sam. Sam z mislimi, 
svojim telesom, čustvi, duhom. 
Fizično telo je na veliki preizkuš-
nji, dušo ti občasno cefra, čustva 
so tako globoka. Camino te spre-
minja in kot pravijo, se začne šele 
takrat, ko je romanje končano. Na 
poti skušaš telesni napor preten-
tati z mislijo, moje so iskale ljudi, 
ki so mi na razne načine pomaga-
li, urejali, iskali zveze, prosili, mi 
namenili svoj čas, bili z mano, ko 
sem jih prosil, verjeli z mano, me 

podpirali na razne načine, mi po-
šiljali dobre misli, vibracije, želje, 
molitve, se mi samo nasmehni-
li ali povedali kaj, kar sem moral 
premisliti. Mnogim se nisem us-
pel niti zahvaliti. Prepričan sem, 
da sem v spomin priklical vse, jih 
shranil v poseben predal v srcu, 
in vsakemu posebej, ob meditaci-
ji v katedrali v Santiagu poslal ve-
liko zahvalo.

Čeprav imaš občutek, da so 
si dnevi na Caminu podobni, ni 
tako. Vsak romar, ki ga srečaš, 
ima svojo lastno zgodbo, vsak do-
mačin, ki ga pozdraviš z Ola, od-
govori s samo njemu lastnim 
Buen Camino, vsak dan izpiše 
njemu lastno, izvirno zgodbo, do-
živiš toliko novih, originalnih, ne-
ponovljivih trenutkov, malih čude-
žev …, si velik mali otrok, ki mu je 
vse novo, in vznemirjen razisku-
ješ, opazuješ, občuduješ in … uži-
vaš iz dneva v dan. Opazoval sem 
skupino mladih Japoncev, vsak s 
svojim pametnim telefonom so 
iskali v aplikaciji pot naprej, na 
drugi strani ulice pa niso vide-
li velike rumene puščice. Ob paš-
niku s pol metra visoko travo sem 
dohitel skupinico Američanov, ki 
so družno opazili, da je konj »very 
hungry«. Iz nahrbtnikov so ga 
nahranili z vso zalogo piškotov, 
sadja in pijač. Na poti so tudi ljud-
je z globokim prepričanjem, vero, 
čustvi in spomini. Nosijo ostanke 
svojcev za raztros, kleče molijo ob 
obeležjih, meditirajo ob poti, ko 
začutijo energijske točke, od sreče 
jočejo ob prihodu v Santiago, v ka-
tedrali v transu doživljajo obred. 

Telo včasih res protestira, duha 
pa žene radovednost, radost, že-
lja, vzhičenost in strast. Ko sem se 
vrnil k družini, sem bil prepričan, 
da sem s Caminom opravil, a po 
nekaj dnevih se je pojavil klic …

Srečo Črep

… do cilja – Santiaga de Compostele
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Zdravje v Mislinji

Drage občanke in dragi obča-
ni. Maja letos bosta minili 2 leti, 
odkar sem pričela z delom na 
Zdravstveni postaji Mislinja. Ob 
tej priložnosti se najlepše zahva-
ljujem direktorici Zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec Marjeti 
Vaupot in vodji službe Luciji 
Hrastelj Prater za ponujeno pri-
ložnost dela v vašem kraju, vam 
pa za topel sprejem. Iskrena zah-
vala gre tudi vsem mojim so-
delavcem in pa ambulanti dr. 
Pirmanšek, s katero sodelujemo 
in v dobro zavarovancev našo de-
javnost vzajemno dopolnjujemo.

Zahvala za donaciji
Ob prehodu iz starega v novo 

leto je naša postaja postala boga-
tejša za 2 pomembni pridobitvi.

Konec novembra je našo po-
stajo obdaril zavarovanec, ki želi 
ostati anonimen. Podaril nam 
je preiskovalno mizo, ki je pre-
makljiva in po višini nastavljiva. 
Starejšim in gibalno oviranim ni 
potrebno več plezati po stopnicah 
na visoko in majavo mizo, saj vi-
šino sproti prilagajamo uporabni-
ku. Miza omogoča tudi pristop do 
osebe z različnih strani, kar olajša 
aplikacijo zdravil v žilo ali pa os-
krbo ran.

Po novem letu je Marija 
Vaukan ml. naši postaji podari-
la medicinsko tablico. Pripomoček 
služi snemanju EKG na tere-
nu in fotodokumentaciji kronič-
nih ran ali kožnih sprememb, 
ter s tem boljši sledljivosti celje-
nja. Medicinska tablica omogo-
ča kriptirano (v skladu z GDPR 

uredbo EU) pošiljanje podatkov 
lečečim specialistom v regional-
nih ali univerzitetnih bolnišnicah 
– za informacijo ali pa za e-posve-
tovanje (posvetovanje preko elek-
tronske pošte) osebnega zdravnika 
s specialisti različnih strok.

Ob začetku uporabe smo na 
manjšo slovesnost povabili našega 
župana Bojana Borovnika, direk-
torico ZD SG Marjeto Vaupot in 
župnika Tineta Tajnika, ki je apa-
rata blagoslovil.

Obema darovalcema se v ime-
nu celotne ekipe najlepše zahva-
ljujem in želim, da bi našo pomoč 
potrebovala čim manjkrat!

Cepljenje za KME
Na pobudo Mateje Učakar s 

Konzorcija za zdravje ZD SG smo 
kot prioritetno nalogo naše po-
staje v naslednjih 4 letih postavi-
li zvišanje precepljenosti za klopni 
meningoencefalitis. V ta namen 

nam je zdravstveni dom preskrbel 
novejši in večji hladilnik za shra-
njevanje cepiv. Referenčna sestra 
Maja Šmandl je opravila izobraže-
vanje o rokovanju s cepivi, orga-
nizator dela v ambulanti Simon 
Naglič pa je pripravil vso potreb-
no papirno dokumentacijo. S 26. 
2. 2019 smo pričeli s cepljenjem 
tako otrok kot odraslih (cena za 
otroke do 16. leta je 30, za odra-
sle pa 33 €). Po posvetu smo zara-
di preprečevanja mešanja bolnih 
in zdravih zavarovancev sklenili, 
da cepimo v času, ko izvajamo ad-
ministrativna dela, in sicer ob po-
nedeljkih, četrtkih in petkih od 
13.00 do 14.30 ter v popoldanskem 
času ob torkih po 18.00. Cepimo 
tudi zavarovance, ki so opredelje-
ni pri drugih zdravnikih ali imajo 
stalno prebivališče v drugih obči-
nah. Skratka, cepimo vse!

Pred prihodom na cepljenje 
prosimo, da pripravite cepilno 
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Predlogi in nasveti

Pozdravljeni, sokrajani in 
sokrajanke.

Upam, da ste imeli v tem ob-
dobju čim manj prehladov in re-
spiratornih obolenj, ki so kar pre-
cej razsajala naokoli. V tokrat-
nem prispevku bi vam rada poda-
la znanje o dolžnostih pacientov. 
Zelo pogosto se omenjajo pravice 
pacientov, o dolžnostih pa pravza-
prav poredko slišim. Oboje je po-
membno in brez skrbi, v enem iz-
med prihodnjih prispevkov bom 
pisala tudi o pravicah. 

Potrebno je, da zdravnik in bol-
nik vzpostavita sodelujoč odnos 
za zdravljenje, kar pa ni mogoče, 
če se bolnik poleg svojih pravic ne 

zaveda tudi dolžnosti. Sam naj bi 
bil aktiven udeleženec zdravljenja.

Dolžnosti pacientov1:
• dejavno sodelovati pri varova-

nju, krepitvi in povrnitvi lastne-
ga zdravja;

• v času bolezni ravnati v skladu s 
prejetimi strokovnimi navodili 
in načrti zdravljenja, v katere je 
ustno oz. pisno privolil;

• dati pristojnemu zdravniku, 
zdravstvenim delavcem oz. zdra-
vstvenim sodelavcem vse pot-
rebne in resnične informaci-
je v zvezi s svojim zdravstve-
nim stanjem, ki so mu znane in 
pomembne za nadaljnjo zdra-
vstveno oskrbo, zlasti podatke o 

svojih sedanjih in preteklih po-
škodbah ter boleznih in njiho-
vem zdravljenju, boleznih v dru-
žini, morebitnih alergijah in 
zdravilih, ki jih uživa;

• obvestiti zdravstvene delav-
ce oz. sodelavce o nenadnih 

knjižico in da preverite, če sem 
slučajno odsotna (v primeru moje 
odsotnosti ostali zaposleni ceplje-
nja ne izvajajo). Vse, ki se pogosto 
zadržujete na prostem in v gozdu, 
vabimo, da o cepljenju razmisli-
te in se zanj odločite še pred mno-
žičnim pojavom klopov spomladi.

Patronažno svetovanje v skupnosti
Naše patronažne sestre organi-

zirajo mesečna srečanja in preda-
vanja vabljenih predavateljev.

V januarju smo gostili Marka 
Klinca, edinega certificiranega op-
tometrista na Koroškem, ki nam 
je povedal nekaj o motnem vidu 
in možnostih korekcije vida z 
očali.

Februar je mesec pričetka cep-
ljenja KME in v tej luči smo po-
vabili dr. Simonoviča iz NIJZ 
Maribor, da nam je predstavil 

dejstva o pogostosti in resnosti 
okužbe s tem virusom ter predsta-
vil koristi cepljenja.

Do poletja pripravljajo patro-
nažne sestre še 3 predavanja (vsa 
predavanja so ob torkih popoldne 
ob 18.30 v sejni sobi TPO Lopan): 
19. 3. bo predstavitev paliativne 
oskrbe (to je skrb za neozdravlji-
vo bolne in umirajoče osebe); 16. 
4. bo tema predavanja glivično 
obolenje nohtov ter 21. 5. kronič-
no vensko popuščanje in golenje 
razjede. S tem predavanjem se bo 
zaključil spomladanski cikel pre-
davanj. Patronažne sestre nov ci-
kel predavanj načrtujejo oktobra 
letos.

Fizioterapija v TPO Lopan
V veliko veselje vsem za-

poslenim na Zdravstveni posta-
ji Mislinja je, da je prizadevanje 

občine in vodstva Zdravstvenega 
doma privedlo do odprtja lokalne 
enote fizioterapije. 20. 2. 2019 je 
z delom v naši občini pričela dipl. 
fizioterapevtka Eva Krautberger. 
Zdaj je možnost tovrstnega lajša-
nja težav dostopna tudi tistim, ki 
imajo težave s prevozom v druge 
kraje.

S to novico zaključujem poro-
čanje o zdravstvenem dogajanju v 
naši občini. Za svoje zdravje lah-
ko največ storite sami: dan začnite 
z nasmehom in s kozarcem tople 
vode, nadaljujte pa z optimizmom 
in gibanjem do sončnega zahoda. 
Družbo naj vam delajo pozitivne 
misli in dobri ljudje!

Špela Resnik, dr. med.,  
spec. druž. med.
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1 Dolžnosti pacientov citirane v celoti iz vira: Ministrstvo za zdravje, Republika Slovenija, Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva in javnega zdravja, 
Priročnik za pripravo na strokovni izpit, Ljubljana; 2009, str. 148–149.

spremembah svojega zdravstve-
nega stanja, ki se pojavijo med 
zdravljenjem;

• biti obzirni in spoštljivi do za-
sebnosti in drugih pravic ostalih 
pacientov ter zdravstvenih delav-
cev oz. sodelavcev;

• spoštovati objavljene urnike, hi-
šni red in predpisane organiza-
cijske postopke izvajalcev zdra-
vstvenih storitev;

• pravočasno obvestiti izvajalca 
zdravstvenih storitev o morebi-
tnem izostanku na pregled ali 
zdravljenje.

Naj vam bo napisano v po-
moč pri stiku z zdravstvom in 
predvsem pri vašem zdravju. 
Povzela bi samo to, da vam zdrav-
nik ne more pomagati, če sami 
ne upoštevate nasvetov, ki vam jih 
poda, predvsem pa vam ne more 

pomagati, če mu ne daste resnič-
nih podatkov in mu zaradi sramu 
ali strahu prikrivate pomembne 
informacije. Ne pozabite, da nis-
mo ‚sodniki‘, pač pa smo zdrav-
niki, zavezani k poklicni molčeč-
nosti, zato naj vas ne bo strah biti 
iskreni, za vaše zdravje gre.

Želim vam vse dobro.
Marjanca Matvoz, dr. med. 

specializantka urgentne medicine 

s k r b  z a s e  

Razsežnosti naših prehranskih navad

Vsebina naših krožnikov je bolj po-
membna, kot si morda mislimo. 
Posledice naših prehranskih na-
vad so globalne in daljnosežne. 
Presegajo naša osebna življenja in 
nacionalne meje. Odločitev o tem, 
kaj damo na krožnik, je namreč 
veliko več kot zgolj osebna izbira. 

O svojih prehranskih odlo-
čitvah moramo začeti zavestno 
razmišljati in zanje prevzeti od-
govornost. Približno polovico ze-
meljske površine porabimo za pre-
težno netrajnostno pridelavo hra-
ne. Kmetijski sektor prispeva zna-
ten delež izpustov toplogrednih 
plinov, je glavni krivec za krče-
nje tropskega gozda, izgubo biot-
ske pestrosti, velik porabnik pi-
tne vode in onesnaževalec oko-
lja. Nekaj manj kot 2 milijardi lju-
di na svetu ima prekomerno teles-
no težo in skoraj milijarda ljudi je 
podhranjenih in lačnih.

Stroški zdravstva nepresta-
no naraščajo, tako kot narašča 
število obolelih z nenalezljivimi 

kroničnimi boleznimi, ki so pos-
ledica naših vsakodnevnih odlo-
čitev o tem, kaj jemo in česa ne, 
kako razmišljamo, koliko se gi-
bamo, v kolikšni meri zanika-
mo svoje potrebe in želje z name-
nom, da bi se prilagodili pogos-
to nečloveškim zahtevam sodob-
ne družbe. 

Taiste odločitve, s katerimi si 
uničujemo zdravje, pa uničujejo 
tudi celotni planet in njegove ob-
čutljive ekosisteme, ki nam omo-
gočajo preživetje. Že zdavnaj smo 
presegli naravne samoobnovitve-
ne zmogljivosti Zemlje. S svojo 
nepotešeno lakoto po vedno večjih 
količinah materialnih dobrin, ki 
nas v resnici ne osrečujejo, ustvar-
jamo podnebne razmere, v kate-
rih človeštvo ne bo moglo uspeš-
no živeti. 

Tudi najbolj banalna vsako-
dnevna dejanja več kot 7,6 mili-
jarde ljudi imajo posledice. Vsaka 
odločitev sproži plaz med se-
boj prepletenih dejavnikov, ki 

oblikujejo obstoječe stanje v druž-
bi in okolju. Stalna proizvodnja 
najrazličnejših potrošniških ar-
tiklov ustvarja nepojmljive količi-
ne odpadkov. Nenasitna želja po 
izdelkih živalskega izvora in do-
bičku povzroča, da pobijemo okoli 
70 milijard rejnih kopenskih živa-
li in skoraj 3 bilijone (milijon mi-
lijonov) morskih živali (številke so 
zgolj približne ocene, ker v resni-
ci sploh ne vemo, koliko jih ubije-
mo za prehrano, modo, testiranje 

Čili non carne
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in druge oblike izkoriščanja za 
zabavo). 

Če želimo ohraniti za človeko-
vo življenje primerne pogoje še za 
nadaljnje generacije, moramo nuj-
no začeti spreminjati svoje nava-
de že danes, ker smo zadnje ge-
neracije, ki še imajo to možnost. 
Najmanj, kar lahko naredimo, je, 
da beljakovine živalskega izvora 
zamenjamo z beljakovinami ra-
stlinskega izvora. Vse živali, ki 
jih iz navade dajemo na krožnike, 
svoje beljakovine dobijo iz rastlin. 
Dogmatično prepričanje, da člo-
vek za zdravje potrebuje živalske 
beljakovine, je bilo že zdavnaj ovr-
ženo z znanstvenim konsenzom, 
da lahko človek optimalno zdra-
vstveno stanje doseže z raznoliko 
polnovredno rastlinsko prehrano. 

In tudi če kolektivna zavest še 
ni tako visoka, da bi lahko živali, 
ki smo jih na neki točki svoje evo-
lucije določili za prehrano, danes 
ne videli več kot blago, ki služi do-
bičku, ampak bi jih bili sposob-
ni videti kot individualne osebno-
sti, ki prav tako cenijo svoje življe-
nje in svoje družine. Prav tako so 
sposobne čutiti in občutiti boleči-
no in bi morali dojeti, da s svojim 
neodgovornim ravnanjem uniču-
jemo prihodnost mlajših genera-
cij, ki bodo zaradi naše odvisnosti 
od fosilnih goriv in živalskih proi-
zvodov ostale brez ekosistemov, ki 
bi omogočali kakovostno in zdra-
vo življenjsko okolje za človeka. 

Ko namreč postanemo do-
volj odprti za nove informacije in 
spoznamo moč, ki jo ima naša 

vsakodnevna izbira hrane za naše 
zdravje in zdravje celotnega pla-
neta, lahko prevzamemo nadzor 
in začnemo sprejemati ozavešče-
ne odločitve, ki prispevajo k boljši 
in prijaznejši prihodnosti za vse. 

Smo del mikro- in makrooko-
lja, v katerem živimo. Vsaka naša 
odločitev nosi posledice, ki sou-
stvarjajo družbeno in okoljsko re-
alnost za vse. Z vsakim nakupom 
ustvarjamo povpraševanje po do-
ločenih produktih. Vsaka denarna 
transakcija je naš politični glas, s 
katerim ohranjamo obstoječe sta-
nje ali zahtevamo spremembe. In 
izbira vsebine na naših krožni-
kih pri tem ni nobena izjema. Vsi 
imamo moč, da s svojimi dejanji 
prispevamo k spremembam. 

Petra Zupanc

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

OO ZB za vrednote NOB Mislinja 
se je odločila, da bo v spomin na ta 
tragični dogodek letos prvič orga-
nizirala pohod planincev in drugih 
domačinov k spomeniku padlih 
partizanov. Tako se je v soboto, 19. 
1., v Završah zbralo kar lepo šte-
vilo udeležencev, kjer je delegaci-
ja iz vrst OO ZB za vrednote NOB 
Mislinja, Planinskega društva 
Mislinja in Območne organizaci-
je ZB za vrednote NOB ob spome-
niku položila venec. V kulturnem 
programu so sodelovali pevci MPZ 
iz Doliča, slavnostni govornik pa je 
bil Jože Vrabič, predsednik OO za 
vrednote NOB Mislinjske doline. 

Ob tem je prav, da obudimo 
spomine na ta tragični dogodek, 

ki se je zgodil pred 76 leti na pri-
zorišču, kjer danes stoji spo-
menik; na mestu, kjer je bil ne-
koč župnijski senik, pa je sedaj 
mrliška vežica. 

Ko je 8. 1. 1943 padlo 76 bor-
cev Pohorskega bataljona pri Treh 
žebljih na Osankarici, med njimi 
ni bilo njihovih 6 borcev in bor-
ke Pepce. Ti so bili takrat v patru-
lji na mislinjskem območju in so 
se nekaj dni za tem iz Gornjega 

Doliča podali proti Završam. V 
Završe so prispeli še pred jutrom 
in dan preživeli v župnijskem hle-
vu, da bi se naslednji dan poda-
li naprej proti Koroški. Osmi član, 
ki je med potjo izginil, je bil do-
mačin. Ta se je odpravil v Mislinjo 
in na orožniški postaji izdal ome-
njeno patruljo. Nemci so takoj 
alarmirali policiste in vojake ko-
lesarskega voda iz Slovenj Gradca 
in so nato že ob 4. uri zjutraj s 

Spominski pohod in slovesnost ob 
spomeniku padlim borcem v Završah

O poslednjem boju Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici je bilo že 

veliko napisanega, bolj malo pa je današnjim rodovom znana bitka 7 partizanov 

tega bataljona, ki so padli pod streli nemške okupacijske policijske vojske v Završah 

nad Mislinjo. Že l. 1968 so domačini na tem mestu postavili spomenik, na katerem 

so zapisana imena 6 borcev in 1 borke, ki so po izdaji domačina izgubili svoja živ-

ljenja v neenaki borbi pod streli 60 nemških policistov in 60 vojakov kolesarskega 

voda iz Slovenj Gradca. 
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120 oboroženimi vojaki krenili na 
hajko v Završe. Ko so Nemci oko-
li pol 8. ure zjutraj hoteli obkoli-
ti senik, v katerem je bila parti-
zanska patrulja, je padel prvi strel. 
Partizanska skupina se je naglo 
odločila – edino možnost za pre-
živetje jim je dajal bližnji gozd, če 
bi se uspeli prebiti čez ozko čisti-
no. Najprej so se iz hleva pogna-
li 3 fantje in dekle, vendar so bili 
pod streli številnih nemških voja-
kov v trenutku pokošeni. Za nji-
mi se je pognal še 5. partizan, ki 
so ga streli zadeli v roko in nogo 
in so ga Nemci tudi ujeli. Nato sta 
se iz hleva zaslišala še 2 strela. 
Dva mlada borca sta si sama vze-
la življenji, da ne bi prišla v roke 
sovražniku. Hlev so nato Nemci 
požgali do tal, domačega župnika 
pa so odpeljali v koncentracijsko 
taborišče. 

Jože Vrabič je na spomin-
ski slovesnosti v svojem govo-
ru med drugim dejal: »Čeprav 

ne pripadam mlajšim generaci-
jam, tistim, ki nismo doživlja-
li strahot 2. sv. vojne, pa se mi 
zdi bolj pomembno, da ohranja-
mo zgodovinski spomin na te do-
godke. To naj nam bo v opomin, 
da se takšne strahote ne bi niko-
li več ponovile in da bodo gene-
racije, ki prihajajo za nami, lahko 
na teh spominih ohranjale zavest 
o tem, kako pomembno je ohra-
njati svobodo. Da bo tudi pri njih 

dozorelo spoznanje, da je svoboda 
neprecenljiva vrednota, ki jo je tre-
ba spoštovati in nenehno braniti s 
spoštljivim odnosom do življenja 
in človeškega dostojanstva.« 

Organizatorji letošnje prire-
ditve zagotavljajo, da bo postal ta 
spominski pohod tradicionalen in 
zato tudi v prihodnjem letu vabijo 
domačine k čim večji udeležbi. 

Mirko Tovšak

Slavnostni govornik Jože Vrabič

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Pohorski bataljon je bil usta-
novljen že septembra l. 1942 v 
Dobrovljah na Pohorju. Na začet-
ku svojega delovanja je štel 90 
borcev. Prvi poveljnik bataljona je 
bil Rudolf Mede, med borci pa sta 
bila tudi 2 domačina iz Mislinje: 
Zdravko Čebular in Ernest 
Prevolnik. Borci so na Pohorju in 
v okoliških krajih izvajali števil-
ne akcije napadov na okupator-
ske postojanke. Nemci so sicer ne-
prestano spremljali akcije in po-
hode borcev bataljona, vendar jih 

tudi ob njihovih številnih akcijah 
niso uspeli zadržati in premaga-
ti. Borci so se med l. 1942 in 1943 
pripravljali na prezimovanje in so 
zato tudi na položni planoti pod 
Velikim vrhom, Jagerskimi pečmi 
in Javorskim vrhom pri Treh žeb-
ljih uredili zimski tabor. Taborišče 

je obsegalo približno 100 m2, 
kjer je bilo tudi 26 zemljank, na-
menjenih prezimovanju borcev. 
Nemci so neprestano poskušali iz-
slediti bataljon, ki jim je bil trn v 
peti, saj je deloval na območju t. 
i. tretjega rajha. 2. 1. 1943 so vo-
huni gestapu v Maribor sporočili, 

Spominska slovesnost in pohod po 
poteh Pohorskega bataljona

Letos mineva 76 let od tragičnega dogodka, ko je pri Treh žebljih na Osankarici pa-

del Pohorski bataljon. V spomin na ta dogodek organizatorji iz občin, ki mejijo na 

prizorišče poslednjega boja tega bataljona, vsako leto pripravijo spominsko slove-

snost. Poleg tega Planinsko društvo Zreče tradicionalno organizira množični po-

hod planincev od Peska do Osankarice in tako pohodniki na svojstven način obudi-

jo spomine na te tragične dogodke iz 2. sv. vojne. 
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kje ima bataljon svoj tabor. Tako 
so Nemci pričeli pripravljati veli-
ko akcijo. 6. 1. je bil izdan ukaz za 
napad. Odpoklicali so policijske 
čete iz Krškega, Slovenj Gradca, 
Šoštanja, Ljubnega in Celja, voja-
ške enote iz Laškega, Slovenske 
Bistrice, Radelj in Slovenj Gradca, 
pridružile pa so se jim tudi enote 
vermanšafta iz Celja in Poljčan. 8. 
1. se je tako k Trem žebljem napo-
tilo kar 2000 nemških vojakov, ki 
so obkolili 70 borcev. Ti so se sicer 
junaško upirali v neenaki borbi, 
na koncu pa je padlo vseh 69 bor-
cev razen Franca Kunaverja, kate-
rega so Nemci močno ranjenega 
odpeljali na grozovita zaslišanja 
in ga nato v Ljubnem ob Savinji 
ustrelili kot talca. Del Pohorskega 
bataljona je bil v času nemške-
ga napada sicer na bataljonski pa-
trulji na terenu med Mislinjsko in 
Savinjsko dolino. Tudi ti borci so 
17. 1. 1943 v Završah nad Mislinjo 
padli pod rafali okupatorskih sil 
po izdajstvu enega izmed domači-
nov iz Mislinje. 

Letošnje spominske slovesno-
sti se je udeležilo rekordno števi-
lo udeležencev. Organizatorji pri-
reditve zatrjujejo, da jih je bilo 
nad 2000. Ker je bilo letos orga-
nizatorjem vreme zelo naklonje-
no, pa tudi snega skorajda ni bilo, 
so se že v zgodnjih jutranjih urah 
pričeli iz Slovenske Bistrice proti 
Osankarici pomikati številni avto-
busi, od planinske koče do spome-
nika padlim borcem pa množice 
pohodnikov. Uradni del se je pri-
čel ob 11. uri z nastopom domače-
ga pevskega zbora in recitatorjev 
iz vrst osnovnošolcev. V nadalje-
vanju je spregovoril slavnostni go-
vornik, predsednik DZ RS Dejan 
Židan. V nagovoru je obudil spo-
mine na tragične dogodke, ki so 
se na tem mestu zgodili pred 76 
leti. Posebej je poudaril, da tudi 

danes ne moremo in ne smemo 
pozabiti na junaški upor, ki so ga 
med 2. sv. v. izvajale partizanske 
enote nad okupatorjem. Vrednote, 
ki so takrat družile partizanske 
borce, nam morajo biti vzor in vo-
dilo tudi danes, junaška borba 
slovenskih partizanov pa ne sme 
v pozabo. Zato je toliko bolj po-
membno, da ohranjamo spomin 
na te dogodke, da bi se v prihod-
nje izognili takšnemu trpljenju 
in vojnim strahotam. Ob tem je 
omenil današnje aktualne dogod-
ke doma in v svetu. Morda se niti 
ne zavedamo, kdaj je prišel tisti 
čas, ko so se argumenti porazgu-
bili, umaknili in utišali naše zah-
teve po ohranjanju teh vrednot. 
Ko se je pod krinko svobode govo-
ra v polje normalnega in sprejem-
ljivega vrinil sovražni govor, ko 
se zasmehuje vladavina prava ter 
vrednote pravičnosti in enakosti. 
Zgodovina je polna dokazov, kako 
se iz majhne nestrpnosti razvije 
sovraštvo, ki se običajno konča s 
trpljenjem in vojnimi strahotami 
nad civilnim prebivalstvom. 

Na letošnji spominski slove-
snosti so bili prisotni tudi ne-
kateri drugi vidni gostje z vr-
hov slovenske politike. Med nji-
mi je bil tudi predsednik drža-
ve Borut Pahor, Andreja Katič, 

ministrica za pravosodje, Boštjan 
Poklukar, minister za notranje za-
deve, Alenka Bratušek, ministrica 
za infrastrukturo in številni drugi 
politični veljaki iz lokalnega oko-
lja. Tokrat smo na slovesnosti zas-
ledili tudi novo izvoljenega mari-
borskega župana Saša Arsenoviča. 

Letošnje prireditve pri Treh 
žebljih so se, tako kot vsa zadnja 
leta, udeležili tudi Mislinjčani. Iz 
njihovih vrst sta namreč v zad-
njem boju padla tudi domači-
na Zdravko Čebular in Ernest 
Prevolnik. V njun spomin je de-
legacija Občine Mislinje položi-
la ob spomeniku padlim borcem 
žalni venec. Predsednik ZB za 
ohranjanje vrednot NOB Andrej 
Borovnik, ki vsako leto organizira 
tudi avtobusni prevoz na to prire-
ditev, je tokrat napovedal tudi spo-
minsko slovesnost, ki naj bi jo nji-
hova organizacija skupaj s planin-
skim društvom izvedla 17. 1., torej 
na dan, ko so padli še zadnji borci 
Pohorskega bataljona v Završah. 

Teden dni po spominski slove-
snosti pa so zreški planinci prip-
ravili 41. tradicionalni spominski 
pohod Po poteh pohorskega bata-
ljona. Letos je bil ta pohod neko-
liko spremenjen, saj so pohodni-
ki prihajali na Osankarico iz dveh 
smeri. Glavnina pohodnikov se je 

Delegacija iz Mislinje polaga venec ob spomeniku padlim borcem.
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podala od Peska do Osankarice, 
tako kot vsa leta doslej, nekate-
ri pa so pohod opravili iz Kota do 
Osankarice. Kljub lepemu sončne-
mu vremenu se je pohoda letos 
udeležilo manjše število pohodni-
kov kot v letih pred tem. Po izjavi 

organizatorjev jih je bilo okrog 
500, je pa bil pravi užitek spreho-
diti se po ne preveč zasneženih 
poteh Pohorja do spomenika pri 
Treh žebljih. Nekateri pohodniki 
so podaljšali svojo pot še po lepo 
urejeni poti do Črnega jezera. 

Tudi mislinjski planinci so se ude-
ležili tega pohoda. Bilo nas je za 1 
avtobus, pohod pa smo zaključili, 
tako kot vsako leto, na družabnem 
srečanju v telovadnici OŠ Zreče. 

Mirko Tovšak

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Naše planinsko društvo se je ja-
nuarja l. 2011 pobratilo s planin-
skimi prijatelji, člani Planinskega 
društva Žeželj iz Kragujevca. 
Takrat smo podpisali svečano li-
stino o pobratenju v njihovem pla-
ninskem domu na Ađinim livada-
ma nad Kragujevcem. Podpisnika 
te listine sta bila takratni predse-
dnik PD Mislinja Mirko Tovšak 
in predsednik kragujevškega PD 
Raša Perović.

Sodelovanje obeh društev se je 
od takrat močno razširilo. Vsako 
leto v našem društvu pripravljamo 
organizirana potovanja v različna 
pogorja Srbije in drugih nekdanjih 
republik Jugoslavije, mi pa jim vra-
čamo njihovo gostoljubnost na po-
doben način, ko prihajajo njihovi 
planinci na skupne pohode v naša 
pogorja. Letošnje druženje, združe-
no s skupnimi pohodi po nekaterih 
najvišjih vrhovih na Gorenjskem, 
je bilo še posebej prisrčno.

Ob koncu leta skupina na-
ših planincev navadno odpotuje v 
Kragujevac in se pridruži njihove-
mu prednovoletnemu praznova-
nju. Tudi letos je bilo tako. 17 na-
ših planincev je tako odpotovalo 
k našim pobratimom. 1. dan na-
šega bivanja smo si ogledali ne-
katere kulturne in zgodovinske 

znamenitosti tega največjega mes-
ta v Šumadiji. V večernih urah je 
bilo v hotelu Ženeva srečanje in 
prednovoletno praznovanje članov 
obeh društev. V veliki restavraciji 
se nas je zbralo okrog 150 planin-
cev, kjer smo ob njihovi tradicio-
nalni glasbi skupaj zaplesali in si 
izrekli čestitke ob prehodu iz sta-
rega v novo leto. Vse njihove pla-
nince smo obdarili tudi s simbo-
ličnimi novoletnimi darili, pred-
sedniku njihovega društva pa pre-
dali darilno košaro s slovenskimi 
dobrotami. 

Naslednjega dne smo se sku-
paj s skupino njihovih planin-
cev odpravili na skupni planinski 

pohod na Borački krš, ki se s svo-
jimi številnimi skalnatimi grebeni 
in vrhovi nedaleč od Kragujevca 
spogleduje z dolinskimi prede-
li Šumadije. Bivanje v Srbiji smo 
zaključili še v gostišču v Boraku 
in se nato polni lepih vtisov vrni-
li v Slovenijo. Že naslednji dan 
pa smo preko internetne zve-
ze prejeli tudi zahvalno pismo, 
ki ga je zapisal njihov član Zoran 
Kostadinović. Zaradi izrečenih le-
pih besed ta zapis tudi v celoti 
objavljamo:

»Hvala vam, prijatelji iz 
Mislinje. Vsi, ki so se udeležili na-
šega srečanja in druženja, so pri-
pomogli k temu, da je bilo le-to 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Ob novem letu pri naših pobratimih 
iz Kragujevca

Borački krš: na vrhu te gore
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lepo in svečano. Pa tudi lepo vre-
me je pripomoglo k temu, da 
smo se podali na prijeten skupni 
vzpon na Borački krš. Predvsem 
pa hvala vam, da ste svoje najlep-
še praznične dni delili z nami. Ni 
vam bilo težko, da za samo 2 dni 
premagate 1400 km poti. S tem 

ste potrdili vaše sporočilo, ki ste 
ga izrekli že na prejšnjih sreča-
njih: do pravih prijateljev nobena 
pot ni predolga. Hvala vam tudi 
za to, da ste s svojim prihodom 
motivirali tako veliko število na-
ših planincev, saj je bila letošnja 
udeležba rekordno velika. Imeli 

ste priložnost spoznati tudi mlaj-
še prijatelje iz naših vrst, ki bodo 
nadaljevali naše delo in nadgra-
dili tisto, kar smo pričeli mi. Še 
enkrat hvala za prisrčna novole-
tna darila in za res nepozabno 
druženje.«

Mirko Tovšak

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

Zbor članov PGD Dolič-Šentflorjan

Tradicionalno se 8. 2. ob sloven-
skem kulturnem prazniku člani in 
članice PGD Dolič-Šentflorjan zbe-
remo na rednem zboru članov. V 
goste povabimo goste in predstav-
nike drugih gasilskih društev. Tudi 
letos ni bilo nič drugače. Na zbo-
ru članov smo naredili inventuro 
opravljenega dela v l. 2018. Leto, ki 
je za nami, je bilo za društvo zelo 
uspešno. Še vedno veliko svojega 
časa namenjamo vzgoji mladih ga-
silcev in gasilk, s katerimi se skozi 
vse leto ukvarjajo naši mentorji in 
mentorice. Čeprav je velikokrat tež-
ko uskladiti vse aktivnosti in mlade 
pritegniti za prostovoljno delo, vse-
eno kar nekaj otrok pridno stopa 
po poti, ki jih bo čez nekaj let pri-
peljala do pravega gasilca, gasilke. 

V lanskem letu nam je prav 
tako uspelo dokončno pomladi-
ti vozni park z novim vozilom GV-
GP1 Nissan Navara in posebej vese-
li dejstvo, da smo nakup zmogli ve-
činoma z lastnimi sredstvi (privar-
čevana sredstva, zbiranje odpadnih 
kovin, ostala donatorstva), del pa je 
prispevala tudi Občina Mislinja, za 
kar smo jim seveda hvaležni. 

Tako smo vsaj za nekaj časa 
zaključili investicijski cikel, pozor-
nost pa moramo posvetiti osebni 

zaščiti gasilca in skupni opre-
mi, kar je cilj za letošnje in na-
slednja leta. Operativna enota se 
je skozi celotno leto izobraževala 
znotraj društva, udeleževali smo 
se tudi izobraževanj na nivoju 
Gasilske zveze Mislinjske doline 
in Gasilske zveze Slovenije. Ko je 
zapiskal pozivnik, smo svoje zna-
nje in vozila morali uporabiti tudi 
v realnih situacijah. Operativna 
enota je sestavljena iz prostovolj-
cev, ki so 24 ur na dan, 365 dni na 
leto pripravljeni priskočiti na po-
moč tam, kjer je le-ta potrebna. 

Uspešni smo bili tudi na tek-
movalnem področju, saj smo se 
z 9 enotami (3 enote mladine in 
6 članskih enot) udeležili tekmo-
vanja GZ in s kar 5 tekmovalnimi 
enotami nastopili na državnem 
tekmovanju v Gornji Radgoni, kar 
je nedvomno velik uspeh. Naše 
društvo je v ocenjevanju društev 

GZ Mislinjske doline izmed 13 
društev osvojilo odlično 3. mes-
to in v svoji kategoriji (II. katego-
rija) 1. mesto. Člani društva skozi 
vse leto opravljajo mnogo nalog in 
aktivnosti, ki so po navadi žal pre-
malo opažene, vseeno pa si za svo-
je aktivno delo zaslužijo zahvalo 
in pohvalo. Naš trud in uspehe so 
prepoznali tudi cenjeni gostje in 
nam za doseženo čestitali. 

Ob koncu zbora smo zastavi-
li še plan dela in finančni plan za 
l. 2019. Letos si želimo dopolniti 
oz. obnoviti osebno zaščitno opre-
mo za operativce, ki potrebuje-
jo zamenjavo, želimo si nadaljeva-
nja dobrega dela mladine, članov 
in starejših gasilcev. Seveda bomo 
tudi v letošnjem letu izvajali naše 
glavno poslanstvo – nudili pomoč 
ljudem takrat, ko jo potrebujejo!

Aleš Rakovnik, predsednik
PGD Dolič-Šentflorjan
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DIM je nepridobitno prostovoljno 
socialno združenje fizičnih oseb. 
Ustanovljeno je bilo l. 2006 z na-
menom povezovanja invalidov, po-
moči najšibkejšim članom naše 
družbe pri odpravi vseh arhitek-
tonskih ovir, ohranjanja psihofi-
zičnih sposobnosti invalidov, or-
ganiziranja raznih delavnic za ko-
ristno izrabo prostega časa, orga-
niziranja družabnih srečanj …

V DI je trenutno včlanjenih 
640 članov, društvo pa ima z 

odločbo Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti dodeljen status invalid-
ske organizacije. 

Trudimo se pomagati našim 
članom, posebej starejšim, soci-
alno šibkim in težkim invalidom. 
Skozi vse leto jih obiskujemo, se z 
njimi pogovarjamo in družimo. 

Za božično-novoletne praznike 
člane skromno obdarimo. Letos 
je bilo takih 115. Veseli so bili obi-
ska in darilnega bona trgovske 

družbe, s katerim si polepšajo 
praznike. 

Ob obisku obujamo različne 
spomine. Del tega smo se odločili 
deliti z občani Mislinje.

V domu za varstvo odraslih v 
Slovenj Gradcu jesen življenja pre-
življa naša članica Dora Stoporko. 
Težave z očmi so jo prisilile, da 
je morala zapustiti svoj dom in 
poiskati pomoč v domu. Pravi, 
da o sebi nima več kaj poveda-
ti, da nam je že vse povedala. Ko 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Božič v Društvu invalidov Mislinja

d r u š t v e n o  d e j a v n i  d r u š t v e n o  d e j a v n i  
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Predaja reševalne opreme  
gasilskim društvom

V občini Mislinja je vzpostavljen 
sistem zaščite in reševanja pre-
ko občinskega štaba Civilne zašči-
te (CZ). Znotraj tega sistema po-
memben steber tvorijo prostovolj-
na gasilska društva, ki so v večini 
primerov prva aktivirana in tudi 
na kraju nesreče oz. intervencije. 
Zato je v veselje, da je sodelovanje 
med Občino Mislinja, Civilno zaš-
čito in gasilskimi društvi v naši 
občini na zelo visokem nivoju. V 
l. 2018 je občinsko poveljstvo prip-
ravilo predlog za nakup reševal-
ne opreme in ga uskladilo s po-
veljnikom občinskega štaba CZ. 
Oprema je bila nato do konca lan-
skega leta nabavljena in v nede-
ljo, 23. 12. 2018, predana v upo-
rabo gasilskim društvom. Pri 
predaji opreme so bili prisotni 

župan Bojan Borovnik, poveljnik 
Primož Kovačič in namestnik po-
veljnika štaba CZ občine Mislinja 
Franjo Plevnik, poveljnik gasilske-
ga poveljstva občine Mislinja Jože 
Kašnik in predsedniki ter povelj-
niki vseh treh gasilskih društev, ki 
so opremo nato odpeljali v gasil-
ske domove, kjer je že pripravljena 

za morebitno uporabo pri inter-
vencijah. Vsi smo si bili enotni, da 
moramo s takšnim načinom dela 
nadaljevati tudi v prihodnje in se 
skupaj truditi, da bomo pripravlje-
ni na morebitne intervencije, ki se 
v zadnjih letih pojavljajo v vedno 
bolj različnih oblikah.

Aleš Rakovnik
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27. državna razstava ptic Slovenije

Društvo za varstvo in vzgojo ptic 
Koroška je med 6. in 9. 12. 2018 
organiziralo 27. državno razstavo 
ptic Slovenije v veliki dvorani cen-
tra Lopan v Mislinji. Naše društvo 
je že tretjič organiziralo državno 
razstavo in že drugič v Mislinji. 
Smo 2. najmočnejše tovrstno dru-
štvo v državi in kot takšnemu 
nam pripada tudi organizacija dr-
žavne razstave. Danes ni lahko do-
biti prostora za takšne prireditve, 
večina lastnikov primernih pro-
storov ima tržno najemnino, ki 

je, žal, večinoma previsoka. Želja 
velike večine slovenskih gojite-
ljev ptic je bila, da se zaradi odlič-
ne organizacije razstave l. 2014 le-
-ta ponovno organizira v Mislinji. 
Na razstavi je bilo 900 ptic 136 go-
jiteljev iz 20 slovenskih društev. 
Razstavljena je bila pisana paleta 
ptic, od kanarčkov vseh vrst, ek-
sotičnih ptic, od malih do velikih 
papagajev in tudi ptice Evrope, 
kot so liščki, kalini, krivokljuni, 
čižki in križanci različnih vrst. 

Redko kje še naletimo na takšno 
razumevanje lokalne skupnosti 
kot prav v Mislinji, zato se iskre-
no zahvaljujemo županu Bojanu 
Borovniku in občinskemu sve-
tu za izkazano pomoč, sicer 
takšne organizacije ne bi zmogli. 
Zahvaliti se moramo občanom ob-
čine Mislinja za tako velik obisk, 
kakršnega v velikih mestih nismo 
nikoli dosegli.

Ivan Ramšak 
predsednik ZDGP SLO

jo seznanimo z novicami iz kra-
ja, pa reče: »Ja, to pa že vem, so mi 
moji povedali.« Posebej je ponos-
na na svoje 25-letno prostovoljno 
delo pri Karitas, nam pa priporo-
ča, da se naj še naprej trudimo za 
naše člane, da nam bo pozneje to-
plo pri srcu. Je pa tudi potrkala na 
našo vest, vsaj mojo: »Tolikokrat 
ste v Slovenj Gradcu, pa se ma-
lokdaj oglasite. Veliko nas je tu, s 
Kozjaka, iz Doliča, Mislinje … Nič 
ne rabimo, samo 10 minut pogovo-
ra. Saj tu je za nas dobro poskrblje-
no, a dom je pa le dom.« Jaz bom 
šla tja večkrat, upam, da še kdo.

Naslednja zgodba, ki jo želimo 
deliti, je nastala ob obisku našega 
člana Ivana Rotovnika. Zakorakal 
je že krepko v deveto desetletje. 
Živi v Slovenj Gradcu, v lastni hiši 
z lepim pogledom na znano slo-
venj graško gostilno.

Povedal nam je, da izhaja iz 
številčne družine, 16 otrok je bilo, 
9 je še živih. Preživljali so se s 
kmetijstvom. Izučil se je za ta-
petnika, zdaj pa je že 29 let upo-
kojen. Zdravje mu dobro služi in 
lahko še vse sam ureja v svoji hiši. 
Preračunano ima, kateri način 
ogrevanja je trenutno najcenejši. 

Je naš zelo aktiven član. Tedensko 
se udeležuje športnih aktivno-
sti, hodi na izlete in se udeležu-
je tudi drugih aktivnosti društva. 
Zelo rad to počne in pravi, da je 
hvaležen za vse, kar storimo za 
društvo.

Dragi naši člani, tudi mi radi 
opravljamo dela v društvu, veseli 
smo, da to prepoznate in se nam 
pridružujete. Tudi v bodoče bomo 
pomagali po svojih močeh.

Kristina Zupanc
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Zlatoporočenca  
Helena in Jože Kimperk

V zaselkih naše občine prijetnih 
trenutkov nikoli ne zmanjka. Tudi 
jubilejna leta zakonskih poti na-
ših občanov porajajo vesela dru-
ženja. Med srečneži, ki so se le-
tos ponovno znašli pred oltar-
jem, ob zlati poroki, 2. 2. 2019, 
sta tudi Helena in Jože Kimperk. 
Srci obeh so ogreli spomine na 
nepozabni 1. februar l. 1969, ko 
je civilnemu poročnemu obre-
du v Mislinji sledila še cerkvena 
poroka v Šentilju pod Turjakom. 
Prstana, ki sta ju nadela, nista iz-
gubila blišča vseh teh 50 let sreč-
ne zakonske poti. Zato je poseben 
plamenček zasvetil v njunih očeh, 
ko sta si ju ob zlati poroki, v cerkvi 
sv. Urha v Dovžah ponovno nade-
la. Da bodo tudi trenutki prelepih 
človeških čustev ostali nepozabno 
doživetje, so s poročnim slavjem 
poskrbeli hčerka Simona ter sino-
va Jože in Damjan. Za prešeren 

nasmeh v njunih očeh so ob pet-
ju in glasbi poskrbeli tudi objemi 
vnukinj in vnukov ter izrečene če-
stitke prijateljev in znancev.

Najbrž bi Jože Kimperk lah-
ko natrosil precej besed o tem, 
kako je zaigralo srce mladeni-
ča iz Spodnjega Doliča, ko se je 
zagledal v mladenko iz Dovž, 
Muševo Lenko. Seveda tudi ona 
ne bi samo kimala z nasme-
škom: »Temu, ko začne dvoje src 

utripati v enakem ritmu, lahko re-
čemo le ljubezen in srečna sem, 
ker jo oba še vedno doživljava,« bi 
nam veselo pripovedovala. Zato v 
Kimperkovi hiši v Dovžah topline 
nikoli ne zmanjka, na prav pose-
ben način pa grejejo še kvadri, ki 
sta jih za gradnjo nove hiše izdela-
la kar sama …

Želimo jima še veliko sreč-
nih, zdravih in zadovoljnih sku-
pnih let.

Čarobnost življenja
Odkar berem knjigo Čarobnost, avtorice Rhonde Byrne, sem 

se marsikaj naučila o življenju in se odločila to deliti tudi z 

vami, saj se mi zdi ta pogled na življenje pomemben v našem 

vsakdanu. Knjiga vsak dan ponudi izziv, kako in komu izraziti 

hvaležnost, in opazovati, ko se posamezniku začnejo dogajati 

čarobne stvari na njegovi poti. Toliko stvari je, za katere človek 

ni hvaležen in so zanj samoumevne. Na primer, kako mora-

mo biti hvaležni za hrano, vodo, topel dom, topel tuš, lepe ko-

zarce, veliko televizijo, moderni telefon, iskreno ljubezen, otro-

ški nasmeh, vesel repek hišnih ljubljenčkov in še in še … Ko 

si enkrat zares hvaležen, se ti to povrne še v večji količini. Kot 

pravi stari rek: »Hvaležen bodi za to, kar ti je dano in še več ti 

bo dano. Za kar nisi hvaležen, ti bo še tisto odvzeto.« 

Žalostna sem, ko se zavem, da danes živimo v svetu, kjer se 

vse tako hitro obrača, čas tako hitro mineva, tempo življenja 

je vedno bolj naporen in stresen in vse se tako hitro vrti. In že 

je tukaj pomlad, rožice, prva poletna nevihta, pisano listje, na-

biranje storžev za adventni venček, že odštevamo do božiča 

in srečnega novega leta. Vse se tako hitro obrne, človek pa ne 

najde trenutka za hvaležnost. Bodimo hvaležni za vse, kar ima-

mo, za zdravje, za zrak, ki ga dihamo, za planet, ki nas vrti, za 

dobre ljudi, ki pustijo sledi, za glasilo občine, ki ga prebiramo 

v zimskem večeru ob skodelici čaja, za toplo posteljo, za pri-

jeten dom, za solidno službo, za ljudi, ki nam ponujajo stori-

tve, in naslednjič, ko boste stali v vrsti za blagajno in zavijali z 

očmi, spomnite se na to, da ste lahko hvaležni, da imate de-

nar, s katerim lahko kupujete dobrine, in ta čarobni prah posuj-

te na ljudi okrog sebe. Če ste vsak dan hvaležni za nekaj, se 

vam bo čarobnost zagotovo obrestovala in v življenje boste za-

čeli privabljati stvari, ki si jih naskrivaj želite. Pa srečno.

Katja Kašnik
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Novorojenci 2019
Lucas Batič 

Matteo Rošer
Ema Robin 

Alja Pribičnik Lesičnik 
Ana Kimperk 
Brina Sušec 

Aleks Hribernik 
Anže Fister 
An Zupanc

Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!

Novoletno voščilo »pri križu«
Kar nekaj let smo ob bližajočem se božiču z zakonce-

ma Melito in Jožekom snovali načrt, da bi se sosedje okoli 

(Finkovega) križa zbrali kakšen večer pred božičem. Pa nam 

organizacija srečanja nikakor ni uspela. Predbožično in pred-

praznično hitenje je vselej prevladalo.

Melita je nato odločila; dobili se bomo 1. 1., točno opoldne, 

takrat imajo skoraj vsi čas, pa tudi zbudijo se skoraj že vsi, ki 

so preživeli silvestrske ognjemete raznih sort. Melita je skrb-

no pripravila vabila in jih razdelila po soseski.

Naše sosedsko srečanje je uspelo. Na pot do križa so mi na-

sproti pritekli igrivi, radoživi in ljubki otroci, ki so, lepo vzgo-

jeni in naučeni, prvi zdrdrali iskreno novoletno voščilo in ga 

opremili z objemi in poljubi. 

Odrasli smo si segali v roke in nastavljali kozarce za obvezen 

šampanjec. Čaja nismo pogrešali.

Prav tako se nismo pogovarjali o delu in skrbeh. Šalili smo 

se, hvalili sosedovo potico in se nasmihali mimo vozečim 

potnikom, ki so radovedno opazovali našo veselo družbo. Kar 

mimogrede smo se dogovorili, da smo »soseska pri križu« 

in da se ob letu osorej znova snidemo. Zdravi in še v večjem 

številu. 

Lepo in prisrčno srečanje, s pridihom dobrih starih časov na 

vasi. Trenutek za pravi spomin na nekaj, kar smo doživeli sku-

paj, in za misel na to, kar lahko imamo le skupaj.

Melita, hvala za vztrajnost.

Iz soseske »pri križu« Miljana Fink
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Že triintridesetič so se letos predstavili ljudski 
godci. Naši sokrajani se znajo poveseliti in 

zaigrati marsikatero ušesom prijetno. 

“Ste pa ja že dolgočasni,” je bilo namenjeno 
ekipi Mislinje, ki zadnja leta redno pobira pokal 
prvouvrščene ekipe na graškogorskih igrah treh 

občin in pokopu pusta.

Letošnji kulturni praznik je na odru našega 
Lopana postregel z zanimivo satiro na 

račun naše politike. Ni kaj, “cesar je gol”.

Zadnji od treh dobrih mož obdari 
najmlajše občane, dedek Mraz. Vedno 

z zanimivimi in poučnimi darili. Vedno 
znova Marj... mislim, dedek Mraz!

Babnikova godba nadaljuje lepo tradicijo z 
udeležbo na praznovanjih v našem okolju. 
Vsakoletni samostojni koncert je pravi užitek 
za uho. 

Žal se obisk mnogih prireditev vedno bolj 
sprevrača v bolščanje ekranov mobilnikov 
osebkov pred tabo. Je kaj narobe, če želim 
gledati prireditev v živo?!

Če je lani sneg klical po pustu, pa je bil 
letos pust skoraj brezposeln. Za razliko 
od pridnih prostovoljcev, ki pomagajo na 
vsakoletnem pustnem karnevalu v Mislinji. 

Toplo vreme in veliko sonca je vplivalo na 
to, da so okoliške hribe prekrile čudovite 
preproge cvetočega resja.



Prireditvenik marec–maj 2019

Program Sožitje za večjo varnost  
v cestnem prometu

Marec
 30. marec sejna soba Lopan 
 19.00 naše kapelice, pogovor ob fotografijah 
  DU Mislinja, Fotofirbci in Kolpingova družina
Maj
 4. maj pred Centrom Lopan 
 8.–12.00 sejem sadik in cvetja
 25. maj izlet turističnega društva Mislinja

V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov 
prireditev bodo le-te sprotno podane na spletni strani 
Občine Mislinja. Podatke prireditev za naslednjo 
številko zbiramo do 24. maja 2019 na  
e-naslov nasaobcina@mislinja.si.

fortox.si

Komu je projekt namenjen? Starejšim voznikom 
in voznicam, ki bi radi ostali  
čim dlje mobilni in varni na cestah.
Kdaj in kje? 18. april 2019 ob 9.30,
Poslovni center Lopan, Šolska ulica 55, Mislinja.
Spremljajte obvestila v lokalnih medijih in pri 
društvu upokojencev.
Kako? Enodnevni dogodek v vaši regiji in 
svetovalne vožnje po dogovoru.
Vsebina:
• Osvežitev znanj pravil cestnega prometa.
• Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti.
• Svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo.
• Možnost svetovalne vožnje z ocenjevalcem na 

vozniškem izpitu.

Vljudno vabljeni! Dogodek je brezplačen.
Vsak udeleženec prejme praktično darilo.
Prijave na 041 328 053.

 9.30–9.35 Uvodni nagovor predstavnika AVP 
Sebastijan Turk, vodja projekta Sožitje

 9.35–10.10 Osvežitev znanj pravil cestnega prometa 
Sebastijan Turk

 10.10–10.40 Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti 
Mojca Heco, DARS

 10.40–11.00 Praktične izkušnje policije 
VPO Bojan Triglav, PP Slovenj Gradec

 11.00–11.20 Svetovanje o zdravstvenih kriterijih  
za vožnjo 
dr. Majda Zorec Karlovšek,  

Združenje Fortox

 11.20–11.50 Temeljni postopki oživljanja 
OZRK Slovenj Gradec

 12.00–13.00 Svetovalna vožnja z ocenjevalci na 
vozniškem izpitu


