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

Prispevke za naslednjo številko glasila 
sprejemamo do 23. avgusta 2020, v elektronski 
obliki na naslov: nasaobcina@mislinja.si. Fotografije 
naj bodo priložene ločeno v jpeg. formatu in 
opremljene s podnapisi. Načeloma objavljamo 
samo avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni 
v katerem drugem mediju, razen na spletni strani 
Občine Mislinja. Uredniški odbor si pridržuje 
pravico do spremembe naslova, izbire in krajšanja 
člankov in fotografij. Vsa društva in organizacije 
pozivamo, da sproti pripravijo in posredujejo 
prispevke o aktivnostih, organizatorje prireditev 
pa vabimo, da dogodke sporočijo za objavo v 
Prireditveniku. V rubriki Pisma bralcev bomo 
objavljali podpisana pisma, katerih dolžina naj ne 
presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše 
prispevke bomo krajšali v uredništvu oziroma 
jih avtomatično zavrnili. Uredništvo si pridržuje 
pravico, da pisem, ki so napisana v izrazito 
nekonstruktivnem, kritičnem in sovražnem tonu, 
ne objavi. 
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NAGOVOR

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Za nami je težko obdobje. Krizna 
situacija je vplivala na vse nas in na 
vse vidike življenja. Negotovost in 
strah pred neznanim sta prevlado-
vala med ljudmi širom sveta.

V naši lokalni skupnosti smo 
dopolnjevali ukrepe države in se 
trudili, da smo ublažili stiske obča-
nov. Izkazalo se je, da skupaj zmo-
remo, da smo solidarni in požrtvo-
valni, da znamo biti samozaščitni 
in tudi pozorni do drugih. 

Zelo pomembno vlogo so pri us-
pešni zajezitvi odigrali prostovolj-
ci, brez katerih bi imela situacija za-
gotovo večje razsežnosti in hujše 
posledice. 

Zahvala gre aktivnim članom 
Civilne zaščite Občine Mislinja. Od 
izbruha pandemije do konca apri-
la so za zagotavljanje večje stopnje 
varnosti vseh med drugim opravlja-
li tudi dežurstva pred trgovinami in 
ostalimi javnimi službami in pro-
stovoljno opravili kar 384 ur dežur-
stev na osmih različnih lokacijah. 

Zahvaljujemo se tudi šiviljam, 
saj so nas med največjim pomanj-
kanjem zaščitne opreme opremi-
le z maskami, ki ste jih prejeli v vsa 
gospodinjstva. Za njihovo nesebič-
no, humano delo se jim bom zah-
valil tudi na podelitvi občinskih 
priznanj. 

Kljub izrednim razmeram, ve-
zanih na covid-19, smo priče-
li z izvajanjem nekaterih investi-
cij. Rekonstrukciji cest Boštjan–
Ramšak na Kozjaku ter Konečnik–
Gril v Mali Mislinji sta v polnem 
teku. Prav tako je izvedeno jav-
no naročilo za rekonstrukcijo LC 
Mislinja–Šentilj Dovže »odsek igri-
šče Dovže–Amerikanc«, ki bo izve-
dena še v letošnjem letu. 

Pridobili smo tudi evropska 
sredstva (50 % sofinanciranja) 

za rekonstrukcijo gozdne ceste 
Rebernik–Tičler. Za sanacije odse-
kov občinskih cest po neurjih v pre-
teklem letu na območju Tolstega 
vrha, Pake in Razborce pa je izdela-
na projektna dokumentacija in pri-
čakujemo pomoč oz. sofinancira-
nje države.

Pristopili smo tudi k projek-
tu ureditve wi-fi omrežja. Pridobili 
smo evropska sredstva v višini 
15.000 € in bomo tako z brezplač-
nim wi-fi omrežjem pokrili nasled-
nje lokacije:
• Tisnikarjeva hiša – notranjost 

(Gozdarska cesta 162, Mislinja),
• skakalnice Mislinja z igrišči v 

okolici (Šentlenart 65, Mislinja),
• Poslovni center Lopan – občin-

ske dvorane (Šolska cesta 55, 
Mislinja),

• Center za zdravje in šport – not-
ranjost (Šentilj pod Turjakom 1, 
Mislinja),

• objekt Center Kope – notranjost 
in zunanjost objekta (Razborca 
64, Šmartno pri Slovenj Gradcu).

Pri Fundaciji za šport smo 
pridobili 24.000 € nepovratnih 
sredstev in s tem bomo realizi-
rali postavitev izvlečnih tribun v 
Centru za zdravje in šport.

V mesecu juliju bo zaključena 
ureditev odvodnjavanja na kolesar-
ski stezi v Šentlenartu.

Kljub vsem naporom in protes-
tom pri pristojnih v upravi NLB pa 
je bila njihova odločitev o zaprtju 
banke v Mislinji dokončna.

Zavedamo se, da je zagotavlja-
nje bančnih storitev v občini po-
memben dejavnik za delovanje lo-
kalne skupnosti. V današnjem času 
je sodobno elektronsko poslovanje 
sicer omogočilo opravljanje banč-
nih storitev od doma, vendar je tra-
dicionalno bančno poslovanje zelo 

pomembno predvsem za starejšo 
populacijo (na območju občine je 19 
% prebivalstva starejšega od 65 let). 
Trudimo se, da bi v Mislinjo pripe-
ljali drugo banko. Dogovarjamo se, 
da bi bančno dejavnost na obmo-
čju naše občine v prihodnje omo-
gočala Nova KBM, ki bančne stori-
tve deloma že sedaj izvaja na Pošti 
v Mislinji. Nova KBM se bo le-
tos predvidoma združila z A ban-
ko, kar bo pomenilo širši dostop do 
bančnih storitev komitentom obeh 
bank, hkrati pa bodo tudi nekomi-
tenti teh dveh bank imeli dostop do 
nujnih bančnih storitev. 

Ena od posledic covida-19 v naši 
občini je tudi ta, da letos ne bomo 
izvedli aktivnosti ob občinskem 
prazniku v juniju. Če bodo razmere 
dopuščale, bomo občinska prizna-
nja, skupaj z razvedrilnim dogod-
kom, podelili v septembru. Vsem 
dobitnikom priznanj, ki so pred-
stavljeni v tej številki občinskega 
glasila, pa iskreno čestitam za nji-
hov doprinos k razvoju naše lokal-
ne skupnosti. Čestitke vsem tudi ob 
dnevu državnosti.

Hvala, ker se obnašate 
odgovorno.

Bojan Borovnik
župan Občine Mislinja
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Odbojkarski klub 
Mislinja 

Odbojkarski klub Mislinja bo 
letos praznoval 60-letnico delo-
vanja. V l. 2019 je v sodelovanju 
z Odbojkarsko zvezo Slovenije v 
juniju organiziral tekme evrop-
ske srebrne lige za ženske. Z or-
ganizacijo tega velikega in med-
narodno priznanega dogodka je 
klub dokazal, kako pomemben 

del odbojkarske zgodbe v Sloveniji 
je mislinjska odbojka. Mislinja je 
po odbojkarski igri med 12 naj-
bolj prepoznavnimi kraji v državi, 
ki je nosilka srebrne kolajne z lan-
skega evropskega prvenstva, in je 
eden od centrov nastajajočih bo-
dočih reprezentantov. Mislinja je 
eden redkih krajev, ki ima v tem 
trenutku reprezentante tako v 
moški kot v ženski ekipi Slovenije. 

Organizacija srebrne odbojkarske 
lige je velik dosežek, ki ga je OK 
Mislinja opravil z odliko, dokaz za 
to je tudi 1200 obiskovalcev zad-
nje finalne tekme 25. 6. 2019 med 
Slovenijo in Romunijo v novi špor-
tni dvorani v Mislinji. Srebrna liga 
je pokazala, da so tudi v majhnih 
krajih sposobni kvalitetne organi-
zacije velikih športnih dogodkov, 
in da tudi majhne kraje pristojne 

Dobitniki občinskih priznanj
V marčevski številki občinskega glasila Naša občina je bil objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za do-

bitnike občinskih priznanj za leto 2020. V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Mislinja so občani, 

društva, zavodi in druge institucije lahko predlagali kandidate za dobitnike občinskih priznanj. Žirija za na-

grade in priznanja občine je oblikovala predlog dobitnikov občinskih priznanj za leto 2020, potrdil pa ga je 

Občinski svet Občine Mislinja na svoji 12. redni seji, 4. 6. 2020. 

Dobitniki občinskih priznanj so:

Bronasti grb Občine Mislinja prejmeta:

• Odbojkarski klub Mislinja

• Primož Kovačič

Priznanje Občine Mislinja prejmejo:

• Jožef Rošer 

• Anton Šertl

• Družina Skarlovnik – kmetija Pečenik
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organizacije v državi poznajo in 
spoštujejo ter jim zaupajo tolikšno 
odgovornost. Dogajanje je bilo ve-
lika reklama tako za mislinjsko 
odbojko kot tudi za sam kraj, saj 
so vse tekme prenašali preko tele-
vizije. Velika nova športna dvora-
na pa med drugim stoji tudi kot 
opomin, da je vrhunski šport v 
kraju del desetletij dolge tradicije 
in da bodo športniki vedno imeli 
posebno mesto. 

Za visok jubilej delovanja in 
uspešno delo na področju razvo-
ja športa Odbojkarskemu klubu 
Mislinja podeljujemo BRONASTI 
GRB OBČINE MISLINJA.

Primož Kovačič

Primož Kovačič je po strokov-
nem nazivu specialist radiologije. 
Poleg medicine se že od mladih 
let udejstvuje na številnih področ-
jih. Že kot študent se je pridružil 
tabornikom rodu Jezerski zmaj 
v Velenju, kjer je od samega za-
četka opravljal delo prve pomoči. 
Od takrat aktivno nudi izobraže-
vanje v prvi pomoči tako svojemu 
rodu kot tudi širše v regiji ter v 
času akcij in taborjenj aktivno po-
maga z nudenjem prve pomoči. 
L. 2008 je bil skupaj z Milanom 
Zupancem glavni pobudnik za 
ponovno oživitev taborništva 

v Mislinji. Od takrat in vse do 
danes je rod Mrzli studenec 
Mislinja ena največjih neprofitnih 
prostovoljnih organizacij za mla-
de in starejše v Mislinji. Vse pro-
ste dneve in pozne večere je na-
menil izključno delovanju rodu 
in postal eden največjih stebrov 
rodu Mrzli studenec Mislinja. Že 
več kot 20 let je aktivno vključen 
v razvoj taborništva v Šaleški doli-
ni, kjer je aktiven član izvršilnega 
odbora v imenu rodu Mrzli stude-
nec Mislinja. Pri izvajanju repu-
bliškega taborniškega tekmovanja 
v Velenju je prevzel prvo pomoč. 
Danes je starešina rodu Mrzli stu-
denec Mislinja. Kot vodja taborov 
je speljal številna taborjenja na 
lokalnem nivoju in širše. S svo-
jo vztrajnostjo, entuziazmom in 
delom je uspel znova obuditi ta-
borništvo v Mislinji. Obudil je ta-
borniški duh in vzpostavil moč-
no mrežo med mladimi, ki se iz-
obražujejo na področju topogra-
fije, orientacije, preživetja v na-
ravi in prve pomoči. L. 2018 je 
sprejel poveljništvo Civilne zašči-
te Mislinja in organiziral več ak-
cij in požarnih vaj. V času epide-
mije koronavirusa je skupaj z žu-
panom prevzel eno vodilnih vlog 
pri zaščiti prebivalstva Občine 
Mislinja, ki je danes ena od red-
kih občin, ki so z zajezitvenimi 
ukrepi uspešno zamejile širjenje 
bolezni. Primož je s svojim de-
lom aktivno vključen v delovanje 
na področju občine, s svojim de-
lom pa je pomembno vplival tudi 
na njen ugled in prepoznavnost. 
Svoj pečat je pustil tudi na števil-
nih generacijah mislinjskih otrok 
in mladostnikov ter nanje prene-
sel taborniške vrednote. 

V zahvalo za opravljeno delo 
in zagon za vnaprej mu podelju-
jemo BRONASTI GRB OBČINE 
MISLINJA. 

Jožef Rošer 

Jožef Rošer že več kot 45 let 
opravlja naloge organista, pevca 
in zborovodje v Občini Mislinja. 
S svojo ljubeznijo do cerkvene in 
ljudske glasbe ter prepevanja je 
vzpodbujal širjenje te umetnosti 
v vseh starostnih skupinah pre-
bivalstva. Pod njegovim okriljem 
so delovali pevski zbori: Cerkveni 
mladinski pevski zbor Upanje, 
Ženski pevski zbor Beli cvet – 
Dolič, Mešani odrasli cerkveni 
pevski zbor Šentilj pod Turjakom 
in Mešani odrasli cerkveni pev-
ski zbor Završe. Nekateri od teh 
nas še danes razveseljujejo s svo-
jim udeleževanjem na različnih 
prireditvah v občini in v Sloveniji. 
Kljub strokovni izobrazbi v kme-
tijstvu se je samoiniciativno iz-
obraževal na glasbenem podro-
čju, udeleževal se je številnih or-
gelskih, zborovskih in pevskih te-
čajev. S svojim delom pomembno 
vpliva na kulturno dogajanje v 
kraju na tem področju, ob tem pa 
daje pobudo za ohranjanje kole-
dnic in koledovanja, kot so: novo-
letna kolednica, koledovanje ob 
sv. treh kraljih in koledovanje na 
svečnico. Vedno je pripravljen po-
magati drugim, z igranjem in pet-
jem na krstih, porokah, pogre-
bih in nastopih, pa četudi zato 
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obstane delo na kmetiji. Deluje po 
besedah svojega mota: »Pesem je 
melodija in življenje srca.« 

Za njegovo dolgoletno uspeš-
no delovanje na kulturnem podro-
čju mu podeljujemo PRIZNANJE 
OBČINE MISLINJA. 

Anton Šertl 

Anton Šertl že dolga leta aktiv-
no sodeluje pri oblikovanju in ure-
jenosti Vaške skupnosti Završe. 
Kot dolgoletni član lovske bratov-
ščine je bil tudi med pobudniki in 
graditelji lovske koče v Završah. 
Kmalu je postal tudi oskrbnik lo-
vske koče, čigar delo vzorno opra-
vlja še danes. Urejen objekt in 

okolica tako ponujata domačinom 
in ostalim popotnikom možnost 
prijetnega okrepčila ter sta hkra-
ti kraj druženja mislinjskih lovcev 
in domačinov. 

V zahvalo za njegovo dolgole-
tno poslanstvo opravljanja dela 
oskrbnika na območju Završ 
mu podeljujemo PRIZNANJE 
OBČINE MISLINJA. 

Družina Skarlovnik 
oz. Kmetija Pečenik z 
Razborce 

Družina Skarlovnik je pred 
7 leti prevzela majhno kmeti-
jo Pečenik iz Razborce. Franja 
Skarlovnik vedno pozdravi s 
prisrčnim nasmehom in, če ji čas 
dopušča, z mimoidočimi sprego-
vori kakšno besedo. Sosedi in pri-
jatelji radi prisluhnejo njenim 
zdravstvenim nasvetom, saj je nje-
na domača lekarna pozdravila 
marsikatero bolezen, rada pa sve-
tuje tudi pri drugih življenjskih 
težavah. Okolico kmetije vedno 
krasijo izdelki Franjine ustvarjal-
nosti in izvrstnih ročnih spretnos-
ti. Kmetija je znana po tem, da je 
pri njih delo vedno na prvem mes-
tu, tako Franji, možu Daniju, sinu 
Blažu in hčerki Luciji. Izdelujejo 

probiotične jogurte, mladi sir z 
različnimi dodatki in ostale do-
mače izdelke. Družina Skarlovnik 
je bila večkrat nagrajena, preje-
li so več zlatih priznanj. Letos pa 
je kmetija Pečenik prejela prizna-
nje za mleko najboljše mikrobiolo-
ške kakovosti v l. 2019, ki ga vsako 
leto podeli Mlekarna Celeia med 
938 kmetijami, od katerih kupu-
je mleko. 

Družina Skarlovnik je pripo-
mogla k večjemu ugledu vseh pri-
delovalcev mleka majhnih kme-
tij v kraju in dokazala, da lahko z 
vztrajnostjo, pogumom in srčnim, 
trdim delom iz malega ustvari-
mo veliko, zato jim podeljujemo 
PRIZNANJE OBČINE MISLINJA.

Brezplačni prevozi z Mislinjčanom
Od ponedeljka, 1. 6., ponovno potekajo brezplačni 

prevozi za starejše in gibalno ovirane. Prevoze 

lahko uporabljate za obisk zdravnika ob delovnikih 

med 7.30 in 15. uro. Za lažjo organizacijo 

prevozov prosimo, da potrebe prevoza obvezno 

najavite vsaj 3 dni pred predvidenim prevozom. 

Naročiti se je mogoče od ponedeljka do petka 

med 8. in 10. uro na telefonsko številko: (02) 

88 57 344. Zavedamo se pomena varnosti in 

zdravja prostovoljcev in uporabnikov, zato bomo 

upoštevali vsa navodila za preprečevanje okužb s 

koronavirusom.
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Priznanja na področju športa  
za leto 2019

Športnica leta  
med individualnimi športi
Jerneja Smonkar

Atletika in šport ji pomeni-
ta vse, bi lahko rekli za Jernejo 
Smonkar, 28-letno diplomant-
ko športnega treniranja in atleti-
njo na srednje proge. V osnovni 
šoli je trenirala odbojko pri ŽOK 
Mislinja in sodelovala tudi s strel-
sko skupino Strelskega društva 
Dolič. Ob močni podpori druži-
ne ter pregovarjanju športnega pe-
dagoga je začela trenirati atletiko 
pri Atletskem klubu Velenje, čigar 
članica je še sedaj. Njena športna 
pot je bila težka, otežena z ovira-
mi, ki jih je Jerneja uspešno pre-
magovala in se strmo vzpenja-
la. L. 2018 je diplomirala in si pri-
dobila naziv diplomantka špor-
tnega treniranja. Je odlična tre-
nerka mlajših generacij atletov 

in drugih športnikov. Poškodbe 
in ovire Jerneje niso ustavile pri 
njeni tekmovalni poti. Pravi, da 
ji ravno šport omogoča nenehno 
preseganje same sebe. Dosegla je 
veliko izredno dobrih športnih re-
zultatov na pomembnih tekmo-
vanjih na evropskih in državnih 
prvenstvih:
• 24. balkansko prvenstvo v 

dvorani za člane in članice v 
Istanbulu, 1. mesto na 800 m;

• 72. balkansko prvenstvo za čla-
ne in članice Pravets, 1. mesto 
na 800 m;

• 8. evropsko ekipno prvenstvo – 
2. liga v Varaždinu, 1. mesto na 
4 x 400 m;

• 8. evropsko ekipno prvenstvo – 
2. liga v Varaždinu, 2. mesto na 
800 m;

• 2. evropske igre Minsk, 5. mesto 
v mešani štafeti 4 x 400 m;

• Atletski pokal Slovenije za čla-
ne in članice v Celju, 1. mesto na 
400 m;

• Atletski pokal Slovenije za čla-
ne in članice v Celju, 1. mes-
to na 800 m in 2. mesto na 4 x 
400 m;

• Prvenstvo Slovenije za člane in 
članice v Celju, 1. mesto na 800 
m;

• Ekipno prvenstvo Slovenije za 
člane in članice v Velenju, 1. 
mesto na 4 x 100 m;

• Ekipno prvenstvo Slovenije za 
člane in članice v Velenju, 1. 

mesto na 800 m in 1. mesto na 
4 x 400 m;

• 19. mednarodni atletski mi-
ting Slovenska Bistrica 2019 in 
Stepišnikov memorial v metu 
kladiva, 1. mesto na 800 m;

• 14. memorial Matica Šušteršiča 
in Patrika Cvetana, 1. mesto na 
800 m;

• Mednarodni atletski miting in 
6. memorial Iztoka Ciglariča 
v teku na 1500 m, 3. mesto na 
400 m;

• 30. mednarodni miting Novo 
mesto 2019, 4. mesto na 400 m;

• Track&Field Vienna, 12. mesto 
na 800 m.

Jerneja pa si deli tudi držav-
ni rekord v štafeti 4 x 400 m za 
članice in mešani štafeti 4 x 400 
m, s katero je tudi kandidatka za 
olimpijske igre v Tokiu. Za oba dr-
žavna rekorda je dobila tudi plake-
to Atletske zveze Slovenije.

Športnik leta  
med individualnimi športi
Alen Šošter

Alen obiskuje posebni pro-
gram vzgoje in izobraževa-
nja v Slovenj Gradcu in je član 
Športnega društva Dolič. Trenira 
v Plavalnem klubu Velenje in se 
udeležuje vseh tekmovanj doma 
in v tujini, kjer lahko dokaže svoj 
talent. 

Alenovi najvidnejši lanski re-
zultati so: 

V Občini Mislinja posebno mesto zasedajo športniki. Tudi letos je v skladu z javnim razpisom prispelo 

kar nekaj predlogov za dobitnike priznanj na področju športa. Komisija za podelitev priznanj na področju 

športa je izbrala naslednje najuspešnejše športnike:
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• državni prvak na 100 m del-
fin in 100 m hrbtno – dosegel je 
normo za uvrstitev na svetovno 
prvenstvo 2020 za Downov sin-
drom v Antaliji;

• mednarodna tekmovanja, 
odprta prvenstva: Velenje, 
Brestanica, Reka, Split, Zagreb, 
Sarajevo, Celovec, Salzburg: 
povsod uvrščen na prva tri mes-
ta – skupno 10 zlatih, 3 srebrne 
in 1 bronasta medalja;

• odprto prvenstvo Evrope za DS 
na Sardiniji, 9. mesto na 1500 m 
prosto;

• svetovne igre specialne olimpija-
de v Abu Dabiju, tri srebrne me-
dalje in eno 4. mesto – z doseže-
nim je bil najuspešnejši udele-
ženec slovenske reprezentance.

V l. 2019 je prejel tudi veli-
ko priznanj in plaket za športne 
dosežke. 

Priznanje za tekmovalne uspehe
Klara Brodej

Klari Brodej je judo postal na-
čin življenja, judoisti prijatelji in 
trenerji starši; skratka, povezali 
so se kot družina. Sprva je bil tre-
ning juda mišljen kot rekreacija, 
potem pa se je začelo vse skupaj 
odvijati kot nekaj, v kar je potreb-
no vložiti ves svoj prosti čas. Kot 
članica Judo kluba Acron Slovenj 
Gradec se je v l. 2019 udeležila 

mednarodnih turnirjev doma in v 
tujini, kjer so bile uvrstitve v nje-
ni konkurenci dobre: na držav-
nem prvenstvu, šolskem prven-
stvu, mednarodnih otroških igrah 
Ufa, mednarodnem judo turnirju, 
pokalu Prlekija, pokalu Lendava, 
mednarodnem turnirju Bežigrad 
je v svoji kategoriji osvojila 3. mes-
to, na Palijevem memorialu, Šiška 
pa odlično 2. mesto.

Priznanje za tekmovalne uspehe
Jure Glažar

Jure se je Strelskemu društvu 
Dolič pridružil, ko je bil star 6 
let, skupaj z bratom Jernejem. Že 
po nekaj uvodnih strelih se je vi-
delo, da sta oba talentirana strel-
ca. V vseh teh letih je bilo ve-
liko vzponov in padcev. Jure je 

bil v rezultatskem smislu veči-
no časa tik za bratom, vendar ni-
koli ni obupal in je vedno našel 
nov zagon. Trenerji so vedeli, da 
bo kmalu prišel tudi njegov tre-
nutek, kar se je potrdilo ravno na 
najpomembnejši tekmi v sezo-
ni 2019. Strelsko sezono je pričel 
zelo dobro, z bratom Jernejem sta 
se na vse ligaških regijskih tek-
movanjih uvrščala na sam vrh le-
stvice, a vendarle je Jure vselej 
za kak krog zaostal za Jernejem. 
Na področnem prvenstvu osnov-
nih šol in na regijskem prven-
stvu za mlajše kategorije je dose-
gel 2. mesto. Le nekaj treningov 
pred nastopom na državnem pr-
venstvu sta se s trenerjem odlo-
čila za pogumno in tvegano pote-
zo, saj sta tik pred tekmovanjem 
zamenjala zračno puško. Prišel je 
odločilni dan in najpomembnej-
še tekmovanje v sezoni – državno 
prvenstvo. Tekmovanje je pričel 
fantastično, saj je bil že od prvega 
strela na vrhu lestvice. Ravno pri 
zadnjem strelu se je tudi Juretu 
malce zatresla roka, saj je zadel 
sedmico in tako je imel enak re-
zultat kot prvouvrščeni. Po štet-
ju desetic in devetic pa je Jure po-
tegnil krajšo, saj je imel 2 deveti-
ci manj od nasprotnika, in postal 
državni podprvak. To je bilo og-
romno presenečenje, saj je bil Jure 
eden mlajših tekmovalcev in je z 
rezultatom 176 krogov izboljšal 
tudi svoj osebni rekord.

Priznanje za ekipne  
tekmovalne uspehe 
Strelska ekipa Vid 
Hatunšek, Dejan Jurko, 
Anže Vodenik 

Sezona 2018/2019 je bila za 
Strelsko društvo Dolič zelo uspe-
šna. Že na regijskem prvenstvu so 
fantje pokazali iz kakšnega testa 
so, saj so prvič premagali odlično 
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Športno življenje in druženje 
ob športnih aktivnostih je bilo 
v Mislinji že od nekdaj priso-
tno. Pred l. 1941 so bili športniki 
vključeni v posebne športne klu-
be, telovadci pa v Sokolu, Orlu ali 
Svobodi. Po drugi sv. vojni sloven-
ska sokolska organizacija ni bila 
obnovljena in telesno vzgojo je na-
domestila komunistična »fizkul-
tura« ali telesna kultura, skupni 
pojem za šport in telovadbo, ki se 
je uporabljal v nekdanjih sociali-
stičnih državah. Fizkulturna zve-
za Slovenije je bila krovna organi-
zacija, pod njenim okriljem pa so 
nastale Telovadna zveza Slovenije, 
ki se l. 1952 preimenuje v Zvezo 
za telesno vzgojo Partizan. Cilj 
Partizana je bil postati množič-
na ljudska organizacija za otro-
ke, mladino, odrasle moške in 
ženske iz vasi in mest. Osnovni 
namen je bil torej splošna telesna 

vzgoja, kakovost in tekmovalnost 
ter nadaljevanje sokolsko telo-
vadne-telesnovzgojne in gimna-
stične-orodne telovadne tradici-
je. V Mislinjski dolini je po l. 1945 
delovalo osem fizkulturnih dru-
štev. Fizkulturno društvo Mislinja 

je bilo ustanovljeno 12. 8. 1945. Za 
začetek organiziranega športa v 
Mislinji štejemo 3. 4. 1960, ko je 
bilo ustanovljeno Društvo za teles-
no vzgojo Partizan Mislinja. Prvi 
predsednik društva je bil Franc 
Blatnik, za njim Ivan Krebl, nato 
je dolžnost za več kot trideset let 
prevzel dr. Stanko Stoporko, za 
njim Viktor Sušec, sedanja pred-
sednica od l. 2011 pa je Katarina 
Krenker. V okviru DTV Partizan 
Mislinja so delovale številne po-
samezne sekcije: smučarski sko-
ki, odbojka, nogomet, košarka, ae-
robika, kegljanje na ledu, karate, 
judo, alpsko smučanje, rekreaci-
ja za predšolske otroke, kolesar-
jenje, nordijske discipline in tek. 
Iz teh so se kasneje razvila špor-
tna društva in samostojni klubi. 
Poleg številnih priznanj in plaket 
je DTV Partizan Mislinja dobilo 
tudi priznanje za najštevilčnejše 

Priznanje župana Športno rekreativnemu društvu Mislinja

ekipo iz Kisovca. Prav tako so bili 
s posameznimi rezultati odlič-
ni v regijski pionirski ligi, saj so 
dosegli odlično 2., 3. in 6. mes-
to posamezno, za ekipni bron, pa 
jim je zmanjkalo le nekaj točk. 
V 1. državni pionirski ligi so sko-
zi celo sezono premagali tako dr-
žavne prvake iz l. 2018, kakor tudi 
vse ostale tekmovalce iz Slovenije. 

Vrhunec njihovih tekmovanj je 
nedvomno mednarodno tekmo-
vanje v streljanju z zračnim orož-
jem, ki je potekalo v Mengšu, kjer 
so bili ponovno nepremagljivi in 
so suvereno zmagali. Na 28. dr-
žavnem prvenstvu so osvojili od-
lično 3. mesto. Za našimi fanti je 
bila odlična sezona, ki je dolgo ne 
bomo pozabili. 

Strelska ekipa Jure 
Glažar, Jernej Glažar, 
Tjan Jakob

Najmlajša ekipa se dobro obne-
se na strelišču. Na regijskem pr-
venstvu so cicibani pokazali, da 
nimajo konkurence in osvojili na-
slov regijskih prvakov. Veliko so 
si obetali tudi od ekipnega tek-
movanja na državnem prvenstvu. 

Konkurenca na tem tekmovanju 
je veliko močnejša in za majhno 
strelsko društvo, kot je naše, je 
uvrstitev med 5 najboljših velik 
uspeh. Naši najmlajši tekmovalci 
pa so v sezoni 2018/2019 naredi-
li še korak naprej, saj so na krilih 
državnega podprvaka osvojili od-
lično 3. mesto.
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Že od začetka razglašene epidemije koronavirusa sre-
di meseca marca smo bili priča težavam pri zagota-
vljanju zaščitne opreme, ki naj bi bila najprej na voljo 
najbolj izpostavljenim posameznikom in organiza-
cijam, nato pa tudi občanom. Obrazne maske je bilo 
še posebej težko dobiti. Zato smo za pomoč zaprosi-
li prostovoljke – šivilje, ki bi bile pripravljene izdela-
ti maske. Ponosni smo na njihov odziv, saj so se v ve-
likem številu odzvale prošnji. Zagotovili smo materi-
al za izdelavo mask, nekaj so ga posamezniki in pod-
jetja tudi podarili. Tako je akcija stekla. Šivilje so pri-
dno šivale in tako v zelo kratkem času izdelale okoli 
3.800 mask, ki smo jih posredovali v vsa gospodinj-
stva v občini. Za nesebično pomoč in pripravljenost 
se vsem šiviljam: Kristini Kavčič, Marički Plevnik, 
Andži Šekerija, Veroniki Furlan, Suzani Kuhelnik, 
Silvi Gros, Ani Preininger, Janji Oder, Cvetki Jelen, 
Majdi Škrinjar, Mileni Martinerc, Eriki Jeseničnik, 
Mateji Sešel, Jerici Zorko Hudournik, Majdi Jančič, 
Silvi Žohar, Andreji Lužnik, Dragici Prapertnik, 
Marini Jert, Jožici Fijavž, Janji Ramšak, Lidiji 

Urbancl, Petri Praunseis, Mariji Sedovnik, Mihaeli 
Bračič, Zlati Krebl, Cvetki Kuzman, Silvi Zupanc, 
Mariji Kotnik, Jožici Jeseničnik, Danici Jeromel, 
Bernardi Pruš Areh in Nataliji Križaj ter Simoni 
Slemenik iskreno zahvaljujem. Hvala, ker ste!

in najuspešnejše rekreativno dru-
štvo v kategoriji manjših mest v 
nekdanji Jugoslaviji. V l. 1993 se 
je DTV Partizan Mislinja preime-
noval v Športno rekreativno dru-
štvo Mislinja. V vseh teh letih je 
imelo društvo pomembno vlogo 
na področju športa in rekreacije, 
saj je bilo med drugim tudi pobu-
dnik izgradnje mnogih športnih 
objektov in površin. Zelo vidna 
in pomembna oseba pri razvo-
ju športa in rekreativnega življe-
nja v našem okolju je bil zagotovo 
dr. Stane Stoporko, ki ga upraviče-
no lahko imamo za očeta razvo-
ja športa v Mislinji. Za svoje or-
ganizacijsko delo v telesni kultu-
ri je l. 1968 prejel Bloudkovo pla-
keto, ki je tudi najvišje priznanje 
na področju športa v Sloveniji. L. 
2000 mu je občinski svet posthu-
mno podelil naziv častnega obča-
na občine Mislinja za njegovo delo 

pri neprecenljivem deležu k ra-
zvoju, uveljavljenju in ugledu ob-
čine Mislinja. Iz nič, zahvaljujoč 
ugledu, ki ga je užival v svoji de-
lovni pa tudi drugih sredinah, je 
s pomočjo somišljenikov zgradil 
kar nekaj športnih objektov, med 
katerimi si posebno pozornost za-
služijo igrišče pri OŠ Mislinja, 
smučarske skakalnice, pomem-
ben pa je bil tudi njegov prispevek 

k izgradnji telovadnice. V zad-
njih letih delovanja ŠRD Mislinja 

sta nastali dve novi sekciji – fla-
menko ter šport skozi igro. 
Slednja je namenjena šolskim 
otrokom prve triade. Moto 
društva je: Gibaj se z nami 
in ostani zdrav. Dr. Stanko 

Stoporko je ob 30-letnici de-
lovanja DTV Partizan Mislinja 

strnil zapis, ki je aktualen še da-
nes: »Presek skozi 30 let delova-
nja našega Društva potrjuje, da so 
bila naša prizadevanja pravilna in 
da bodo zanamci, naši nasledni-
ki-vodniki v boljše življenje o tem 
dali ugodno oceno. Želja nas vseh 
je, da bodo še naprej obilno seja-
li in bogato želi, zdravju v prid.« 
V letošnjem letu Športno rekre-
ativno društvo Mislinja praznu-
je 60-letnico uspešnega dela, za 
kar mu podeljujem PRIZNANJE 
ŽUPANA.

Zahvala župana prostovoljkam – šiviljam 
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Zlate petke 2020 – zahvala župana odličnjakom OŠ Mislinja

Učenci so imeli vsa leta šolanja pov-

prečje zaključenih ocen 4,5 ali več. Bili 

so zelo dejavni na različnih področjih v 

šoli in izven. Pri tem so dosegali odlič-

ne rezultate. Med temi izpostavljamo 

najvišja priznanja na regijskem in dr-

žavnem nivoju.

Neža Pavlič, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• državno:
• srebrno priznanje (Vegovo tekmovanje – 7. r.)

• srebrno priznanje (Vesela šola – 8. r.)

• srebrno priznanje (Proteusovo tekmovanje – 9. r.)

• srebrno priznanje (Razvedrilna matematika – 9. r.)

»Ne boj se padca na poti do cilja, boj se 
misli o neuspehu, ko ne boš niti poskusil.« 
(Neža Pavlič)

Ana Pogorevc, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• regijsko:
• 1. mesto (Kviz o gozdu – 7. r.)

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

• srebrno priznanje (Vesela šola – 8. r.)

• srebrno priznanje (Proteusovo tekmovanje – 8. r.)

• zlato priznanje (Tekmovanje v znanju  

o sladkorni bolezni – 9. r.)

»Človek lahko doseže prav vse, če je 
iznajdljiv, vztrajen in usmerjen k izbranemu 
cilju z vsem svojim srcem in dušo.«  
(Božidar Eržen)

Aljaž Orličnik, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• regijsko:
• srebrno priznanje (Tekmovanje v znanju  

angleščine – 9. r.)

• državno
• bronasto priznanje (Tekmovanje mladih  

čebelarjev – 7. r.)

• srebrno priznanje (Tekmovanje v znanju  

angleščine – 7. r.)

»Korenine izobraževanja so grenke, a sad je 
sladek.« (Aristotel)

Monika Črep, 9. b
• »Bodi prijazen do tujcev, saj nikoli ne veš, 

mogoče so angeli v preobleki.«

Nives Gošnjak, 9. b
Tekmovanja iz znanja:
• področno:
• srebrno priznanje (Cankarjevo tekmovanje –  

8. in 9. r.)

• srebrno priznanje (Stefanovo priznanje – 8. r.)

• državno:
• srebrno priznanje (Cankarjevo tekmovanje – 9. r.)

• srebrno priznanje (Logika – 9. r.)

• srebrno priznanje (Tekmovanje v  

znanju o sladkorni bolezni – 8. r.)

• srebrno priznanje (Razvedrilna matematika – 8. r.)

• srebrno priznanje (Vegovo tekmovanje – 8. r.)

• srebrno priznanje (Proteusovo tekmovanje – 9. r.)

• zlato priznanje (Stefanovo priznanje – 8. r.)

• zlato priznanje (Logika – 8. r.)

• zlato priznanje (Tekmovanje v znanju  

o sladkorni bolezni – 9. r.)

• zlato priznanje (Razvedrilna matematika – 9. r.)

• zlato priznanje (Vesela šola – 7. in 8. r.)

• zlato priznanje (Vegovo tekmovanje – 7. r.)

• zlato priznanje (Proteusovo tekmovanje – 8. r.)

»Ne moreš imeti mavrice brez dežja.«

Tinkara Podjaveršek, 9. b
»Bodi takšen do drugih, kot si želiš, da so 
drugi do tebe.«

Vid Hatunšek, 9. b
Tekmovanja iz znanja:
• področno:
• srebrno priznanje (Stefanovo priznanje – 8. r.)

• srebrno priznanje (Tekmovanje v znanju  

angleščine – 9. r.)

• državno:
• srebrno priznanje (Tekmovanje v znanju  

angleščine – 7. r.)

• zlato priznanje (Tekmovanje mladih  

čebelarjev – 7. in 8. r.)

»Vsaka stvar je za nekaj dobra.«

Maša Šmon, 9. b
Tekmovanja iz znanja:
• državno:
• srebrno priznanje (Vesela šola – 7. in 8. r.)

• srebrno priznanje (Tekmovanje v znanju  

o sladkorni bolezni – 8. in 9. r.)

»Dobrota te naredi najlepšo osebo na svetu, 
ne glede na to, kako izgledaš.«  
(Tomaž Pengov)

Manca Tisnikar Svečko, 9. b
Tekmovanja iz znanja:
• področno:
• srebrno priznanje (Tekmovanje v znanju  

angleščine – 9. r.)

»Hvaležen sem za vse tiste, ki so mi rekli ne. 
Zaradi njih to počnem sam.« (Albert)
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n a š a  o b č i n a  

Potek odziva na SARS-CoV-2 
(covid-19) v naši občini

Januarja so tuji in domači mediji začeli poroča-
ti o novem virusnem obolenju, ki se nezadržno hit-
ro širi med prebivalci na Kitajskem. Prve informaci-
je iz tujine so nakazovale, da gre za neznani virus, 
ki za znanstvenike ostaja uganka. V času družbe-
ne in ekonomske razširjenosti trgovanja in kultur-
nih izmenjav na globalni ravni je bilo le še vprašanje 
časa, kdaj bo novi virus prispel v države EU in posle-
dično tudi v Slovenijo. Zaradi dogodkov v tujini, hi-
trosti širjenja okužbe in prenosa virusa v naši nepo-
sredni bližini je župan Bojan Borovnik 26. 2. 2020 
sklical prvi sestanek, ki smo se ga udeležili pripa-
dniki Občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Občine 
Mislinja, direktor Občinske uprave (OU) Občine 
Mislinja, ravnateljici OŠ Mislinja in VVZ Slovenj 
Gradec, zdravnica ter predstavniki prostovoljnih ga-
silskih enot v občini. Pogovori so potekali predvsem 
v smeri, kako bomo oskrbeli naše občane, če bo priš-
lo do množične okužbe prebivalstva. Predstavnici 
javnih zavodov sta povedali, da bodo prostore dosle-
dno razkuževali ter čakali na usmeritve Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport. V tistem času je 
bilo v občinskem skladišču CZ na razpolago 50 ko-
sov kirurških mask, 10 FFP2 mask ter 2 l razkužila. 
Prva prelomnica v poteku razvoja bolezni covid-19 se 
je zgodila 4. 3., ko je bil v naši državi zabeležen prvi 
primer okužbe z novim virusom. Število okuženih je 
postopoma naraščalo, zato je župan 11. 3. izdal pripo-
ročilo lastnikom gostinskih lokalov o zaprtju ter pre-
povedal vse javne prireditve in pozval društva k prek-
licu izvedbe občnih zborov. Odredil je tudi ukrepe 
za izvajanje pogrebne službe. Naslednjo prelomnico 
v razvoju dogodkov je prinesla Odredba o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19) 
(v nadaljevanju Odredba), ki je stopila v veljavo 12. 3. 
Hitro širjenje nalezljive bolezni je v človeški popu-
laciji močno preseglo normalno obolevnost. V zgo-
dovini Občine Mislinja se nam nobena epidemija ni 
tako geografsko približala in ogrozila naših življenj. 
Zaradi nastale situacije je bilo ključnega pomena, da 
smo pravočasno in pravilno ukrepali. Od takrat da-
lje so se aktivnosti odvijale z veliko hitrostjo. V ne-
deljo, 15. 3., je bil sklican drugi sestanek s pripadniki 

CZ, OU, Rdečega križa in Slovenske Karitas Šentilj 
pod Turjakom. Istega dne, torej 3 dni po razglasi-
tvi epidemije v RS, je župan sprejel sklep o aktivira-
nju Občinskega štaba CZ Občine Mislinja. Dan kas-
neje je bila vzpostavljena dežurna telefonska števil-
ka, na katero so se občani lahko obrnili pri iskanju 
informacij. Istočasno je bil na pobudo Gasilske zveze 
Mislinjske doline izdan občinski razglas o veliki po-
žarni ogroženosti v naravnem okolju, s čimer so bile 
preventivno preprečene nepotrebne intervencije in 
nepotrebno ogrožanje zdravja gasilskih enot. Istega 
dne je bila izdana tudi prepoved zadrževanja na vseh 
športnih in otroških igriščih ter uporaba otroških ig-
ral. Igrišča so pripadniki CZ zaklenili, kjer pa to ni 
bilo mogoče, smo igrišča ogradili z opozorilnimi tra-
kovi. Prav tako smo ogradili klopi in mize na jav-
nih površinah, s čimer smo preprečili zadrževanje 
na javnih mestih. Ob kolesarski poti in na vseh po-
kopališčih v občini smo zaprli vodo, da bi prepreči-
li možnost prenosa okužbe. Člani štaba smo pri izva-
janju ukrepov sledili navodilom Regijskega štaba CZ 
ter protokolu in smernicam Državnega načrta zašči-
te in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolez-
ni pri ljudeh. Prvi prevzem osebne zaščitne opreme 
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v Logističnemu centru ZIR v Slovenj Gradcu je bil 
opravljen 18. 3. Prvi paket zaščitne opreme je vse-
boval zgolj 30 kirurških mask, nekaj rokavic, nekaj 
zaščitnih oblek ter razkužil. V tistem trenutku smo 
prišli do spoznanja, da zaščitne opreme primanjku-
je in da se bomo morali zanesti na lastne vire. Iz tega 
razloga je župan OU odredil, naj zagotovi brezplačne 
pralne zaščitne maske za vsa gospodinjstva v občini. 
Epidemiološka slika v RS se je zaostrovala, bilo je ve-
liko neznank, prvič smo se soočali s tovrstno situa-
cijo, saj nismo vedeli, kako se bo virus zajedel v naša 
vsakdanja življenja. Za razumevanje resnosti takra-
tne situacije lahko izdamo, da so z direktorjem OU 
potekali pogovori o tem, kje je po občinskem načrtu 
predviden prostor za množičen pokop trupel. V pone-
deljek, 23. 3., je bil sklican tretji sestanek s pripadni-
ki CZ, na čelu s štabom, poverjeniki, namestniki po-
verjenikov, tehnično-reševalno ekipo, ekipo za grad-
njo in utrjevanje nasipov, člani službe za podporo in 
službe za oskrbo ter ekipo prve pomoči. Na sestan-
ku je bila sprejeta odločitev, da bomo pripadniki CZ 
vzpostavili dežurstva pred trgovinami z živili, proda-
jalnami in javnimi službami, ki v so času epidemije 
nemoteno obratovale. Dežurstva so bila vzpostavlje-
na do 30. 4., opravljenih je bilo 96 dežurstev v sku-
pnem obsegu 384 ur. Obveščanje javnosti je poteka-
lo preko tradicionalnih in sodobnih komunikacijskih 
kanalov. O razvoju dogodkov in predvidenih ukrepih 
smo javnost dnevno obveščali preko spletne strani 
Občine Mislinja, Facebook strani Občine Mislinja ter 
Facebook strani Civilna zaščita Mislinja. Objavljen 
je bil tudi članek v predhodni izdaji glasila Naša ob-
čina. Med zaprtjem OŠ Mislinja in POŠ Dolič so bili 
za zagotavljanje nemotenega učnega procesa, v so-
delovanju z OU, v uporabo predani trije prenosni ra-
čunalniki šoloobveznim otrokom. V času od 18. 3. 
do 30. 5. je bilo v Logističnemu centru ZIR SG prev-
zetih 7270 kosov kirurških mask, 100 kosov štiris-
lojnih mask, 3 kg razkužila Ecocid S, 11 l razkužila 
Dezikim, 1340 rokavic, 7 kosov zaščitnih kombinezo-
nov, 6 kosov FFP1 mask, 2 kosa FFP3 mask in dvoj-
na zaščitna očala. Poleg prejetih zaščitnih sredstev je 
OU dodatno nabavila 2050 kosov zaščitnih mask, 150 
kosov pralnih zaščitnih mask, 300 rokavic, 54,5 l raz-
kužila Dezikim ter 6,5 kg razkužila Ecocid S. V skla-
du z Usmeritvami za pripravo ocene potreb zašči-
tne opreme so pod pristojnost CZ v Občini Mislinja 
spadali pogrebno podjetje, Rdeči križ in Slovenska 
Karitas, OU, prostovoljne gasilske enote, trgovine z 
živili, izvajalci osebne asistence, OŠ Mislinja, VVZ 

SG (enota Mislinja) ter drugi reševalni sestavi. V 
času od 18. 3. do 30. 5. je CZ Mislinja razdelila ali po-
rabila 4990 kosov zaščitnih mask (od tega 3040 ko-
sov OŠ in VVZ), 70 kosov štirislojnih mask, 5,7 kg 
razkužila Ecocid S, 11 l razkužila Dezikim, 1040 ro-
kavic, 7 kosov zaščitnih kombinezonov, 6 kosov FFP1 
mask, 2 kosa FFP3 mask in ena zaščitna očala. Na 
terenu smo se pripadniki CZ dnevno soočali tudi z 
nespoštovanjem Odredbe. Pri tem je šlo predvsem 
za posameznike, ki so želeli v trgovine z živili, zapr-
te javne prostore ali v javne službe, ki v so času epi-
demije normalno obratovali, vstopati brez zaščitnih 
mask, ali so želeli v prostore vstopati v času, ki je bil 
namenjen nakupom izključno ranljivim skupinam 
(invalidom, starejšim nad 65 let ter nosečnicam). 
Kljub vsemu se lahko pripadniki CZ v prvi vrsti zah-
valimo občanom za spoštovanje vseh izdanih odredb 
in kooperativno sodelovanje, saj nam je s skupnimi 
močmi uspelo obvarovati občane pred nalezljivo bo-
leznijo covid-19. Zahvala gre tudi županu in zaposle-
nim na OU, saj smo imeli pripadniki CZ na voljo vso 
materialno in logistično podporo za nemoteno kon-
troliranje ukrepov. Zaradi kadrovske popolnjenosti 
enot in služb CZ ter odličnega sodelovanja z OU nis-
mo utrpeli kadrovske problematike. V tem času, ko je 
bila epidemija preklicana, lahko na vso situacijo gle-
damo z drugačne perspektive. V Občini Mislinja ura-
dno nismo zabeležili okužbe s covid-19, kar je odli-
čen pokazatelj, da smo se uspešno zoperstavili nevi-
dnemu sovražniku, ki je pri nas in drugod po sve-
tu okužil preko 6 mio ljudi in terjal preko 400.000 
smrtnih žrtev. Ponovitvena nevarnost seveda obsta-
ja, vendar smo lahko mirni, če se bomo kot lokalna 
skupnost enotno odzvali na takšno ali podobno situa-
cijo in pri tem spoštovali predpisane odredbe. 

Anže Sovinc
občinski štab Civilne zaščite
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12. marca je bila razglašena epidemija nalezljive bo-
lezni SARS-CoV-2 (covid-19) na območju Republike 
Slovenije. Nismo si znali predstavljati, kaj to pomeni, 
kaj nas čaka, kako se bomo z epidemijo soočili. Na 
Občini Mislinja smo se že od februarja pripravljali na 
epidemijo in dnevno sprejemali ukrepe za naše obča-
ne. Vse misli so bile usmerjenje k temu, da bi občani 
čimbolj upoštevali ukrepe, ostali doma in ostali zdra-
vi. Niti v najhujši nočni mori si nismo mogli predsta-
vljati, da nas lahko doleti kaj takšnega, saj se je življe-
nje v trenutku obrnilo in svet se je skoraj ustavil.

Na svoji spletni strani in FB profilu smo objavi-
li poziv vsem šiviljam za pomoč pri šivanju obra-
znih mask za naše občane. Na našo prošnjo se je ja-
vilo 36 šivilj, ki so bile pripravljene prostovoljno po-
magati pri šivanju obraznih mask. Župan Bojan 
Borovnik se je po svojih močeh potrudil in priskr-
bel blago in elastiko, kar je bilo zaradi vseh ukrepov 
za preprečevanje koronavirusa malo težje, ampak us-
pelo mu je in lahko smo pričeli z razdeljevanjem bla-
ga in šivanjem obraznih mask. Javilo se je nekaj ob-
čanov in tudi ljudje izven občine, ki so nam darova-
li blago in elastiko (Jožica Jaš, Jožica Slemenik, Lena 
Koprivnikar in Simon Ošlak). Poleg naštetega smo ši-
viljam posredovali tudi navodila za izdelavo obraznih 
mask. Najprej so si šivilje morale same krojiti maske, 

potem pa nam je blago brezplačno skrojilo podjetje 
Lajka iz Pameč pri Slovenj Gradcu. Ko so nam bla-
go skrojili, je bilo delo veliko lažje in šivilje so s pol-
no paro začele šivati. Po blago in elastiko so hodi-
le na Občino, kamor so prinesle tudi izdelane ma-
ske. Do 5. aprila smo zbrali 933 mask, ki smo jih dali 
v pranje in 6. aprila smo prve maske odposlali po 
pošti. Do 7. aprila so šivilje prinesle še 1.616 mask in 
bili smo že malo bližje cilju 3200, a nam je zmanj-
kalo blaga in elastike. Napeli smo vse moči in uredi-
li novo blago in elastiko in delo je spet steklo. Prišli 
smo do številke 3200 in zadnjo pošiljko smo poslali 
9. aprila. Šivilje se niso ustavile, temveč so pridno ši-
vale naprej. Sešile so 3800 obraznih mask iz blaga in 
835 obraznih mask iz filca. Prejeli smo tudi maske, 
ki so nam jih darovala podjetja Adient, Moduli SG in 
Propip. Vsaka sešita maska nam je pomenila zelo ve-
liko in vsaka šivilja se je trudila po svojih močeh, saj 
so nekatere šivale poleg službe in ostalega dela z dru-
žino in otroki. S skupnimi močmi nam je uspelo vsa-
kemu gospodinjstvu poslati po 2 obrazni maski in 
tako poskrbeti, da so bili občani preskrbljeni z ma-
skami in opravljali osnovna opravila, pri katerih je 
bila obvezna uporaba maske. Z največjo hvaležnostjo 
lahko šiviljam rečemo tisočkrat hvala za vašo pomoč. 

Vsaka sešita maska je bila kot suho zlato, saj smo 
se včasih borili z mislijo »Ali nam bo uspelo?«. In 
uspela je dobra zgodba, dobrota, solidarnost in ljube-
zen naših šivilj za občane Občine Mislinja.

Andreja Srt 

Šivanje mask
n a š a  o b č i n a  
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Koroška kmetijska zadruga, ki je 
vodilna v odkupu mleka v Koroški 
regiji, od koroških kmetov letno 
odkupi večino pridelanega mle-
ka in ga preusmerja v Mlekarno 
Celeia Arja vas. 

Letno v to mlekarno dobavijo 
skoraj 26 milijonov surovega mle-
ka, kar pomeni, da največje količi-
ne odkupljenega mleka prispeva-
jo koroški kmetje, to je dobro če-
trtino vsega odkupljenega mleka 
te mlekarne, ki je ena redkih, ki 
je uspela ohraniti lastništvo pod-
jetja v zadružnih rokah, saj imajo 
kmetje preko svojih zadrug v las-
ti kar 99,5 % lastniškega deleža te 
pomembne živilsko predelovalne 
tovarne. V Mlekarni Celeia se za-
vedajo tudi pomembnosti kvalite-
te svojih proizvodov, o čemer pri-
ča tudi nedavno pridobljen na-
ziv Trusted Brand pod blagovno 
znamko Zelene doline. Vsekakor 
pa je kvaliteta njihovih izdel-
kov v veliki meri odvisna tudi od 
kvalitete pripeljanega surovega 

mleka. Pred nedavnim so priče-
li z odkupom bio mleka, za kate-
rega veljajo posebni pogoji pride-
lave krme, zato posvečajo posebno 
pozornost tudi dobrim odnosom 
in vsestranskemu sodelovanju s 
kmeti, dobavitelji njihove surovi-
ne. To dokazujejo z vsakoletnim 

podeljevanjem posebnih priznanj 
najuspešnejšim rejcem, svojim 
dobaviteljem mleka. Prejšnja leta 
so ta priznanja podeljevali na vsa-
koletnem srečanju rejcev, letos pa 
takšnega srečanja zaradi znanih 
ukrepov preprečevanja pandemije 
niso mogli izvesti, zato so to pode-
litev izpeljali preko spleta. 

Med nagrajenci je bila le-
tos tudi Pečenikova kmetija iz 
Razborce, ki je prejela priznanje 
za najboljše mikrobiološko mle-
ko. Kmetija, ki jo je podedova-
la Franja Skarlovnik, leži v so-
točju Razborškega potoka in 
Jamovice. Obsega 2 ha lastnih ob-
delovalnih površin in 2 ha ze-
mljišč v najemu. Tako lahko pri-
redijo 9 molznic simentalske pa-
sme, poleg tega pa še 3 škotska 
goveda. Večina travniških povr-
šin je na strmih pobočjih, zato 
je tudi obdelava in spravilo krme 

S Pečenikove kmetije v Mlekarno 
Celeia najboljše mleko

Kmetija Pečenik

Blaž pri krmljenju živine

n a š a  o b č i n a  
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Tudi letos je v organizaciji Občine 
Mislinja potekala tradicional-
na čistilna akcija, ki se je vsa-
ko leto udeleži veliko število kra-
jank in krajanov Vaške skupnos-
ti Dolič. Že nekaj let tesno sode-
lujemo z vsemi društvi v kraju 
in na tak način s skupnimi moč-
mi prispevamo za še lepšo doli-
no Šentflorjansko in njeno okoli-
co. Čeprav vseskozi opozarjamo 
na pravilno odlaganje odpadkov, 
opažamo, da se vsako leto nabere 
ogromno smeti na mestih, ki niso 
primerna za odlaganje. Žalostno 
je, da nekateri kljub dnevnemu 
osveščanju ne znajo pravilno odla-
gati odpadkov in jih še vedno raje 

vržejo skozi okno kot na za odla-
ganje primerna mesta. S takšni-
mi akcijami zagotovo veliko pri-
pomoremo za lepše sobivanje, pa 
vendarle si v bodoče želim, da bi 
se tudi onesnaževalci malce za-
mislili. Velika zahvala za ves trud 
in udeležbo vsem, ki ste se udele-
žili čistilne akcije, saj smo ponov-
no dokazali, da skupaj zmoremo. 
Pohvaliti gre predvsem sodelova-
nje vseh društev v kraju. Čistilne 
akcije se je na območju Vaške 
skupnosti Dolič udeležilo več kot 
180 oseb, kar je zelo pohvalno za 
tako majhen kraj.

Hvala tudi Občini Mislinja za 
organizacijo in Komunali Slovenj 
Gradec za odvoz odpadkov.

Z lepimi pozdravi v prihodnje 
leto. 

Roman Herlah
predsednik Vaške skupnosti Dolič

Čistilna akcija

Ekipa PGD Dolič-Šentflorjan

Zbirni center pri pokopališču

zelo težavno. Dnevno namolze-
jo okoli 200 l mleka, gospodinja 
Franja pa se poleg tega še ukvar-
ja s predelavo mleka v najrazlič-
nejše mlečne proizvode: jogurte, 
sire, skute in še nekatere, z zeliš-
či oplemenitene mlečne izdelke. 
Dnevno jih razvaža posamičnim 
kupcem ter trgovini Usput na 
Glavnem trgu v Slovenj Gradcu 
in zadružni trgovini v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu. Za svoje iz-
delke je kmetija prejela števil-
na priznanja na najrazličnejših 

razstavah in sejmih. Čeprav je 
glavni nosilec kmetijske dejavno-
sti sin Blaž, sicer tudi odkupova-
lec v Koroški kmetijsko-gozdarski 
zadrugi, pa pri kmečkih opravilih 
pomagajo tudi ostali člani druži-
ne: oče Dani, mama Franja in se-
stra Lucija.

Družini Skarlovnik iskreno če-
stitamo za dosežene rezultate, pa 
tudi za vsestransko iskanje novih 
možnosti za prodajo doma pride-
lanih mlečnih proizvodov. 

Mirko Tovšak

n a š a  o b č i n a  

Lucija zna speči tudi dober domači kruh.

Odpadki so našli pravo mesto.
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V Partnerstvo za Pohorje je vklju-
čenih 19 občin, 3 ključni nosil-
ci turistične ponudbe ter 6 osta-
lih članov. Vizija Partnerstva za 
Pohorje je vzpostavitev skupnega 
upravljanja in načrtovanja na ob-
močju Pohorja, ki bo temeljilo na 
sodelovanju vseh zainteresiranih 
skupin in posameznikov ob upo-
števanju načel trajnostnega razvo-
ja ter ohranjanju pohorske tradi-
cije. Občinske meje bodo izgubi-
le svoj pomen, celotno območje 
Pohorja pa naj bi vodil skupni cilj 
k razvoju turizma in ohranjanju 
pohorske krajine v skupno dobro 
vseh prebivalcev. Člani Partnerstva 
za Pohorje se zato zavezujejo, da 
bodo »združeni v Partnerstvo za 
Pohorje začeli usklajevati cilje in 
projekte ter ustvarjati zeleno desti-
nacijo z evropsko uveljavljeno tr-
žno znamko. Trudili se bodo oh-
raniti naravne in kulturne danosti 
ter spodbuditi skladen gospodar-
ski in turistični razvoj s poudar-
kom na trajnostni rabi naravnih vi-
rov.« Mariborska razvojna agenci-
ja je prevzela vlogo koordinatorja 
partnerstva. Skupaj s partnerji smo 
si zastavili nekaj začetnih projek-
tnih aktivnosti. Najpomembnejša 
je priprava Strategije razvoja 
Pohorja. Namen strategije je prvič 
celovito združiti vsa področja, ki 
v tem trenutku predstavljajo iz-
ziv na Pohorju: gospodarstvo (tu-
rizem, lesna industrija in kmetij-
stvo), infrastrukturo (cestno, kole-
sarsko, pohodniško, javni potniški 
promet, mirujoč promet, žičnice, 
komunalo ter kulturne in narav-
ne spomenike), varovanje narave in 

demografijo. V okviru priprave ce-
lovito analiziramo omenjena pod-
ročja, prepoznavamo ključne pro-
bleme in potrebe, s pomočjo kate-
rih bomo določili ukrepe za njihov 
razvoj ter jih finančno ovrednoti-
li. Pomembno je omeniti, da smo 
skupaj s šestimi LAS-i (TOTI LAS, 
LAS Lastovica, LAS Drava, LAS 
Dobro za nas, LAS Od Pohorja 
do Bohorja, LAS Mislinjske in 
Dravske doline), ki delujejo na ob-
močju Partnerstva za Pohorje, prip-
ravili vlogo na 5. javni razpis za po-
dukrep 19.3 – Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne ak-
cijske skupine ter prijavili projekt z 
naslovom »Razvoj in promocija po-
tencialov Pohorja ter dvig njegove 
prepoznavnosti kot turistične de-
stinacije« (akronim: »Destinacija 
Pohorje 365«). V kolikor bo projekt 
potrjen, z aktivnostmi začnemo 
septembra. Občina Mislinja, v ka-
teri se nahaja najvišji vrh Pohorja 

– Črni vrh – je pomemben partner 
Partnerstva za Pohorje. O priča-
kovanjih občine smo vprašali žu-
pana, gospoda Bojana Borovnika: 
»Prav zaradi zgodovine in nekda-
nje povezanosti sem izjemno vesel, 
da smo združili moči in se skupaj 
povezali s projektom Partnerstvo 
za Pohorje. Verjamem, da smo 
skupaj močnejši in lahko na tem 
področju naredimo veliko, pose-
bej na področju turizma, ki je še 
kako potrebno za razvoj Pohorja in 
okoliških občin. Verjamem tudi, 
da lahko s povezanostjo poveča-
mo razvoj gospodarskih dejavno-
sti in ponudimo ljudem lepšo pri-
hodnost. Narava nam ponuja og-
romno prednosti, ki se jih prema-
lokrat zavemo in ne znamo uži-
vati v njeni veličini,« ter dodaja 
»Zaupam in verjamem v nas in 
naše Pohorje!« Občina ima na po-
dročju turizma več načrtov, v okvi-
ru vizije sta izgradnja kolesarske 

Partnerstvo za Pohorje
Preboj Pohorja kot zelene destinacije z uveljavljeno tržno znamko

Župan Občine Mislinja Bojan Borovnik podpisuje slavnostno plaketo v okviru 

Partnerstva za Pohorje (12. 12. 2019, Pot med krošnjami, Rogla).  

Foto: Grega Bohinc Toporiš
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n a š a  o b č i n a  

V času razglašene epidemije sem, na žalost, moral 
prestaviti ali celo odpovedati marsikatere preven-
tivne projekte, ki so bili v spomladanskem času na-
črtovani na območju Mislinje. Ne glede na trenu-
tne razmere sem se odločil, da vseeno nadaljujem 
in do konca izpeljem preventivni projekt »Policist 
Leon svetuje«, izobraževanje učencev 5. razre-
dov OŠ Mislinja in njene podružnične šole Dolič. 
Izobraževanje je potekalo na daljavo, z uporabo vi-
deokonference – aplikacije ZOOM. Tam smo se z 
učenci večkrat videli in slišali preko računalnika, 
tablice ali telefona in predelali pomembne teme, 
kot so recimo: kako pravilno ravnati v primeru tat-
vine telefona ali bančne kartice, kako ravnati, če os-
tanemo sami doma ter na koncu še o pravilno opre-
mljenem kolesu in varni vožnji z njim. Po vsakem 
srečanju so učenci za domačo nalogo reševali nalo-
ge iz delovnega zvezka in mi rešene poslali nazaj 
v pregled. Kot je za ta projekt znano, smo po kon-
cu vsakega sklopa izvedli še žrebanje med učenci, 
ki so naloge pravilno rešili. Zaradi nastale situacije 

sem nagrade srečnežem poslal domov kar po pošti. 
Ta vrsta izobraževanja je bila med učenci, učitelji 
in ravnateljico z navdušenjem sprejeta. Pridobljeno 
znanje pa, upam, bo učencem dobro služilo v živ-
ljenju. Ostanite zdravi.

Matej Mori
 vodja policijskega okoliša Mislinja

Izobraževanje na daljavo

povezave Velenje–Mislinja ter ure-
ditev poti v Hudo luknjo za obisko-
valce. Z ureditvijo muzejske zbir-
ke fužinarstva v Mislinji bi obudi-
li staro kulturno dediščino kraja, 
ki je v preteklosti slonela na žele-
zarstvu. Dolgoročen načrt je izgra-
dnja nastanitvenih kapacitet, razvoj 

kolesarskega turizma in izboljšanje 
turistične ponudbe v neposredni 
bližini smučarskih centrov Kope 
in Rogla. V okviru Partnerstva za 
Pohorje vas vabimo, da nas spre-
mljate na spletni strani (www.mra.

si/partnerstvo-za-pohorje.html) in 
FB (www.facebook.com/mariborska.

razvojnaagencija/), kjer bomo redno 
poročali o projektnih aktivnostih. 
V rubriki »Ponosni na Pohorje« 
(www.mra.si/ponosni-na-pohorje.html) 
bomo vsak teden k razmišljanju 
o Pohorju povabili vse, ki nam ga 
bodo skozi svoj pogled in misli še 
bolj približali. Iskreno se veseli-
mo sodelovanja z vsemi, ki si želite 
skupaj z nami pisati uspešno zgod-
bo o Pohorju. Vaše pobude, po-
misleke, vprašanja posredujte na: 
klavdija.gornik@mra.si in potrudili 
se bomo poiskati odgovore nanje.

Za več informacij je za vas 
dosegljiva:

Klavdija Gornik, koordinatorica 
Partnerstva za Pohorje

Kontakt: klavdija.gornik@mra.si 

V Partnerstvo za Pohorje je vključenih 19 občin: Dravograd, Hoče-

Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, 

Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, 

Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, 

Vitanje, Vuzenica in Zreče, 3 ključni nosilci turistične ponudbe (Unitur, 

Marprom in Vabo) ter 6 ostalih članov (MRA, RRA Koroška, Razvojna 

agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ 

in Zavod za turizem Maribor – Pohorje).

V času koronavirusa vodja policijskega okoliša Mislinja izvedel 

izobraževanje otrok na daljavo.
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PAKET KOMPLET
Najboljše stvari so kot Paket Komplet – preprosto  
enostavne in povezane. Združite vse storitve, ki jih vsakodnevno 
uporabljate, in uživajte v najboljši vrednosti za najboljšo ceno.

*V
eč

 o
 te

m
 n

a:
 n

kb
m

.s
i/p

ak
et

-k
om

pl
et

 in
 n

kb
m

.s
i/g

ot
ov

in
sk

i-
kr

ed
iti

 

nkbm.si/paket-komplet 080 17 70 info@nkbm.si

Le 4,99 EUR  
na mesec.

3 mesece  
brezplačno  

za nove  
komitente.

Le 2,99 EUR na  
mesec v kompletu  

s kreditom  
Naprej.*

Drži, da smo že precej navajeni 
uporabe bančnih poti, ki ne 
zahtevajo obiska bančne 
poslovalnice. Gotovino dvigujemo 
na bankomatih, položnice 
plačujemo prek direktnih 
bremenitev, spletne ali mobilne 
banke, nakupujemo prek spleta.

Zavedamo pa se, da vsega 
vendarle ni mogoče opraviti 
na daljavo. Zato v Novi KBM 
prisluhnemo željam in potrebam 
naših strank ter smo kar najbolj 
pri roki, ko nas potrebujejo.

Nova KBM je najbolj dostopna 
banka z najširšo mrežo in svojim 
strankam omogoča, da lahko 
opravljajo različne bančne 
storitve po vsej Sloveniji. 

Obstoječe in nove stranke 
Nove KBM v Mislinji in širše 
vabimo, da nas obiščejo v naših 
poslovalnicah, specializiranih 
bančnih okencih v izbranih poštah 
ali na katerikoli pošti.

Na pošti v Mislinji lahko stranke 
Nove KBM opravijo veliko bančnih 
storitev, in sicer:
• gotovinsko poslovanje (dvigi, 

pologi, plačevanje položnic, 
menjava tujih valut …),

• odprtje osebnega računa,
• oddaja vloge za Paket Komplet,
• oddaja vloge za limit,
• oddaja vloge za plačilno kartico 

z odloženim plačilom,
• sklenitev depozita,
• oddaja vloge za potrošniški 

Kredit Naprej.

Naša vrata so vam odprta

V Mislinji je našim strankam na voljo tudi bankomat Abanke, ki je 
od aprila letos del skupne mreže bankomatov Nove KBM in Abanke. 
To pomeni, da lahko vse stranke Nove KBM z debetno kartico Visa 
brezplačno dvigujejo gotovino in preverjajo stanje na računu tudi na 
bankomatih Abanke.

Več o ponudbi Nove KBM na nkbm.si.
Naša vrata so vam odprta. Vabljeni, da nas obiščete!

Nova priložnost – Nova KBM



Pri frizerju

Oskrba za življenje v izolaciji

Delovno mesto za delo od doma

Čistilna akcija

Prostovoljka šivilja pri šivanju mask za občane

Namesto Babnikove godbe nas je letos prebudila budnica s pomočjo gasilcev.

Seja občinskega SPV

Blagoslov ognja pri Svečeku za veliko soboto

Procesija v času ukrepov

Nadzor občinskih meja

Blagoslov traktorjev

Letošnji blagoslov jedi malo drugače

Preventivno ravnanje je čez noč postalo samoumevno.

Naše življenje med epidemijo



Pred igriščemPred trgovino

Završe 1. maja letosZavrše 1. maja lani 

Med nakupovanjem

Medsosedsko druženje

Izkušnje s poukom na daljavo iz prve roke Prvi treningi po dobrih dveh mesecih – seveda na prostem

Koroni navkljub »Urška« ostaja v vsej svoji lepoti.

Knjige v karanteni
Mislinjska zobozdravstvena ambulanta je začasno 
postala regijska.Priporočila za obisk knjižnice
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O življenju pri Medvedu  
in na Pohorskih planjah 

Julijana Urlep, rojena Jeromel, 
se je rodila 14. 2. 1939 v družini 
Jeromel kot prva od osmih otrok 
in je stara 81 let. Kmetija Jeromel, 
Medved po domače, leži na juž-
nem pobočju Pohorja v Veliki 
Mislinji na nadmorski višini oko-
li 877 m. Julijana je osnovno šolo 
obiskovala v Šentilju. Leta 1961 se 
je od doma preselila v Šmartno ob 
Paki, kjer se je zaposlila na žele-
zniški postaji in je tam tudi sta-
novala. Potem je šolanje nada-
ljevala na prometni šoli v Celju, 
kjer je kasneje, leta 1978, zaklju-
čila še transportno komercial-
no šolo. Leta 1964 se je poročila s 
Tonetom Urlepom in se preselila 
na njegovo domačijo na Mali vrh 
5 v Šmartnem ob Paki, kjer živita 
še danes. Leta 2014 sta praznovala 
zlato poroko. Imata dva otroka, tri 
vnuke in enega pravnuka.

Kmetija Medved je med starej-
šimi kmetijami tega območja, saj 
zasledimo priimek Medved že leta 
1797 v seznamu voznikov, ki so 
prevažali oglje iz gozdnih kopišč v 
železarske obrate v Mislinji. V gra-
fičnem delu franciscejskega kata-
stra iz leta 1825 je kmetija Medved 
tudi vrisana. V spisnem delu tega 
katastra je za 1825 naveden la-
stnik kmetije Andrej Medved, 
pa tudi po domače se je reklo pri 
Medvedu. V zemljiški knjigi je 
leta 1849 na osnovi kupoprodajne 
pogodbe vpisan naslednji lastnik 
Anton Bedenik, leta 1860 pa na 
osnovi predporočne pogodbe tudi 
Elizabeta Bedenik, rojena Toušak. 
Leta 1888 se na kmetiji Medved 
prvič pojavi priimek Jeromel, 

in sicer kot novi lastnik Anton 
Jeromel. Leta 1894 je vpisan nas-
lednji lastnik Lenart Jeromel, leta 
1902 pa še njegova žena, Ana 
Jeromel, rojena Jeromel, ovdove-
la Pridger. Ana in Lenart sta ime-
la dva sinova, Ivana in Štefana. 
Starejši sin Ivan je nasledil kme-
tijo leta 1938 in se oženil s Pavlo 
Vaukan, s katero sta imela osem 
otrok. Tako smo že pri naši današ-
nji sogovornici, prvorojeni Julijani 
Jeromel, poročeni Urlep. Na 
kmetiji danes gospodari Simon 
Jeromel, ki je že četrti rod druži-
ne Jeromel na Medvedovem.

Na kmetiji sta bili stanovanj-
ska in preužitkarska hiša ter 
skedenj in svinjak, ob potoku 
Estrama pa so imeli mlin. Hiša 
(takrat Velika Mislinja 78, da-
nes št. 14), je bila delno zidana, 
delno lesena in delno podklete-
na. Manjša klet je bila za sode z 
moštom, večja pa za krompir in 

ostalo ozimnico. Blizu hiše, pro-
ti orehu, je bila še jama zasipni-
ca za repo. Danes je na kmetiji 
nova stanovanjska hiša, stare sta-
novanjske in preužitkarske hiše 
ter svinjakov in mlina pa ni več. 
Od starih zgradb je ostal samo 
skedenj, ki pa je v letih po drugi 

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

Pogled na Medvedovo domačijo januarja 2007, ko je ob novi (spredaj v sredini) še 

stala stara hiša (zadaj levo z rdečo fasado). Foto: Fanika Jeromel

V protokolu gradbenih parcel za 

leto 1825 je pod zaporedno številko 

86 naveden lastnik Andrej Medved 

(Medved Andreas), po domače Medved, 

kot predstavnik starega rodu, ki je 

kmetiji dal ime.
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svetovni vojni dvakrat pogorel. 
Bil je obnovljen in nima več iz-
virne gradbene zasnove. Spodnji 
del je zidan s kamnom in v njem 
je hlev. Zgornji del je bil lesen se-
nik, na katerega je vodil most za 
dovoz. To je vrhhlevni senik, ki 
je imel za takrat značilno trodel-
no zgradbo: 'guno' (gumno), par-
na in 'peter'. 'Guno' je bil osrednji 
ravni prostor, kjer so mlatili žito. 
V manjšem lesenem prizidku ob 
'štali' je bil gepelj, ki so ga poga-
njali voli in je z jermenskim pre-
nosom poganjal mlatilnico na 
'gunu'. Sredi petdesetih let, ko 
so dobili elektriko, so mlatilni-
co predelali na elektromotor. Na 
skedenj so prestavili tudi mlin s 
potoka in ga prav tako predela-
li na električni pogon. Malo stran 
od 'marofa' so bile svinjske 'šta-
le'. Običajno so imeli dva para vo-
lov, dve kravi in kako telico, oko-
li osem prašičev in več pujskov ter 
preko dvajset ovc. Imeli so tudi 
kokoši in zajce.

Kmetija je obsegala približ-
no 26 hektarjev, od katerih je bila 
dobra polovica gozdov. V bliži-
ni hiše so bila polja, travniki in 
ograjen vrt. Sejali so rž, ječmen, 
oves, pšenico (je bolj slabo rodila) 
ter zeleno ajdo in včasih tudi pro-
so. Veliko so sadili krompirja, kot 
hrano za prašiče tudi kolerabo in 
korenje. Za olje so sejali 'rips' (olj-
no repico) in mak. Stiskat so hodi-
li v Jašev mlin v Mislinji. Koruzo 
so sejali zelo redko, v glavnem kot 
oporo za fižol. Ajdo so sejali okrog 
sv. Antona. Vsakih nekaj let so se-
jali tudi lan. 

Zjutraj so največkrat jedli ajdo-
ve žgance z 'grumpi' in mlekom, 
pogosto tudi prežganko. Oboje je 
pripravljal oče, ki je vedno prvi 
vstal in zakuril. Za kosilo je bila 
večkrat juha ali obara iz ovčjega 
mesa. Pripravljali so jo tako, da 

so meso najprej poparili in vodo 
odlili, šele potem kuhali, tako da 
ni bilo neprijetnega vonja. Zraven 
so jedli pražen krompir in kru-
hov hren. Po večerih je bilo na-
vadno še kaj mlečnega. Mama je 
bila znana po tem, da je priprav-
ljala posebno dober 'šmoren', po-
leg katerega so pili toplo mleko. 
Pri hiši je bilo vedno dovolj hrane, 
tudi mesa, tako da nikdar ni bilo 
pomanjkanja.

Pozno jeseni, oktobra in no-
vembra, so doma po večerih pred-
li. Imeli so dva kolovrata in so 
predli lan in volno. Lanene niti so 
navili na klobčiče in nesli k tkal-
cu v Srednjem Doliču za tkanje 
platna. Volno so porabili doma za 
različne domače volnene izdelke. 
Njihova mama je veliko in lepo 
pletla, tako da so bili otroci vedno 
oblečeni v topla volnena oblačila. 

Jeromli so kosili volčič na 
Medvedovi planini, bolj na ribni-
ško stran. Na dan košnje so vsta-
jali zgodaj, tako da so ob petih že 
šli od doma. Do planine so ime-
li dobri dve uri hoje. Kosili so 
samo domači kosci. Najprej sta 
šla oče in sin Karel, pa še kdo od 
domačih. Zadnja leta tudi njen 
mož Tone. S seboj so peljali vole 
in 'podel', včasih tudi 'žlajf', če je 
bil še uporaben. Sicer so v plani-
ni sproti naredili novega. Čez dan 
so imeli malico. Jedli so domače 
suho svinjsko meso in rženi kruh. 
Oče je pil mošt, ostali pa v glav-
nem vodo iz izvira na planini. V 
enem dnevu so nakosili za ene 
'žlajfe', ki so bili dolgi okoli 6 m. 
Zraven so bila tudi dekleta, nava-
dno Julka, Pepca in Rezka, mama 
pa je bila vedno doma. Dekleta so 
grabila in pomagala zlagati volčič 
na 'žlajfe'. Pozno popoldne so pri-
peljali domov. Če še ni bilo do-
volj suho, so dosušili na dvorišču, 
sicer so volčič spravili na parno. 

Otavo so imeli spravljeno na 'pe-
tru'. Vsako poletje so nakosili za 
tri do štiri 'žlajfe'. Na planjah so 
kosili tudi 'lasovno' (migalični 
šaš, Carex brizoides), in sicer na 
Čančkem vrhu. Sušili so jo in zvi-
li v kite ter jo uporabili za ležišča, 
ki so jih vsako leto zamenjali.

Julijana nam je zaupala tudi 
dva recepta preprostih vsakda-
njih jedi, ki so danes že skoraj 
pozabljene. 

Prežganka
Prežganko so navadno jedli za zaj-
trk, pripravljal pa jo je oče. V več-
ji ponvi je segrel svinjsko mast in 
dodal nekaj žlic moke. Med meša-
njem jo je rahlo popražil, da je za-
rumenela in dodal 'grumpe'. Ko so 
se raztopili, je dodal vodo in ko je 
zavrela, je dodal še nekaj umešanih 
jajc. Prežganko je solil ter dodal 
kumino in v poletnem času tudi 

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

Na franciscejskem katastru iz leta 1825 

je označena kmetija Medved in nekaj 

bližnjih kmetij. 

Pri hiši so vedno imeli ovce in Ivica 

je znala poskrbeti za jagenjčke tudi s 

stekleničko, če je bilo potrebno. 
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'povojček' (bršljanasta grenkuljica). 
V veliko skledo je stresel na kocke 
narezan domači kruh in kuhano 

prežganko zlil po njem. Potem je 
skledo postavil na mizo in zraven 
položil 10 žlic za lačne jedce. 

'Špehova' solata
V pomladanskem času so prip-
ravljali 'špehovo' solato. Na trav-
niku so nabrali regrat in 'špe-
ho' (regratu podobna travniš-
ka rastlina, navadni svinjak), 
ju očistili in oprali, dali v veli-
ko skledo, dodali še topli nare-
zan kuhan krompir in posolili. 
Nato so pripravili zabelo. V pon-
vi so segreli svinjsko mast, doda-
li nekaj moke in jo rahlo popra-
žili ter dodali še 'grumpe' in kis. 
To so še vroče prelili po solati in 
postregli. V jeseni so pripravljali 
različico z endivijo. Taki solati so 
rekli 'špehova tifa' ('tifa' pomeni 
endivija). 

Matjaž Jež
Društvo narava Pohorja

p i s m a  b r a l c e v

Zaustavili smo se zaradi koronavirusa
Nikoli nisem pomislila, da bi se 
lahko svet kdaj zaustavil. Da bi v 
ospredje lahko prišli narava, ži-
vali, nebo, sonce … Kar naenkrat 
so v ospredju vse lepote narave, 
ki jih človek skozi prehiter tem-
po življenja sprejema brez zaveda-
nja in čutnosti. Nato pa pride en 
majhen virus, ki se razširi čez cel 
naš planet. Virus, ki te prisili, da 
se zaustaviš, zamisliš in sprejmeš 
nove odločitve. Ko se peljem skozi 
Mislinjsko dolino zaradi opravlja-
nja službe v drugem kraju, razmi-
šljam o tem, ali se bodo vsi ljudje 
zamislili? Se bomo vprašali, kaj je 
v življenju dejansko pomembno? 
Ko smo se bili prisiljeni zausta-
viti, ostati doma, kar naenkrat ni 
bilo več pomembno vsakodnevno 
skakanje v trgovine, brez frizer-
ja lahko zdržimo par tednov, kar 

naenkrat nimamo več toliko vsa-
kodnevnih skrbi, ampak razmi-
šljamo samo o poti iz službe do 
doma in doma o družini. Kot bi se 
vrnili v pravek, kjer je bilo bistvo v 
družini. Moški je šel v divjino, da 
je nalovil hrano za večerjo, prišel 
domov ter bil s svojo ženo in ot-
roki. To je bil ves smisel njegove-
ga življenja. Tako smo se počuti-
li zdaj. Odkrivali smo nov smisel 
zaradi virusa. Kaj je najpomemb-
nejše v življenju? So to služba, ka-
riera, nenehno hitenje sem in tja 
ali čas preživet z družino, spre-
hod skozi gozd ter poslušanje ptic, 
katerih petje se kar naenkrat bo-
lje sliši? Ali je v življenju najpo-
membnejše zdravje, ki ti nihče 
ne more povrniti? In za takšno 
spoznanje je bil potreben en maj-
hen virus … Ko bi le bilo drugače, 

kajne? Ko bi se le znali ustaviti 
tako, da razlog ne bi bil virus, am-
pak samo zavedanje, da se mora-
mo zaustaviti zaradi planeta, ki 
nam omogoča življenje, ki ga živi-
mo po svojih željah, v zameno za 
to pa vedno nekako pozabimo iz-
kazati hvaležnost naravi. Imamo 
v glavi, da bi to morali, ampak to 
potisnemo v ozadje, dokler ne pri-
de majhen virus in nam zama-
je tla pod nogami, strese dušo in 
načne možgane. Potem se zaus-
tavimo in smo kar naenkrat hva-
ležni naravi, da smo živi, zdravi 
in da nam omogoča življenje na 
planetu. Večkrat bi se morali za-
ustaviti, ampak ne zaradi virusa. 
Zaradi nas samih in zaradi hvale-
žnosti planetu.

Katja Kašnik

Družinska fotografija
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Prazen žakelj ne stoji pokonci,  
ni pa vsak dan praznik 

m i s l i n j s k a  k u h a r i j a  

Brez dela ni jela 
Čez leto so se zvrstila številna kmečka dela. Da so 
bila opravljena, so kmetje pogosto najemali delavce. 
Velikokrat je šlo za najemniške odnose, ko so z de-
lom ‚odslužili‘ npr. setev ali vrnili kakšno uslugo. 
Kadar so imeli pri hiši povabljene delavce, je bilo bre-
me tudi na gospodinjah, saj so pripravile boljšo, obil-
nejšo hrano ter jo postregle doma za mizo ali ob nji-
vi, na travniku in v gozdu, kar na tleh.

Košnja
Kljub ročni košnji, grabljenju ter spravilu sena z 

volovskimi vpregami domov, je košnja veljala za laž-
je poletno kmečko opravilo. Kosci so zelo zgodaj zjut-
raj odšli na travnike, saj so že med 4. in 5. uro začeli 
kositi. Za začetek so jim ponudili žganje. Okoli 7. ure 
zjutraj so dekleta na travnik prinesla ‚žganke‘, postre-
žene v eni skledi, koscem, ki so se posedli okoli skle-
de, pa so ‚kafe‘ vsakemu nalila v ‚šalco‘.

Ženske so se z otroki in mladino pridruži-
le koscem dopoldne. Ko se je posušila rosa, so s 
preprostimi leskovimi palicami, ki so imele na 
koncu več vej (t. i. ‚roglo‘), začeli ‚trositi redovce‘.

Za malico so pogosto postregli kuhano svinj-
sko brado. Pri kolinah so brado skupaj z jezikom 
ločili od svinjske glave, jo ‚zelhali‘, obesili v poseb-
nih ‚mesijenkih‘ in jo hranili do poletja. Da se je 
dimljeno suho svinjsko meso ohranilo od zime do 
poletja, so uporabljali stare preizkušene načine. 
Klobase so obesili nad žito v ‚koštih‘. Da so podalj-
šali uporabnost suhemu dimljenemu mesu, so ga 
zavili v časopisni papir in naložili v zaboj ali ‚pi-
sker‘ (lonec) ter ga zasuli s pepelom. Meso so lah-
ko pustili viseti kar v ‚zelharju‘ ali ‚mesijenku‘.

Na splošno se je pri košnji izrazilo veselje do živ-
ljenja, tudi nagajivost med spoloma je dobila prilož-
nost. Zabavali so se z ‚bulanjem‘ (tlačenjem) sena 
za obleko. Prednjačile so ženske, ki so si pogosteje 

privoščile moške in jim tako vrnile za njihove zba-
dljivke. Otroci so se skrivali za senenimi kupi, skaka-
li so čeznje in se ‚rolali‘ po pokošenih travnikih. 

Navada je bila, da so ob košnji zaklali ovco. 
Drobnica je bila prikladna zaradi manjše količi-
ne svežega mesa, ki so ga lahko, pred uporabo za-
mrzovalnih skrinj, tudi takoj vsega porabili, saj 
bi se sicer pokvarilo. Kakovostnejše kose ovčjega 
mesa so spekli kot pečenko, slabše dele so skuha-
li v ‚ajnmohcu‘. 

V travnik, kadar so sušili seno, so zlasti 
ženskam za pogasitev žeje postregli kuhano suho 
sadje v kompotu. 

Projekt Napišimo kuharsko knjigo skupaj je aktiven. Vabimo vas, da se nam pridružite. Veseli bomo, če 

nam boste zaupali svoje izkušnje ali sporočili dopolnitve. Lahko se obrnete na kustosinjo Brigito Rajšter iz 

Koroškega pokrajinskega muzeja, Glavni trg 24, Slovenj Gradec, tel. (02) 62 125 29 ali pišete na e-naslov: 

brigita.rajster@kpm.si.

Ivan Grohar, Grabljice, 1902, olje na platnu, 133,5 x 107,5 cm, 

Mestni muzej Ljubljana
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Teritev
Splošno je veljalo, da je treba terice (ženske, ki 

trejo lan) dobro pogostiti. Veljale so za najzahtev-
nejše delavke v letu. Pripravili so jim boljšo ‚ko-
što‘, in sicer kuhano suho svinjsko meso ter rže-
ni kruh. Terice so pile mošt. Običajno so teritev 
pripravili jeseni, ko še niso imeli kolin, tako so 
jim za večerjo postregli s krompirjevo ‚župo‘ in 
‚štrudljem‘.

Matere, ki so prihajale na delo, so s seboj pripelja-
le in prinesle otroke. Poskrbljeno je bilo tudi zanje, 
da so se najedli. Kadar je bilo zbranih nekaj žensk, je 
lahko bilo otrok celo za vrtec. Starejši otroci so pazili 
(‚ahtali‘) mlajše, nasploh pa je vsem minil čas z igro.

Priprava ‚nastilje‘ za živino in drobnico
Dobra ‚nastilja‘ za živino je bila za kmeta zelo po-

membna, saj je dala kakovosten gnoj, s katerim so 
jeseni in spomladi gnojili njive in travnike. Tako je 
bila posredno ‚nastilja‘ odločilna za dober pridelek.

S posebnim delom (s t. i. ‚steljerajo‘) so pozno 
jeseni pripravili potrebno zalogo ‚nastilje‘ za živi-
no in ovce čez zimo. Zahtevno klestenje vej so po-
večini opravili spretni mladi fantje. Za lažje pleza-
nje na smreke in stabilnejše delo so si na čevlje na-
taknili kovinske t. i. ‚krampižlije‘ s posebnimi zob-
mi, ki so jim omogočili oprijemanje debel med ple-
zanjem. Klestje (okleščene veje) so dekleta zvlačila 
na kupe in jih nalagala na vozove z vpreženimi vol-
mi. Veje so zvozili domov. Dekleta so pogosto delo 
v gozdu izkoristila tudi za žetje praproti. Starejši so 
doma s t. i. ‚vijenki‘ posamezno vejo ‚preglali‘ (okles-
tili), da je ostal le ‚pacl‘. Pri kmetijah, kjer so že ime-
li ‚foter mašine‘ (priprave za rezanje krme na ročni 
pogon, z uvajanjem elektrike so jih predelali na ele-
ktrični pogon), so fantje zvečer s stroji zrezali kle-
ščevje v steljo. Na starejši način, pred uvedbo ‚foter 
mašinov‘, pa so s t. i. ‚računom‘ kleščevje ročno seka-
li. Steljo so zmetali v posebno ‚stelno‘ uto. ‚Nastilja‘ 
je bila pripravljena.

Na dan ‚steljeraje‘ je bila večerja najpomembnej-
ši obrok. Postregli so s svinjsko ali govejo čisto ‚župo‘, 
svinjsko pečenko, ‚restanim‘ krompirjem in ‚tifo‘ (so-
lato endivijo). Posebej za ‚steljerajo‘ so gospodinje 
pekle t. i. pisano potico. Pripravile so jo s kombinaci-
jo dveh vrst testa: pšeničnega in ajdovega. Slednjega 
so zavile v belo pšenično testo in ju skupaj spekle kot 
potico. 

‚Steljeraja‘ se je, kot že samo ime pove, praviloma 
zaključila s plesom. Povabili so domačega muzikanta 

in poskrbeli za glasbo, ki jo je spremljalo petje, igra-
li pa so tudi razne igre. Skozi desetletja so začeli opu-
ščati domačo zabavo, ‚steljeraja‘ pa je postala navadno 
jesensko delo. Izgubila je tudi pomen jesenskega ‚li-
kofa‘ (zaključka kmečkega delovnega leta).

Na dan, ko so v gozdovih želi praprot in grabi-
li listje za ‚nastiljo‘, so zagotovo skuhali ‚presno zele‘ 
in spekli ‚štrudelj‘. Poleg praproti so kosili tudi mah 
in vresje. S posebnimi kratkimi kosami so kosili tako 
visoko, da niso poškodovali rasti. Veljalo je, da ta ‚na-
stilj‘ daje zelo kakovosten gnoj. Praprot so nastilja-
li svinjam, posebno se je obnesla pri mladih prašičih. 
S praprotjo in mahom so pri lesenih hišah med dru-
gim tesnili špranje med posameznimi bruni. 

Slamo od žit in koruze pa so zrezali na ‚foter maši-
nu‘ in jo mešali v polovičnem razmerju s senom ter s 
tako pripravljeno mešanico krmili živino.

Uporaba različnih vrst mesa
O prehrani v polpreteklem obdobju velja po-

gosto poenostavljeno prepričanje o njeni nezado-
stnosti, manjši raznovrstnosti in pomanjkanju 
predvsem mesne hrane. Do neke mere so kritike 
upravičene, če pa podrobneje pogledamo upora-
bo različnih vrst mesa ter načine njegove priprave 
in konzerviranja, lahko vidimo pestrost in celo za-
dostno mero rabe tega prehranskega vira.

O najpomembnejšem svinjskem mesu in njego-
vi uporabi smo že pisali v zvezi s kolinami.

Govedina je bila manj pogosto na mizi, uživa-
li so jo pripravljeno v kisli juhi, ‚ajnmohcu‘, golažu 
in goveji ‚župi‘, kuhano pa pripravljeno v mesni so-
lati. Goveji loj so za beljenje hrane uporabili samo 
v izrednih primerih pomanjkanja, drugače je bil, 
tako kot tudi ovčji loj, namenjen za mazanje koles.

Teleta so zaklali ob posebnih priložnostih, kot 
so poroke, sedmine in večja slavja, medtem ko 
smo za ovčje meso že povedali, da je bilo primer-
no za večja, predvsem poletna dela. Perutnina (ko-
koši, race, purani, goske) je veljala za boljšo hrano. 
Posebno vlogo so kot obvezna hrana porodnic ime-
le stare kokoši.

V jeseni so ‚šopali‘ (pitali) ‚purmane‘ (pura-
ne). Hrano zanje so pripravili iz žgancev, ki so jim 
dodali jajca in liste mladega ‚škoroda‘ (rmana). 
Hrano so zmečkali in z rokami oblikovali kroglice, 
s katerimi so pitali purane. 

Prav tako kot narava ponuja rastlinsko hrano, so 
ljudje v naravi tudi lovili divje živali za lastno hrano. 

V potokih so lovili rake in ribe. 
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Lovili so tudi veverice, nastavljali so jim orehe. Ko 
so splezali na drevo, so veverice sklatili na tla in ulo-
vili. Pripravili so jih pečene, v golažu in paprikašu. 
Jedli so tudi pečene ježe. Razlikovali so jih po obliki 
smrčka in jih imenovali pasji, goveji in svinjski ježi. 
Najokusnejši je bil svinjski jež.

Spomladi so poiskali in si označili vranja gnezda. 
Iskali so mlade vrane. Spečene so jedli v času t. i. kri-
ževega tedna, v tednu pred praznikom Kristusovega 

vnebovzetja na začetku poletja. Lovili so tudi mlade 
šoje in golobe. 

Priložnostno pa so kuhali tudi divjačino, meso 
divjih zajcev, fazanov, srn, jelenov, gamsov in divjih 
svinj.

Brigita Rajšter, Koroški pokrajinski muzej

m l a d . s i  

Novičke Sončnega škrata

Otroci imajo pravico vedeti, kaj se dogaja
Znašli smo se v situaciji, v kakršni nismo bili še 

nikoli. Kar nekaj časa smo bili vsak na svojem kon-
cu, vsak na svojem domu. Dnevi so bili povsem dru-
gačni od običajnih in misli so nam zaposlovale dru-
ge stvari in skrbi kot sicer. To je kar velik zalogaj že 
za nas odrasle. Le kako si vse to razlagajo naši otro-
ci? Zato je pomembno, da se z otroki odkrito pogo-
varjamo o težavah in razmerah. Otroci imajo pravi-
co, da vedo, kaj se dogaja. Predšolskim otrokom doga-
janje razložimo na povsem konkreten način – preko 
igre, preko zgodbe, z lutko, preko risbe, možnosti je 
res precej. Na način, ki ga otroci lahko razumejo, raz-
ložimo, kako se virusi širijo po zraku, kako se opri-
mejo naše dlani, če se jih dotaknemo, kakšne so po-
sledice in podobno. 

Menim, da je bilo sploh v tem času najbolj po-
membno otrokovo počutje, na katero moramo biti v 
takšnih trenutkih še bolj pozorni. Otroke spodbu-
jajmo, da izrazijo morebitne skrbi in svoja čustva. 
Verjemite, tudi oni jih imajo, samo včasih potrebu-
jejo več časa, da se nam odprejo. Povejmo jim, da 
jih bomo poslušali, da jih razumemo in da smo tu-
kaj zanje. Spodbujajmo jih, da sprašujejo, če jim kaj 
ni razumljivo. Naj vedo, da se bomo potrudili naj-
ti odgovor, četudi jim ne bomo znali odgovoriti ta-
koj. Bodimo otoku varen pristan in dober zgled. 
Objemimo jih. Ko smo se po dolgih dveh mesecih 

ponovno srečali pred vrati igralnice, je objem pove-
dal vse. To je tisto, kar šteje največ. Vsi smo pogreša-
li svoj vsakdan, ki smo ga živeli pred epidemijo. Ko 
smo obiskovali vrtec in se igrali, peli, skakali in ni 
nihče prepovedal teh lepih druženj. Zdaj smo spet 
tukaj, srečni in hvaležni, da smo nazaj.

Tjaša Krančan, vzgojiteljica
Vrtec Sončni škrat
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BRSTičke

Smo kaj zamudili; smo se 
česa naučili?

Veseli smo, da se vračamo v 
šolske klopi; učenci, učitelji in 
starši. Ta pomlad je bila drugač-
na in marsikaj smo delali druga-
če, a vse je del življenja in vese-
li smo, da se je izteklo tako, kot se 
je. Ponovitve ne bo, četudi se bo 
virus vrnil. Bogatejši smo namreč 
za izkušnjo, ki nas je za marsi-
kaj prikrajšala, hkrati pa nas je 
obogatila. Pripravljeni bomo in 
bolj pripravljene bodo tudi inšti-
tucije, ki nas hočeš – nočeš vodi-
jo skozi neugodne čase. Tarnali 
smo in obupovali, bili potrpež-
ljivi in razumevajoči in zavoljo 
boljšega počutja načrtovali po-
vratek k normalnemu življenju. 
Delo, obveznosti, skrbi in vsakda-
njik pri odraslih bo precej po sta-
rem, ko bomo vstopili globoko v 
poletje; dopustovali bomo še ved-
no na svojih najljubših destinaci-
jah, skrbeli za oddaljeni vikend in 
kupovali v najljubših nakupoval-
nih centrih; če ne letos, pa drugo 
leto! Kaj pa, ko si star 14, 15 let? Ti 
otroci so bili najbolj prikrajšani, 

kajti ko si devetošolec, je jutri nek-
je daleč. Veš, da je, a ti je mar za 
danes. Živiš in sanjaš nepozab-
no poletje na prelomnici, ko se 
boš dvignil iz gnezda in prvič po-
letel malo dlje, bolj samostojen 
in manj nadzorovan. Ko boš lah-
ko dokazal, da odraščaš v odgo-
vorno osebo in da začenjaš novo 
poglavje. Še pred tem čudovitim 
poletjem pa te seveda čaka slovo 
od prijateljev, ki so bili praviloma 
iz domačega kraja, slovo od vse-
ga, kar si dodobra spoznaval od 
rojstva dalje, slovo od domačnos-
ti, ki ti jo dajejo ljudje, ki so te us-
merjali, vzgajali in učili. Slovo za-
činjeno z nepozabnim plesom v 
skrbno izbranih oblačilih in buč-
nim poslavljanjem na zadnji šol-
ski dan. To so ljudje – otroci, ki 
so najbolj prikrajšani; prikrajšani 
za nenadomestljive spomine. Ob 
misli na to, kaj vse jim bo ušlo, 
pa se morajo v tem času spopada-
ti z delom za šolo na daljavo, do-
seči čim boljši uspeh, misliti na 
svojo poklicno prihodnost, izbrati 
pravi program, ki jim bo, ne le re-
zal kruh, ampak jim bo tudi v ve-
selje. Ana in Neža, mislinjski de-
vetošolki, sta takole strnili misli 
ob nenadnem zaključku osnov-
nošolskih dni. »Bil je petek, pe-
tek trinajsti. Soočili smo se z novo 
resničnostjo. Vest, da nam v pone-
deljek ni treba v šolo, je bila raz-
veseljujoča. Tudi nekaj nasled-
njih dni nam je bil pouk na da-
ljavo zelo pri srcu. Že dejstvo, da 
smo zjutraj lahko dlje poležali in 
opravljali zadolžitve, ko smo sami 
želeli, je prijalo. Po dveh tednih 

smo se na delo navadili in se ga 
tudi naveličali. Začeli smo pogre-
šati drug drugega, prijateljevanja 
na hodnikih, skupna kosila, od-
more, pa tudi učitelje in njihove 
razlage, saj je bilo učno snov tež-
je razumeti. Vpisati se je bilo tre-
ba v srednjo šolo in odločitev je 
bila še težja, ker pri tem nismo 
mogli izmenjevati informacij in 
izkušenj. Najtežje pa smo se spri-
jaznili z dejstvom, da je odpove-
dan zaključni izlet in valeta. A 
upanje umre zadnje, in ker se na-
vodila nenehno spreminjajo, smo 
optimisti in se še nismo povsem 
odpovedali želji, da šolanje na 
OŠ Mislinja zaključimo s slove-
snostjo, ki nam bo za vedno ostala 
v LEPEM spominu.«

Meta Vogrinec

Izdelali smo si maske.

Ura likovne umetnosti Ura športa
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Ob koncu junija 2020 se bo KD 
Jože Tisnikar poklonilo v spomin 
ob 100-letnici rojstva akademske-
ga slikarja Karla Pečka, umetni-
ka, ki je v Jožetu Tisnikarju pre-
poznal velik potencial in ga kot 
mentor spremljal skozi njego-
vo slikarsko ustvarjanje od vse-
ga začetka, hkrati pa sta posta-
la velika prijatelja, ki sta to pri-
jateljstvo ohranila skozi vsa leta. 
Karel Pečko je bil član našega 
društva, kot častni udeleženec je 
sodeloval na naši slikarski koloni-
ji l. 2014. Ves čas je z velikim ve-
seljem podpiral idejo o ustanovitvi 
društva ter z navdušenjem sprem-
ljal naše delo. Nemalokrat smo 
bili povabljeni tudi k njegovemu 
»omizju mušketirjev« – stalnemu 

zbirališču prijateljev v Mestni ka-
varni v Slovenj Gradcu. Projekt 
smo prilagodili situaciji, ki nas je 
tudi na področju kulture v letoš-
njem letu zaradi koronavirusa pre-
cej prizadela in nas prisilila, da 
iščemo nove pristope in načine, 
kako poiskati pot, da spet odpre-
mo Tisnikarjevo rojstno hišo ter 
primerno obeležimo pomembno 
obletnico ter damo na ogled ume-
tniška dela, s katerimi se slikar-
ji predstavijo v Pečkovi najljub-
ši temi – v krajinarstvu. Poiskali 
smo primeren naslov razstave, in 
sicer MOJA SLIKA. MOJA GORA. 
in že v aprilu k sodelovanju pova-
bili umetnike ter organizirali li-
kovno kolonijo »na daljavo«. V 
tem obdobju pridno pridobivamo 

njihova dela in se pripravljamo na 
otvoritev, ki bo v Tisnikarjevi roj-
stni hiši. Veselimo se obiskoval-
cev – domačinov in drugih go-
stov, in si želimo, da naša galerija 
Kavka spet oživi. Razstava bo od-
prta do konca septembra. Zaželeni 
so predhodni dogovori za indivi-
dualne ali skupinske oglede. V ko-
loniji na daljavo sodeluje preko 
30 slovenskih in tujih umetnikov. 
Naj jih naštejemo le nekaj: Albert 
Mesner (Avstrija), Bojan Čobal, 
Darko Slavec, Gregor Pratneker, 
Janos Szilagyi (Madžarska), 
Jerneja Smolnikar, Laura 
Kumprej, Lucijan Bratuš, Lučka 
Falk, Luka Popič, Miran Kordež, 
Nikolaj Beer, Zoran Ogrinc … 

Doroteja Stoporko

Karel Pečko – 100 let –  
Moja slika. Moja gora.

k u l t - u r a  

Dva pomembna človeka v našem prostoru, učenec in njegov mentor, Tisnikar in Pečko okoli leta 1970



Naša občina | 30

s k r b  z a s e  

Delovanje Centra za krepitev zdravja 
Koroška v času epidemije

V času epidemije je Center za 
krepitev zdravja (CKZ) Koroška 
za nekaj časa moral zapreti svo-
ja vrata. Vendar smo se strokovne 

delavke organizirale na drugačen 
način in ljudem kljub vsemu pre-
dajale svoja znanja v okviru naših 
strokovnih kompetenc in znanj. 

Tako so diplomirane medicinske 
sestre sodelovale v covid in pedi-
atrični ambulanti, v tako imeno-
vani ‘’prvi bojni vrsti’’. Preostali 

Knjižni kotiček
»Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.« (G. R. R. Martin)

Dragi bralci, knjižničarke smo za vas 

ponovno pripravile krajši opis treh 

novejših knjig, ki si jih lahko izposodite 

v naši knjižnici in si polepšate poletno 

branje. 

k u l t - u r a  

Naslednje leto v Havani
Roman, ki nas popelje na Kubo, kjer je 

predstavljena življenjska in ljubezenska 

zgodba dveh žensk. Babica Elisa je žive-

la na Kubi ter pri svojih devetnajstih letih 

z družino po padcu režima Fulgenicia 

Batiste in vzponu Fidela Castra pobegni-

la v ZDA (leta 1959). Vnukinja Marisol pa 

Kubo obišče prvič leta 2017 na babičino 

željo. Zgodba je polna političnih in ljube-

zenskih preobratov, hkrati pa v njej izve-

mo veliko o Kubi sami. 

Roman je uvrščen na seznam bralnega 

kluba Reese Witherspoon. 

Modrost starih psov: od pasjih 
starčkov se lahko naučimo, kaj je 
res pomembno v življenju in kako 
nanj gledati bolj sproščeno
Avtorica Elli H. Radinger je v knjigi na 

iskren in ganljiv način opisala, kaj je v 

življenju pomembno, kako se mora-

mo naučiti prilagajati, sprejemati spre-

membe ter kako se soočiti s starostjo. V 

zgodbi spoznamo življenje psičke Shiri, 

saj je avtorica Elli želela ovekovečiti vsak 

njun skupni trenutek. Skozi njen dnevnik 

poudarja, da nam psi pomagajo odkri-

vati tisto, kar je v življenju pomembno. 

Hitlerjeve pokuševalke:  
V Volčjem brlogu
Uspešnica, ki temelji na resnični zgodbi 

Margot Wölk. Mlada Rosa Sauer se prese-

li iz vojnega Berlina na mirno podeželje k 

staršem svojega moža. Vojni ne more ube-

žati, saj jo kmalu po prihodu na kmetijo pri-

deta iskat dva SS-ovca, ki zahtevata, da se 

udeleži pokuševanja hrane v Hitlerjevem 

Wolfschanzu – znamenitem Volčjem brlo-

gu. V napeti pripovedi se prepletajo življenj-

ske zgodbe desetih nesrečnih žensk, ki vsak 

dan znova trepetajo pod budnim očesom 

stražarjev za svoja življenja.

Knjižnica Mislinja je ponovno odprta glede na ustaljen delovni čas, in sicer v torek in četrtek od 10. do 18. ure  
ter v sredo in petek od 14. do 18. ure. Ukinjena je tudi karantena knjig. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna,  

razen v primeru, kadar ne moremo zagotoviti ustrezne razdalje (1, 5 m). Poletni delovni čas velja  

od 1. julija do 31. avgusta 2020 (torek od 10. do 18. ure, četrtek od 14. do 18. ure).
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tim je pripravljal razne prispevke 
za različne starostne skupine lju-
di in različne potrebe po krepit-
vi zdravja, kljub in še posebej, v 
tej težki situaciji. Prispevke smo 
dnevno objavljali na naši spletni 
strani https://krepimozdravje.si/, na 
facebook strani krepimozdravje ter 
na spletnih straneh Zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec in 
Zdravstvenega doma Dravograd. 
Prav tako smo poskušali s prispev-
ki doseči čim širši krog populaci-
je z aktivnostmi na lokalni televi-
ziji, lokalnem radiju in v časopi-
su. Ves čas trajanja epidemije smo 
bili v občasnem kontaktu z našimi 
udeleženci nekaterih dolgih delav-
nic. Tako smo delno nadomestili 
srečanje v zdravstvenem domu, ki 
v dani situaciji ni bilo mogoče. Na 
voljo za razbremenilne pogovore 
ob soočanju s stresom, strahovi ali 

skrbmi sta bili dnevno tudi psiho-
loginji. Na spletu boste našli tudi 
vsebine za otroke in mladostni-
ke, ki smo jih delili v sodelovanju z 
učitelji in svetovalnimi delavkami 
osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. 
18. maja smo tako z veseljem po-
novno odprli vrata našega centra. 
Delavnic v živo trenutno še ne iz-
vajamo, vabimo pa vas na indivi-
dualne razgovore, po predhodnem 
telefonskem dogovoru, in na odziv 
na povabila na videokonference ter 
oglede naših objav na spletni in fa-
cebook strani krepimozdravje. Še 
vedno pa obstaja možnost klica za 
razbremenilne pogovore od pone-
deljka do petka med 8. in 10. uro 
na telefonskih številkah: 070 684 

893 in 070 640 490. V tem tež-
kem obdobju smo se vsi skupaj po-
novno spomnili, kako pomembna 
vrednota je zdravje. 

Mateja Učakar, vodja CKZ
v sodelovanju s strokovnimi 

delavkami CKZ Koroška

Diplomirane medicinske sestre, del tima 

CKZ Koroška, zaposlene v ZD Slovenj 

Gradec

s k r b  z a s e  

Vbod klopa

Pozdravljeni, sokrajanke in 
sokrajani!

Upam, da se negotovi časi 
umirjajo in da ponovno pre-
idemo v stare tirnice v smis-
lu zdravja, zdravstvenega siste-
ma. Za marsikoga je bil to čas 
preizkušenj, tako za vas in tudi 
nas – zdravnike. V skupnem so-
delovanju pa marsikaj zmore-
mo. Tokrat vam podajam splo-
šne zdravstvene nasvete, pove-
zane z vbodom klopa. Topli dne-
vi so, izkoriščamo jih za gibanje 
v naravi, s tem pa tvegamo tudi 
vbod klopa. Le-ta na našem po-
dročju prenaša vsaj dve bolezni 
(če je okužen).

Klopni meningoencefalitis
Je virusna bolezen, ki jo pre-

našajo klopi in vpliva na centralni 
živčni sistem. Od vboda klopa do 
simptomov lahko traja 7–14 dni. V 
prvem obdobju se kaže s poviša-
no telesno temperaturo (2–4 dni), 
z mišičnimi bolečinami, glavo-
bolom in utrujenostjo. Potem je 
nekaj tednov obdobje brez simp-
tomov. V drugem obdobju pa se 
kaže težja simptomatika z znaki 
okvare centralnega živčnega siste-
ma (povišana telesna temperatu-
ra in močan glavobol), s slabostjo, 
bruhanjem. Bolezen je lahko tudi 
smrtna oz. ima nevrološke po-
sledice. Preprečujemo jo lahko s 

cepivom proti klopnemu menin-
goencefalitisu (KME). Pri oseb-
nem zdravniku ali preko spleta se 
lahko pozanimate glede lokacije 
cepljenja. 

Borelioza (lymska bolezen)
Je bakterijska bolezen, ki jo 

prenašajo klopi in vpliva na števil-
ne organe (koža, živčevje, sklepi, 
mišice, oči, srce). Od vboda klopa 
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do simptomov lahko traja 3–32 
dni po okužbi. V prvem obdob-
ju (3–32 dni po vbodu) se lahko na 
koži pojavi značilen izpuščaj, ki je 
rdeče barve, se širi, znotraj pa ble-
di (oblika kolobarja). V drugi in 
tretji fazi, ki se lahko pojavita čez 
mesece ali leta, pa pride do priza-
detosti različnih organov. Zdravi 
se z antibiotikom, cepiva ni.

Dobro je, da skrbite za preven-
tivo: uporaba svetlih oblačil, dol-
gih rokavov in zakrita koža, upo-
raba repelentov, temeljit pregled 

telesa po obisku narave. Kadar 
klopa opazite, ga odstranite. 
Nanj ne nanašajte olja ali drugih 
sredstev. Klopa odstranite sami s 
pinceto, ne hodite zaradi odstra-
nitve klopa k zdravniku. Obvezno 
pa ga obiščite, če opazite kožne 
spremembe (v obliki kolobarja) 

na mestu vboda ali dobite zgoraj 
omenjene simptome. 

Želim vam čim več prijetne-
ga vremena, sprehodov v naravi in 
zdravja. 

Vse dobro,
Marjanca Matvoz, dr. med. 

specializantka urgentne medicine

Vira

• www.nijz.si/sl/klopni-meningoencefalitis-0

• www.nijz.si/sl/borelioza-lymska-bolezen

s k r b  z a s e  

Kineziologija in njen pomen v praksi

Kaj je kineziologija
Kineziologija je veda o gibanju 

človeka. Beseda izvira iz grške be-
sede 'kinesis' in pomeni gibanje. 
Gibanje je del človeške narave in 
omogoča življenje. Ljudje smo se 
telesno sposobni izražati na neš-
teto načinov. Telesna aktivnost 
zato predstavlja vsakršno giba-
nje, tudi nezavedno vzpostavljanje 

ravnotežja, premikanje oči, prstov, 
organov ipd. 

Kineziologija proučuje teles-
no aktivnost kot hoteno in cilj-
no usmerjeno gibanje, kinezio-
log pa si kot strokovnjak prizade-
va za večjo gibalno učinkovitost 
in zmogljivost človeškega organiz-
ma. Pri svojem delu upošteva na-
čela različnih poddisciplin kinezi-
ologije (anatomije, fiziologije, bio-
mehanike, psihologije, nevrozna-
nosti idr.). 

Delo kineziologa
Široka uporabnost kineziologi-

je nudi kineziologu možnost dela 
na različnih področjih telesne ak-
tivnosti. Kineziologe lahko naj-
demo v zdravstvenih domovih in 
fitnes centrih, kjer s svojim stro-
kovnim znanjem posameznikom 
pomagajo pri spremembah ži-
vljenjskega sloga (npr. izboljšanje 
telesnih sposobnosti, spremembe 

telesne sestave). V domovih za os-
tarele z vadbo moči, vzdržljivos-
ti in ravnotežja upočasnjujejo pro-
cese staranja in zmanjšujejo mož-
nosti padcev ter nastanka po-
škodb. V športnih ekipah skrbno 
načrtujejo, izvajajo ter nadzoruje-
jo program treningov za vrhunske 
rezultate na tekmovanjih.

Vse več je tudi kinezioloških 
centrov, kjer je delo kineziologov 
praktično neomejeno. Ljudi uči-
jo osnovnih gibanj, ki vključujejo 
večje mišične skupine (npr. hoja, 
tek, počepanje, pravilno dvigova-
nje bremen, nošenje …). S speci-
aliziranim znanjem lahko dela-
jo s posebnimi skupinami ljudi, 
ki poleg otrok in starejših vklju-
čujejo tudi ljudi z nekaterimi kro-
ničnimi boleznimi ali poškodba-
mi gibal. 

Pogosto sodelujejo s fiziote-
rapevti. Delo kineziologa nava-
dno nastopi, ko svoje delo opravi 

Čeprav je danes kineziologija vedno bolj razširjena, nekateri to znanost in kinezi-

ologe še vedno napačno povezujejo s Kitajci, fizioterapevti ter celo kineziološkimi 

trakovi ... 
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fizioterapevt, v obdobju pozne re-
habilitacije. Cilj kineziologa je na-
mreč postopoma pripraviti in iz-
postaviti telo na premagovanje 
večjih naporov oz. vzpostaviti sta-
nje, kot je bilo pred poškodbo. 

Na telesno aktivnost največkrat 
(upravičeno) gledamo zgolj kot fi-
zično dejavnost, ker to vidimo 
navzven. Takšno opazovanje je po-
vršinsko, saj je človek holistično 
kompleksna mešanica uma, tele-
sa, čustev in duše. Vsaka fizična 
aktivnost je zato tudi umska, ču-
stvena in za mnoge duhovna, kar 
mora kineziolog pri svojem delu 
upoštevati. 

Kineziologija danes
Kineziologija se kot znanost 

vse bolj uveljavlja, delo kinezi-
ologov pa je vse bolj cenjeno in 

iskano. V zadnjih desetletjih hi-
trega tehnološkega razvoja se zdi, 
da se ljudje nismo uspeli prila-
goditi na sedeči in splošno neak-
tiven način življenja brez posle-
dic. Danes zaradi manjše aktiv-
nosti globalno plačujemo davek z 
raznimi kroničnimi nenalezljivi-
mi boleznimi, s srčno-žilnimi kot 
najpogostejšimi. 

Temu primerno se je v zadnjih 
letih strmo povečalo število ki-
neziologov in drugih strokovnja-
kov na področju gibanja, ki spod-
bujajo in ozaveščajo ljudi o pome-
nu gibanja za boljše počutje in ka-
kovost življenja. Najboljše zdravi-
lo v boju proti številnim boleznim 
in upadom fizičnih sposobnosti je 
še vedno veliko (namerne) telesne 
aktivnosti. Če jo sami začnete iz-
vajati dovolj zgodaj, boste morebiti 

zanjo in vsa zdravila kasneje veli-
ko privarčevali. 

Torej, kineziolog ni fiziotera-
pevt in kineziološki trakovi so le 
posebni trakovi, namenjeni lajša-
nju bolečin. Prav tako pa kinezio-
log ni Kitajec (je pa lahko Kitajec 
kineziolog). 

Jordan Korošec, dipl. kin.

Jordan je leta 2017 

diplomiral iz kineziologije 

na Fakulteti za šport. 

Trenutno dela kot (spletni) 

osebni trener in 2× 

tedensko vodi funkcionalne 

treninge v Centru za zdravje 

in šport v Mislinji. 

Kontakt:  

jordi.korosec@gmail.com

n a š  o b č a n  

Naš občan –  
Herman Hrustel

Gozd že zgodovinsko predstavlja 
temeljni člen soobstoja človeka z 
naravo. Če gledamo skozi prizmo 
zgodovine, so gozdovi v naši rodni 
krajini veljali, in do neke mere še 
veljajo, kot vir preživetja, dohod-
ka, nekaj, iz česar lahko gozdar 
prosperira in gradi. Kmetije nek-
daj so bile še posebej vezane na 
gozdove, ki so jim omogočali iz-
delavo gradbenih materialov, jim 
polnili ognjišča in predvsem dajali 
možnost prodaje. Povezanost med 
gozdom in človekom je najjasnejše 
vidna v okoliših, kjer gozd pokriva 
večino pokrajine. Tako lahko, reci-
mo, spremljamo sobivanje in sode-
lovanje z naravo tudi na območju 
občine Mislinja, ki je že iz časov 

glažut vezana na lesno-predelo-
valno delo. Z dviganjem zavesti o 
pomenu okolja in njegovi zaščiti, 
postaja vse bolj diskutirana tema 
tudi ohranjanje gozdov, kar pa je v 
gozdarskih krogih že stara pesem. 
Kot vemo vsi s podeželja, je dober 
in urejen gozd pokazatelj skrbne-
ga in vestnega gozdarja oz. lastni-
ka. S tem prehajamo na pogovor s 
Hermanom Hrustelom, dobitni-
kom nagrade za najskrbnejšega la-
stnika gozda v OE Slovenj Gradec, 
ki jo podeljujeta Ministrstvo za 
okolje in Gozdarska zbornica 
Slovenije. Herman Hrustel prihaja 
s Kozjaka, hribovitega kraja, z ve-
liko gozdov in tradicijo dela v goz-
du. Kmetijo Hrustel je Herman 

prevzel leta 1983 in v letu 1985 za-
čel z obnovitvijo le-te. Žaga je bila 
na kmetiji že od nekdaj, tako da je 
bil Herman v stiku z delom že od 
samega otroštva. Kot nam je pove-
dal, je bilo delo težko in bilo ga je 
veliko, ampak s pridno roko in s 
podporo družine, predvsem žene 
Alojzije in kasneje tudi podpore 
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dveh sinov, Vinka in Tadeja, je 
Herman kmetijo vodil in nadgra-
jeval skozi vsa ta leta. »Včasih je 
bilo težko in smo morali zategni-
ti pas, ampak z veliko mero pri-
dnosti in trdega dela, se je vse ure-
dilo,« pripoveduje Herman. Poleg 
gradnje hiše, obnove vseh kmetij-
skih prostorov in hleva, nenehnih 
nakupov novih strojev in tudi nove 
modernejše žage, je Herman vse-
skozi predstavljal pomemben člen 
lokalne skupnosti na Kozjaku. 
Vedno pripravljen pomagati sose-
dom in prijateljem, je Herman tis-
ti, ki ga lahko sosedje vedno pokli-
čemo, ko so potrebni njegovo zna-
nje ali izkušnje z delom. Poleg 
pred kratkim pridobljene nagrade 

za najskrbnejšega lastnika gozda, 
je bil Herman pred leti izbran tudi 
za naj gozdarja mislinjske enote. 
»Skrbnost in marljivost sta samo 
del uspeha, saj je zelo pomembno 
tudi sodelovanje in predvsem 
posluh do logarjev in strokovnih 
služb,« pravi Herman. Sporazum 
z gozdarji je pomemben člen tega, 
da prideš daleč, točno tako, kot 
so pomembni vsi odnosi. In rav-
no odnosi in skupno delovanje so 
nekaj, na čemer bi moral temeljiti 
gospodarski sektor, kot sta gozdar-
stvo ali kmetijstvo. Hermana smo 
povprašali o stanju gozdarstva v 
Sloveniji in na Koroškem, na kar 
je odgovoril, da bi bilo potrebno 
podpirati in razvijati ravno lokalno 

raven. Namesto centralizacije in 
razvoja samo v specifičnih regijah 
Koroška potrebuje regijski center, 
ki bi bil zmožen poskrbeti za ra-
zvoj gozdarstva. Vsekakor je lokal-
no-regijski razvoj trend, ki je po-
treben za obstoj in razvoj različnih 
segmentov gospodarstva in delo-
vanja na lokalnih ravneh. Tako kot 
je potrebno pomlajevanje in oskr-
ba gozdov, je potrebno oskrbovati 
tudi sam sektor in razvijati ter oh-
ranjati tradicijo gozdarstva, katere-
ga dom je tudi Mislinja.

Hermanu Hrustelu ob nagradi 
za najbolj vestnega gozdarja iskre-
no čestitata uredniški odbor Naše 
občine in Občina Mislinja.

Žiga Šilak

Rozika je ena  
Rozika …

Rozika ne bi bila Rozika, če vam 
ne bi natrosila prigod skupini-
ce dobrih prijateljev, 'bicik' in de-
dijev … Pred tem koronavirusom 
smo bili tako brezskrbno razigra-
ni, nazadnje se je naša druščina 
ustavila pred Lopanom na zaslu-
ženi kavici in pijači. Ko so se naši 
dedki že kar slinasto zahvaljeva-
li prijazni natakarici za postrežbo, 
smo me, 'bicike', radovedno pog-
ledovale k veliki tabli, ki stoji pred 
»garažo« Tuševih vozičkov. Seveda 
smo jo morali 'prečekirati'. Na levo 
stran so se postavili dedki in ko-
mentirali, kam nas še lahko zane-
sejo naše stare noge po naši pre-
lepi občini, na desni pa smo bile 
glasne 'bicike', češ, kakšne stori-
tve vse nudijo na tej tabli: od se-
kancev, talnih oblog, čistilnih ko-
tlov, 'vezoderstva', gradnje, fasad, 

raznih obdelav in montaž, šole vo-
žnje, 'njami' picerije, pogrebnih 
storitev … Pri tem zadnjem ogla-
su smo se kar stresle in robantile, 
da tega še nočemo koristiti. Dedki 
so se krohotali, češ, že zdaj si lah-
ko organiziramo pogreb, da se po-
tem katera ne bo 'repenčila', sploh 
pa ne smemo pozabiti na govor. Ta 
mora biti tak, da se bodo pogreb-
ci čimbolj jokali, plačati maše, da 
ne bomo nazaj hodile strašit. In 
da ja ne bomo pozabile koga po-
vabiti na sedmino, da nam kdo ne 
bo zameril, saj je to tako sveto kot 
na ohceti. Tako so se 'režali', da so 
si mimoidoči radovedno ogledo-
vali našo glasno skupino. Najbrž 
si je kdo mislil, da smo na izletu 
iz Vojnika. Da ne bi kdo poklical 
vrlega g. policista, smo se raje pos-
lovili z idejami za pohode na levi 

strani table. Z mojim sva šla še 
na pošto. Moj loto listek je bil spet 
prazen in možek je kimal z gla-
vo, ko sem za uteho kupila nove-
ga. Prijazna poštarica me je bod-
rila, češ, za vsak slučaj, a ne, saj se 
nikoli ne ve, kje te sreča čaka. Mož 
pa ji je prijazno odgovoril, da nje-
ga sreča čaka vsakega zadnjega v 
mesecu, ko dobi sigurno penzijo. 
Nato sva odšla v našo lepo majhno 
lekarnico. Gospa z očali je moje-
mu razlagala o škatlici zdravila, 
on pa se je kar topil od njene pri-
jaznosti in se ji zahvaljeval za tako 

n a š a  r o z i  

Foto: Neža Hozjan
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obširno razlago. Zunaj pa sem 
ga dregnila: »Zakaj pa si ji pustil, 
da se je tako matrala s teboj, ko je 
cela vrsta čakala, da boš že končno 
razumel, kako vsak dan vzeti eno 
tableto … Te tablete že dve leti je-
mlješ!« On pa nazaj: »Ko je pa 
tako lepo govorila, naj mi bo za 
vzgled.« Mahnila sva jo še v mis-
linjsko picerijo, kjer se je možek 
spet slinil okoli prijazne natakari-
ce. In ko sem šla ven, pogledat vo-
zni red avtobusa, komaj sem ga 
našla in prebrala tudi, je names-
to dveh malih pic naročil pico veli-
kanko. Tako sva odnesla velik del 
pice proti domu. Ustavila sva se še 
v mesnici, kjer je stregla spet pri-
jazna prodajalka in seveda je mo-
žek pokupil skoraj pol mesnice. Že 
skoraj na pragu hiše naju je obla-
jal sosedin pes in seveda sama so-
seda, o, kako sva si privoščila. Mož 
je kar zavijal z očmi, sem misli-
la, da je dobil krče. V kuhinji pa 
je bentil, kako je soseda neprijaz-
na in nevzgojena s psom vred. Da 
so tako neprijazne samo stare, na-
veličane, histerične babe, ki jim je 
lepota ovenela in so podobne kak-
tusom, zato pa jih nihče ne mara. 
Skuhala sem si kavo, se usedla 
na sedežno in listala po reviji, ko 
je prišel v dnevno ves začuden, 

kje pa je kavica zanj. Čisto mir-
no sem mu dejala, da stara naveli-
čana baba meditira in da ne more 
sedeti z mano na sedežni, ker ga 
moj kaktus lahko še piči. No, tisto 
popoldne sem lahko meditirala še 
dolgo v noč, takšna tišina je bila.

Naši vnuki so se pripravljali na 
pustovanje in seveda smo 'bicike' 
sodelovale pri šivanju in nakupu 
pustne garderobe. Vsaka si je ku-
pila še lasuljo, pa umetne trepal-
nice, da bomo lepe 'bicike' šle na 
ogled povorke. Seveda so se 'de-
deki' spet pritoževali, namesto da 
se šemimo, saj smo že vso leto 
našemljene, naj raje doma peče-
mo krofe in flancate. No, želja se 
jim je uresničila, saj vnuki sploh 
niso šli na pustno povorko zaradi 
tete gripe, ki je bila letos zelo ak-
tivna. Smo se pa vseeno našemi-
le in v naši zidanici pridno stregle 
pustne dobrote našim 'pustekom'. 
Okrog mize smo se vrtele kot mla-
de, bile smo prijazne, nasmeja-
ne … Kar topili so se od pohval, 
no, kaktusi so zacveteli v vsej svo-
ji zreli lepoti. In nato nas je zadela 
tiha vojna z virusom. Vse je obsta-
lo, prav tako tudi mi, ki kaj take-
ga še nismo doživeli. Toliko zalo-
ge hrane še tudi nismo imeli, pot-
rebne so bile maske in razkužila. 

Čepeli smo pred TV in spremlja-
li poročila. Nikamor ne smeš, za-
prtje mej in občin. Življenjski živ 
žav se je ustavil, kar naenkrat se 
nam je pokazala narava v vsej svoji 
lepoti. Vzhičeni smo 'fotkali' vsak 
cvet, metulje in poslušali petje 
ptic in murnov. Po FB in telefonih 
smo si pošiljali 'fotke', se slikali v 
gozdu, ob potočkih in rekah in se 
tolažili, da ne bo kdo zbolel. Vsaka 
slaba stvar prinese nekaj dobrega 
in takrat se zavemo, kako drago-
cena so naša življenja, od vseh po-
trošniških kram in zanemarjanja 
ter uničevanja narave. Sonce sije 
za vse enako, samo sprejeti mo-
ramo njegove žarke, ki nam kaže-
jo pot vsega lepega. Zdaj smo tu, 
kjer smo. Ali je bitka z virusom 
dobljena, se bo pokazalo veliko 
kasneje. Vse te prelepe in huma-
ne vrednote, kot so dobrota, ljube-
zen, spoštovanje, razumevanje, pa 
negujmo za nas in naše zanamce. 
Bodite in ostanite ZDRAVI.

Vaša Rozi

v a b i l o  k  s o u s t v a r j a n j u

MojaObčina.si. Kjer poročate tudi vi.
Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi katerih 

je vsak kraj edinstven. Vsak občan je soustvarjalec 
lokalnega utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi 
poročati o aktualnem dogajanju vaše občine na 
spletnem portalu MojaObčina.si Mislinja  
(www.mojaobcina.si/mislinja).

Objavljanje na portalu je omogočeno 
posameznikom ter društvom in ostalim neprofitnim 
organizacijam in je zanje tudi brezplačno. Več 

kot je avtorjev, večja je pokritost tematik v 
vaši občini, kar je velika prednost, saj na ta 
način poročate tudi o tistem dogajanju, ki bi 
sicer lahko ostalo prezrto, a daje vaši občini 
poseben čar.

Vi ste tisti, ki najbolje poznate svojo občino. 
Registrirajte se na portalu MojaObčina.si Mislinja 
in s svojimi objavami prispevajte k pisani 
podobi svojega kraja!
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Komaj smo dobro zastavili delo 
društva na letnem zboru članov, 
že nas je doletela prepoved orga-
niziranja javnih prireditev zaradi 
epidemije koronavirusa. Nekatera 
dela smo kljub temu morali op-
raviti, seveda ob upoštevanju pri-
poročenih ukrepov in priporočil 
NIJZ. Pripravili smo naš vrt pri 
kopi ob PC Lopan in posadili ra-
stlino, ki bo rdeča nit letošnje pri-
reditve Pozdrav jeseni. Ta rastli-
na je letos fižol. Posadili so ga tudi 
na šolskem vrtu, vse vrtičkarje 
in kmete pa vabim, da se na raz-
stavi naj pridelkov predstavijo na 
kmetiji Foltan. Tudi predstavlje-
ne jedi bodo letos na temo fižola. 
Upamo, da bodo do takrat vse pre-
povedi odpravljene in bo korona-
virus že preteklost! Maja smo se 
udeležili čistilne akcije v organiza-
ciji Občine Mislinja. Očistili smo 
kolesarsko stezo proti Doliču in 
Stražam ter robove glavne ceste od 
Mislinje do parkirišča v Movžah. 

V času prepovedi je odpadel se-
jem sadik in cvetja, ki je bil načr-
tovan zadnjo soboto v aprilu. To je 
naša že tradicionalna prireditev, 
ki so jo občani dobro sprejeli, le-
tos so jo kar pogrešali. Na sejmu 
smo vsako leto predstavili rastli-
no leta za prireditev Pozdrav jese-
ni in naše člane vabili na društve-
ni izlet, ki pa je v načrtovanem 

terminu, žal, odpadel. Če bo mož-
no, ga bomo izvedli v jeseni na ob-
močju Sevnice in repnic. Tudi tra-
dicionalna prireditev Košnja po-
horskih planj, ki poteka na Rogli 
in jo organiziramo v sodelovanju z 
Unitur Rogla in Društvom Vladko 
Mohorič iz Zreč, je vprašljiva. 
Prireditev je predvidena v nede-
ljo, 9. avgusta, vendar še ni zele-
ne luči za izvedbo. Niso odpadle 
samo prireditve, tudi izletnikov v 
naš kraj ni bilo in naša, sicer dob-
ro obiskana, Zoisova pot je, žal, sa-
mevala. Upamo, da bo spet oživela 
poleti in jeseni, ko se bodo sprosti-
li tudi ukrepi o prevozih, ki so se-
daj zelo restriktivni in ni možno 
napolniti avtobusa s polnim šte-
vilom sedežev, dovoljena tretjin-
ska zasedenost pa je nerentabilna. 
Turistično društvo ni obupalo, z 
veseljem delamo naprej in seveda 
upamo na boljše čase po sprostitvi 
vseh omejevalnih ukrepov.

Drago Pogorevc 
predsednik TD MislinjaLetošnja podoba vrta ob PC Lopan

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Turistično društvo in koronavirus

Občani so pogrešali sejem sadik in cvetja, ki ga zaradi epidemije koronavirusa nismo 

mogli izvesti.
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Zaradi vedno večjega števila 
okužb z nalezljivo boleznijo koro-
navirus SARS-CoV-2 oz. covid-19 
in razglasitvijo pandemije smo 
bili tudi v PD prisiljeni k spreje-
tju različnih ukrepov in preven-
tivnih dejanj za nedoločen čas. 
Članom in ostalim občanom smo 
svetovali:
• izvajanje ukrepov, ki jih določa 

NIJZ, predvsem samoizolacijo. 
Čeprav danes ne kažete znakov 
bolezni, ste lahko okuženi in ši-
rite okužbo naprej. Priporočamo 
pa individualno gibanje. Gibanje 
in svež zrak sta namreč ključ-
na za krepitev naše telesne 
odpornosti;

• vse organizirane in planirane 
aktivnosti se odpovejo oz. pre-
stavijo na čas po umiku razglasa 
o epidemiji.

Za krepitev imunskega sistema 
(preko celega leta) vam svetujemo:
• kvalitetno hrano,
• sonce, svež zrak, gibanje,
• dovolj spanca,
• in izbrano družbo! 

Zaradi vladnih sprejetih ukre-
pov za zajezitev endemije, se je ve-
liko občanov odločalo za indivi-
dualne sprehode v bližini doma 
ali na bližnje hribe. Preko občin-
ske spletne strani in spletne stra-
ni smo planince in občane opo-
zorili, da so se ponovno, v večjem 

številu, v naravi pojavili klopi. Ker 
živimo na območju, kjer je veli-
ka verjetnost okužbe s povzročite-
lji bolezni, ki jih prenašajo klopi, 
smo jih spomnili na nekatere pre-
ventivne ukrepe in predlagali, da 
je najboljša zaščita, ki jo priporo-
čajo strokovnjaki, cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu.

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Aktivnosti Planinskega društva 
Mislinja v času ogroženosti s 
koronavirusom

Osnovna priporočila
Osebno zdravje

Dejavnosti se udeležite le popolnoma zdravi. Bodite 

odgovorni in ostanite doma v primeru kašljanja, kiha-

nja, izcedka iz nosu, splošnega slabega počutja … in s 

tem preprečite potencialno širjenje okužbe.

Varnostna razdalja 1,5 m

Upoštevajte varnostno razdaljo 1,5 m. V izjemnih pri-

merih, ko tega ni možno zagotoviti, uporabite zaščitno 

masko za nos in usta.

V nahrbtniku razkužilo in maska za nos in usta

Poleg osnovne planinske opreme in opreme, ki je nuj-

na za varnejše izvajanje določene planinske dejavno-

sti, imejte v nahrbtniku manjšo stekleničko razkužila za 

roke in zaščitno masko za nos in usta, lahko tudi ruto. 

Uporaba opreme

Uporabljajte lastno opremo. Skupno opremo razkužite 

pred uporabo.

Običajne navade

Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice 

drugega ...

Tveganje

Na vsako dejavnost se predhodno dobro pripravite in 

jo načrtujte. Dejavnosti se lotite le, če imate primerno 

znanje in izkušnje in primerno opremo, ki jo znate upo-

rabljati. Izberite cilje, ki ste jim kos in niso na meji vaših 

fizičnih in psihičnih zmožnosti. 

Svetujemo, da se v gore podate skupaj z vodnikom 

Planinske zveze Slovenije.

Velikost skupine

Velikost skupine določa narava planinske dejavnosti. V 

večjih skupinah je težje obdržati priporočeno varnostno 

razdaljo. Izogibajte se izletov in krajev z veliko ljudmi. 

Prevoz

Svetujemo lasten prevoz. V primeru dejavnosti v bliži-

ni pomislite tudi na možnost, da pot do izhodišča opra-

vite s kolesom. Pri uporabi javnega prevoza ali avtobus-

nega prevoza upoštevajte navodila, ki jih za to področje 

predpiše NIJZ.

Prva pomoč in nujni primeri

Delujte v skladu s splošno veljavnimi smernicami in do-

datno uporabite zaščitno masko za nos in usta.

d r u š t v e n o  d e j a v n i  
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Če vseeno pride do nesreče:

• ostanite mirni in ohranite prisebnost;

• ocenite položaj in zaščitite sebe in ponesrečenca 

pred neposrednimi nevarnostmi;

• nudite prvo pomoč v okviru svojega znanja in 

sposobnosti;

• pokličite na številko 112 ali v primeru slabega signa-

la pošljite kratko sporočilo na številko 112 – sporočite, 

KDO ste, KAJ in KJE se je zgodilo, KDAJ se je zgodilo 

in KOLIKO je ponesrečencev.

Upoštevajte navodila operaterja in pozneje gorskih re-

ševalcev. Zavedajte se, da pomoč lahko pride šele čez 

nekaj ur in s tem razlogom je obvezna oprema v nahrb-

tniku še kako pomembna za življenje!

S sprostitvijo protikorona ukre-
pov so se 23. 5. 2020 sprostile 
tudi omejitve na področju špor-
tnih programov, tako da se lahko 
izvajajo športne dejavnosti. Med 
vse navedeno seveda spadajo tudi 
planinske dejavnosti. Naše čla-
ne in občane smo preko občinske 
spletne strani in spletne strani 

društva seznanili s priporoči-
li Planinske zveze Slovenije v zve-
zi s sprostitvijo ukrepov. Cilj pri-
poročil je zmanjšanje tveganja za 
okužbe. Ob izvajanju športnih de-
javnosti pa je še vedno potrebno 
upoštevati navodila NIJZ.

Ob odgovornem ravnanju 
drug do drugega ne pozabite na 

odgovoren odnos do narave in 
smeti ne puščajte na poteh, pri 
planinskih kočah ali na izho-
diščih, ampak jih odnesite do-
mov in tam odložite v ustrezne 
zabojnike.

S planinskimi pozdravi in os-
tanite zdravi!

Ivan Arko

š p o r t n i  u t r i p  

David Čuk, Dolenjec, trener v 
mislinjskem odbojkarskem klubu

Kako bi se opisali, oziroma kdo 
pravzaprav ste?

Sem David Čuk, Dolenjec, iz 
Kostanjevice na Krki, od leta 2014 
živim na Koroškem. 

Kaj vas je pripeljalo k nam na 
Koroško in s čim se ukvarjate?

Na Koroško me je pripeljala lju-
bezen in želja po ponovnem igra-
nju odbojke na najvišjem nivo-
ju v Sloveniji. Sem igralec član-
ske moške ekipe ter trener mlaj-
ših selekcij ženske in moške ekipe 
Korvolley Mislinja. 

Kako dolgo ste že v mislinjskem 
klubu in kakšna je vaša špor-
tna pot?

Odbojko sem začel trenirati v 
Odbojkarskem klubu Kostanjevica 
na Krki. Tamkajšnji učitelj in uči-
telj iz sosednje osnovne šole sta 

se odločila, da ustanovita omenje-
ni klub in nas prijavita na tekmo-
vanja pod okriljem Odbojkarske 
zveze Slovenije. Že po nekaj me-
secih treniranja, sem bil povabljen 
v regijsko reprezentanco, s katero 
smo postali državni prvaki. Tam 
me je opazil trener iz Moškega od-
bojkarskega kluba Krka iz Novega 
mesta in me povabil v njihov klub. 
Ker sem srednjo šolo obiskoval v 
Novem mestu in videl možnost 
dolgoročnega napredka v odboj-
karski igri, sem sprejel povabilo 
in prestopil v Krko. Tam sem prvo 
sezono odigral samo za kadetsko 
ekipo, kot mladinca pa so me po-
vabili tudi v člansko ekipo, ki je 
tekmovala v prvi državni odboj-
karski ligi. Tam sem odigral šti-
ri sezone. Takrat sem tudi prevzel 

svojo prvo ekipo kot trener. Med 
poletji sem vedno ogromno igral 
tudi odbojko na mivki, kjer sem 
spoznal Korošico in se leta 2014 
odločil za selitev v Slovenj Gradec. 
Ker sem po sezoni v Kostanjevici 
želel ponovno igrati na najvišjem 
nivoju sem iskal na Koroškem in v 
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bližini prvoligaški klub. Takrat je 
bil ravenski Fužinar še v prvi ligi 
in dogovorili smo se za sodelova-
nje. Po sezoni in pol pa sem ugo-
tovil, da želim ne samo igrati, am-
pak tudi predajati znanje na mlaj-
še. Dobil sem povabilo mislinjske-
ga kluba, ki je bil dobro organizi-
ran, predvsem pa je imel uspehe z 
mlajšimi kategorijami tako v moš-
ki kot tudi ženski konkurenci. 
Takoj, ko so mi predstavili projekt 
in vizijo kluba, sem sprejel pova-
bilo za sodelovanje in se tako ko-
nec leta 2015 pridružil mislinjske-
mu klubu. To se je izkazalo za za-
detek v polno, saj smo že prvo pol-
no sezono v moški konkurenci 
skupaj uspeli napredovati v drugo 
državno odbojkarsko ligo, kjer še 
vedno uspešno tekmujemo.

Kako vam je všeč v Mislinji?
Kot ste lahko izvedeli, sem deloval 
v kar nekaj klubih na vseh ravneh. 
V Mislinji sem zelo zadovoljen in 
lahko zatrdim, da je to eden iz-
med bolj urejenih, če ne celo kar 
najbolj urejen klub, kjer sem bil. 
Rad imam, da kar se dogovorimo, 
drži. Da o novi telovadnici niti ne 
izgubljam besed, saj je meni oseb-
no najlepša v Sloveniji.

Kateri so vaši največji uspehi, ki 
ste jih dosegli kot igralec?

Zagotovo sem najbolj ponosen, 
da sem bil leta 2016 s soigralcem 
Tomom Smrketom članski dr-
žavni podprvak v odbojki na miv-
ki, kar mi je tudi dalo vstopnico 
za najmočnejši turnir na mivki 

pri nas Ljubljana Beach Volley 
Challenge. Izpostavim pa lah-
ko še: 2. mesto DP –mladinci, dr-
žavni šolski prvaki na mivki, dr-
žavni šolski podprvaki v dvorani, 
3. mesto Cornacchia World Cup 
v Italiji, 2. mesto United World 
Games v Avstriji, 3. mesto na DP 
v odbojki na snegu.

Dejali ste, da ste želeli prenaša-
ti znanje na mlajše generacije. 
Kako vam to uspeva?

Kot sem že omenil, sem s priho-
dom v mislinjske vrste zadel v pol-
no. Ne samo v igralskem smislu, 
tudi v trenerskem. Trenutno vo-
dim ekipe od male odbojke pa do 
mladink, tako da lahko rečem, da 
se mi je želja po prenašanju zna-
nja na mlajše v celoti izpolnila. 
Moram pa poudariti, da je mis-
linjski klub odlično okolje tudi za 
izpopolnjevanje znanja, saj se je, 
tako kot povsod drugje, tudi pri 
odbojki potrebno neprestano učiti 
in širiti obzorja. V klubu deluje 6 
trenerjev in še trije pomočniki, ki 
smo zastopniki praktično vseh ge-
neracij, od nas, ki šele dobro zače-
njamo trenerske poti, do tistih iz-
kušenejših, ki imajo bogato zna-
nje, pridobljeno iz vodenja ekip 
v vseh ligah in pa tudi na repre-
zentančnem nivoju. To nam omo-
goča, da res odlično sodelujemo, 
si pomagamo in karseda posku-
šamo mladež navdušiti za odboj-
ko, kar je seveda osnovno vodilo. 
Starejši nam mlajšim pomagajo z 
nasveti, mirnostjo in nas morajo 

včasih malo usmeriti, ko hočemo 
odkriti »toplo vodo«, mlajši pa jim 
predstavimo kakšno novost in kak 
novejši pristop.

Kakšno pa je zanimanje otrok 
za odbojko, koliko članov ima-
te in v kakšnih tekmovanjih 
tekmujete?

Mislinja ima 60-letno odbojka-
rsko tradicijo in to se vidi že na 
daleč. Zanimanje ljudi za odboj-
ko tukaj je veliko, kar se seve-
da prenaša tudi na mlajše rodo-
ve. Kot dokaz za mojo trditev lah-
ko samo navedem lanski projekt 
Srebrna liga v odbojki za ženske, 
ki ga je organiziral naš klub in 
trikrat praktično do zadnjega ko-
tička napolnil novo telovadni-
co. Mimogrede, Odbojkarska zve-
za Slovenije nam je zaradi odlič-
ne organizacije lani tudi letos po-
nudila izvedbo omenjenega naj-
večjega tekmovanja v odbojki za 
ženske v Sloveniji, kar smo seve-
da sprejeli, vendar pa smo ga bili 
zaradi koronavirusa primorani od-
povedati. Trenutno imamo v mo-
škem in ženskem klubu skupaj 
preko 130 registriranih igralcev 
in igralk, ki tekmujejo v vseh tek-
movanjih in selekcijah pod okri-
ljem Odbojkarske zveze Slovenije. 
Poleg tega pa se udeležujemo še 
prijateljskih turnirjev doma in v 
tujini. Letos na primer smo na-
meravali z moško in žensko eki-
po na International Childrens 
Games na Madžarsko, ki so ne-
kakšne olimpijske igre mladih, in 
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pa s praktično vsemi mlajšimi se-
lekcijami na United World Games 
v Avstrijo, kjer tekmuje približno 
14.000 udeležencev s celega sve-
ta tekmovalo v 16 športih. Žal pa 
sta bili tudi te dve prireditvi zara-
di pandemije odpovedani.

Omenili ste koronavirus. Ste 
lahko med pandemijo trenira-
li in kako so potekali treningi? 
Kako potekajo treningi sedaj?

Skupne treninge smo morali za-
radi prepovedi zbiranja na javnih 
mestih odpovedati, zato smo mo-
rali poiskati alternative. Preko ele-
ktronske pošte in telefonov smo 
bili na vezi z igralci in igralka-
mi, katerim smo tudi poslali tre-
ninge, ki so jih lahko opravljali 
doma. To so počeli predvsem čla-
ni in članice. Z mlajšimi smo na-
redili tudi video, odseke katerega 
so igralci in igralke posneli doma 
in nam jih poslali, da smo sestavi-
li nekakšen video kolaž naših čla-
nov. Naš video, ki si ga lahko ogle-
date na Facebook strani Korvolley, 
si je ogledalo okoli 4000 ljudi, 

delila pa ga je tudi Odbojkarska 
zveza Slovenije. 13. maja smo se 
ponovno lahko videli tudi v živo 
in pričeli trenirati skupaj na zuna-
njih terenih in pa seveda po prila-
gojenem programu. Kolikor smo 
lahko, smo malo obnovili moč in 
kondicijo, 25. 5. pa smo se prvič 
vrnili tudi v telovadnico. Treningi 
potekajo dokaj normalno, seve-
da pa se moramo še vedno drža-
ti nekaterih omejitev in priporo-
čil s strani NIJZ. Naše posamezne 
skupine se ne smejo prekrivati, 
držati moramo varnostno razda-
ljo 1,5m, vsak igralec ali par, celo-
ten trening uporablja le eno žogo, 
ki jo po vsaki skupini razkužimo, 
prav tako pa si večkrat na trening 
trenerji in igralci razkužimo roke.

Ali se bo letošnja sezona še na-
daljevala, kako uspešna je bila 
in kakšni so plani za naprej?

Letošnja sezona je, kar se ura-
dnih tekmovanj tiče, zaključena. 
Smo pa že v pogovorih s sosednji-
mi klubi, da bi, preden zaključimo 
s treningi, odigrali vsaj še kakšne 

prijateljske tekme. Konec avgu-
sta pa bomo v Mislinji, v kolikor 
bodo seveda razmere dovoljeva-
le, organizirali tudi tridnevni od-
bojkarski kamp za osnovnošolce. 
Sezono, mislim, da bi lahko opisal 
kot uspešno. Tako moška kot tudi 
ženska članska ekipa sta zaključili 
na sredini 2. državne odbojkarske 
lige, morda smo malo več pričako-
vali od mladincev, ki so zaradi og-
romno težav s poškodbami in bo-
leznimi zaključili v 1/4 finalu dr-
žavnega prvenstva, kar nas najbolj 
veseli pa so najmlajši. Fantje so z 
mini odbojko že zmagali na zelo 
močnem turnirju v Šempetru, ki 
bi ga morda lahko poimenoval kar 
nekakšno neuradno državno pr-
venstvo, in pa ekipa mala odbojka 
deklice, ki je odlično nastopala v A 
ligi in pred prekinitvijo tekmova-
nja zasedala odlično tretje mesto. 
Še vedno, tako kot do zdaj, bodo 
prioriteta mlajše selekcije in delo 
z njimi, saj samo tako lahko tudi 
v nadaljnje pričakujemo dobre re-
zultate in ostanemo stabilen klub.

š p o r t n i  u t r i p  

Plezališče Mislinja

Ste se kdaj peljali ali se sprehodili 
po cesti, ki pelje mimo Pirševega 
doma proti kmetiji Miklavž in 
malo pod kmetijo Križovnik ob 
cesti zagledali avto, dva ali celo 
10? Verjetno ste se vprašali, kaj 
se dogaja. Razrešimo to ugan-
ko. Avtomobili so bili najbrž v las-
ti katerega od plezalcev, ki zadnje 
čase pogosto zahajajo v te, vedno 
bolj obiskane konce. Zakaj?

V lanskem letu smo čla-
ni Alpinističnega kluba Slovenj 

Gradec in Jernej Kruder (ŠPO 
PD Celje Matica) očistili ogrom-
na kosa granitne skale in za prvo 
silo uredili dostope do stene. 
Letos, konec maja, pa smo v ob-
širni klubski delovni akciji do-
končno spravili v red celotno ple-
zališče, kar pomeni res lep in te-
rena nevajenim nogam prijazen 
dostop do obeh sten oz. sektorjev 
ter še dosti ostalih stvari. Novo 
plezališče se nahaja pod kmetijo 
Križovnik.
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Kaj pomeni opremiti in ure-
diti plezališče? Najprej je potreb-
no najti dober kos skale, v kate-
rega se splača vlagati čas in trud. 
Naj omenim še, da je ta kos po-
horskega granita v Mislinji zelo 
kvaliteten in takšnega v Sloveniji 
res težko najdeš. Vsi, ki smo ple-
zališče urejali, smo delovali pro-
stovoljno. Ur, ki smo jih za to po-
rabili, še nismo natančno sešteli. 
Verjetno do točne vsote tudi ni-
koli ne bomo prišli. Nas je pa kar 
nekaj preživelo v tistem delu goz-
da precej časa.

Torej, začne se s primernim 
kosom skale. To je najprej pot-
rebno očistiti mahu, morebitne-
ga grmovja, zemlje ... S pomoč-
jo spusta po vrvi, kjer si plezalci 
uredimo sidrišče nad steno in se 
potem spustimo proti tlom (po 
domače abzajl), smo poščetkali 
steno in jo očistili še zadnjih liša-
jev, ki so se zažrli v skalo. Stena 
je bila na začetku odeta v debe-
lo zeleno preprogo mahu, ki se 
je dobesedno zluščila na dno. 
Končno smo lahko videli, kakšna 
stena dejansko je. 

Čista stena pokaže tudi ne-
kakšne linije, kjer naj bi poteka-
le bodoče plezalne smeri. Takrat 
se začne vrtanje v skalo in na-
meščanje varoval – svedrovcev. 
Zgodba se ponovi: spust po vrvi, 
vrtanje lukenj, nameščanje sve-
drov. Pod steno je bilo potreb-
no urediti tudi podeste, na kate-
rih se lahko plezalci pripravijo za 
plezanje. Poleg tega, da smo ple-
zalci, smo po malem tudi grad-
beniki. Uporabili smo suhljice 
in manjše skale, da smo uredili 
trdno stojišče.

Zadnja delovna akcija je ste-
kla pred koncem maja. Zbralo 
se je okoli 30 članov našega alpi-
nističnega kluba, razdelili smo 
se v 2 skupini in se lotili dela. 

Ena skupina je šla v balvani-
šče (na drugo stran Mislinjskega 
'grabna'), druga skupina pa v 
plezališče.

Dokončno smo uredili celoten 
dostop, tudi stopnice in navrta-
li še nekaj novih smeri. Zdaj ce-
lotno plezališče v dveh sektorjih 
premore vsega skupaj 19 športno-
plezalnih smeri različnih težav-
nosti – vse od lahkih 5a do zelo 
težkih 8c+. Na parkirišču smo 
postavili tudi tablo, kjer si lah-
ko preberete informacije o pleza-
lišču, si ogledate fotografije sten 
in vrisane smeri. Športno plezal-
ni vodniček in balvanski vodni-
ček lahko najdete na spletni stra-
ni našega kluba www.alpklubsg.si. 

Zasluge za ureditev tega ple-
zališča ima tudi Občina Mislinja, 
ki nam je priskočila na pomoč. 
Najlepša hvala!

Smeri so navrtali: Jernej 
Kruder, Tomaž Žužel, Rok 
Klančnik, Janez Glažar, Peter 
Jeromel.

Upam, da si boste prebivalci 
občine Mislinja ogledali te skale, 
ki že privabljajo ljudi z različnih 
koncev Slovenije. Plezališče bo 

objavljeno tudi v novem vodniku 
Plezališča po Sloveniji, ki bo iz-
šel pri Sidarti.

Najlepše se zahvaljujemo Jocu 
in Leni Koprivnikar za gostoljub-
nost na kmetiji Adam, kjer so 
nam odstopili prostor za piknik 
po delovni akciji. 

Se vidimo!
Nejc Založnik

Predsednik Alpinističnega kluba SG
š p o r t n i  u t r i p  
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Izgubljanje po medinah malih mest 
Maroka

Začetek potovanja se začne na se-
vernem osrednjem delu drža-
ve v mestu Fes. Topla dobrodo-
šlica v družinsko okolje se mi je 
kot človeku, ki je pred slabo uro 
prvič v življenju stopil na tla izven 
Evrope, zazdela kot mila popotni-
ca, v nasprotju z vsemi opozori-
li o nenadnosti kulturnega šoka v 
arabskih državah. Prvi stik po pri-
hodu je lastnik stanovanja, ki bo 
prišel po naju na letališče ob ne-
humani eni uri zjutraj in naju pe-
ljal v svoje domovanje. Smeh, te-
koča debata, prijetna vljudnost in 
veliko nje z obeh strani; občutek 
imam, da sem prišla v veliko to-
plejše kraje. Utrujena od nabira-
nja kilometrov in izgubljanja mi-
nut v potovanju skozi dimenzije 
se – še vedno z iskrenimi nasme-
hi na obrazih – umikava za vrata 
dodeljene sobe. V zadnjih izme-
njanih besedah z lastnikom sta-
novanja in njegovimi sinovi pa le 
začutim kulturni preskok: pikra 
pripomba v smehu in odgovori, ki 
letijo nekje v višini vratu in mimo 
moje rame mi dajo vedeti, da lah-
ko prihranim nekaj pogovornega 
entuziazma za kdaj drugič.

Zjutraj začneva pot proti avto-
busu za Chefchouen – mesto, mo-
nokromatsko zavito v modro bar-
vo, ki obljublja odgovor na iska-
nje spokojnosti v kaosu. Prihod 
v modro mesto izgleda nekako 
takole:

»Prijatelja 'salaam merhaba', 
od kod prihajata? Iz Kanade?«

»Ne, iz Evrope, iz Slovenije …« 
V bistvu hodimo proti avtu. 

»Rabita prevoz?«
»Ja, iščeva hotel, je v centru 

Medine.«
Ni problema, izgleda, da se 

bomo peljali skupaj.
»Kako vama je ime?«
»Ajda in Žiga.«
»Žiga kot žigabajt (gigabyte)? 

Veste nisem vodič, včasih sem bil 
taksist. Izogibajta se narkomanov, 
vsi bodo vajini prijatelji, ne hodita 
z njimi za vogale, ker bosta ime-
la probleme, mi ostali smo vsi v 
redu. Smo na cilju. 20 dirhamov 
za kolega, 'shoukran'.«

»Kaj voham, diši po sladkem 
pecivu …«

»Pridi, pridi Ajda, ti pokažem, 
vzemi s seboj 2 dirhama. Žiga, 
počakaj tu.« 

Vstopiva v neverjetno diše-
čo pekarno, proseva samo narav-
na svetloba od zgoraj, veliko ljudi 
je notri.

»'Salaam', primi, poskusi, 
vzemi, vzemi dva s seboj, 'sho-
ukran'.« Hodimo proti hotelu: 
»Ajda, poglej, levo od tu so naj-
bolj znane fotografije na interne-
tu.« »Hvala, zanima naju samo 
hrana …«

»Žiga poglej desno, si videl, 
hodiš samo naravnost, pa dvakrat 
levo in se držiš smeri gor.« 

Koleščki potovalk na tlakova-
nih tleh imajo grozljiv zvok in kli-
čejo po pozornosti, odmeva, vse je 
modro, diši po hrani, ko ne sveti 
name sonce, je mraz, diši po diša-
vah, parfumih, svežih citrusih in 
meti. Modra je v živo tisočkrat le-
pša kot na internetu. 

»Ajda, ozri se gor, tu lahko na-
rediš fotografije za Instagram … 
Pokažem vama najboljšo restavra-
cijo v mestu, tu je vizitka, pridita 
gor pogledat teraso.« 

Na terasi se sončijo mački, 
diši po čaju in meti. Čudovito je. 
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Zasliši se prvi klic k molitvi, gre-
mo proti hotelu. »'Shoukran'. 
Prideva definitivno nazaj.«

Klic k molitvi traja dolgo, vse 
dlake na telesu imam pokonci. 
Hodimo v podhodih, obleke vse 
naokoli, v kupih postavljene ko-
vinske posode. Ljudje so zanimi-
vi, vsi pozdravljajo, otroci teče-
jo … Ne vem, kdaj smo nazadnje 
zavili in kdaj hodimo dol in kdaj 
navzgor, na smeh mi gre, zavem 
se, da je prvi februar. Prispeli smo 
pred vrata hotela, pustiva mu 40 
dirhamov.

»'Shoukran', če me potrebu-
jeta, me najdeta na istem mestu, 
'saha'.«

In za vrati popoln mir. V uše-
sih čutim tinitus od napadov na 
moje čute in navdušenja, rabi-
la sem ta kratek pobeg med ste-
ne. Vonj mesta se ne more pri-
merjati z nobenim od evrop-
skih in vsaka primerjava je odveč. 
Navsezadnje sem tu, ker Evrope 
trenutno ne pogrešam. Trije dne-
vi v mestu naju naučijo, da bo 
vedno najlažji odgovor za izkuše-
ne maroške trgovce vključeval na-
smeh in: »Najlepša hvala, mogo-
če kasneje ali jutri.« Tako se lahko 
mirno prepustiš modrem labirin-
tu male Medine, lepotam gorov-
ja Er Rif, opazovanju otrok med 
tekom in izginjanjem za vogali 
ulic, zvokom mestnega vrveža, vo-
njem začinjene hrane in miru, ki 
ga prastare modre stene nevede 

delijo med ljudi. Hrano izbirava z 
nekaj priporočili, bolj instinktiv-
no. Okusi so polni svežih podto-
nov in nepričakovanih preobratov, 
ki nama jemljejo fokus premika-
nja dalje. Po dveh dneh zgubljanja 
po brezkončnih ulicah labirint za-
čenja prišepetavati smer gibanja, 
obrazi postajajo znani in so te ob-
držali v spominu, občutek je do-
mač. Vsak čaj bo nalit v kozarce z 
višine in vsaka kava pri domorod-
cih bo odlična. V poznih popol-
danskih urah barve mesta žari-

jo še močneje in po zadnji molitvi 
bodo kavarne zasedali le še moš-
ki. Čutim, kako star je utrip tega 
mesta. Odhajava v času prvega ju-
tranjega klica k molitvi imenova-
nega 'fajr' – po slovensko zora – 
ob 5.30. Do osmih bo mesto vide-
ti, kot da spi in ulice so nerazpoz-
navne; prostorne, spokojne in čis-
te v neprekinjeni modri. Odmevi 
prosto prenašajo melodijo klica iz-
ven Medine in do sončnega vzho-
da je še ena ura. Pot nadaljujeva z 
avtobusom v smeri proti jugoza-
hodu države in za enodnevni po-
stanek izbereva prestolnico Rabat, 
ki je od Chefchaouena oddalje-
na dobre štiri ure. Končna desti-
nacija potovanja je Essaouira ob 
obali Atlantika. Iz glavnega mes-
ta naju čakajo še dobre tri ure zgo-
dnje jutranje vožnje s hitrim vla-
kom do Marakeša, kjer bo kratek 
postanek pred triurno vožnjo z 

avtobusom do Essaouire. Hitri jut-
ranji vlak do Marakeša se izkaže 
kot prvenstvena izbira za spozna-
vanje raznolike pokrajine Maroka. 
Jutranje meglice nad polji z bar-
vami nakazujejo prostor na hori-
zontu, kjer bo kmalu vstalo son-
ce. Vrstijo se slike prežgane suhe 
pokrajine, rodovitnih polj, planot, 
pastirjev s kozami in grobi vtisi 
malih ravninskih mest. Vsak kos 
poti se zaključi v drugem mes-
tu in prav vsa izgledajo, kot bi bila 
sestavljena za opazovalca, željnega 

raziskovanja podrobnosti. 
Prihod v stari del Essaouire 

napove drugačno zgodbo pov-
sem drugačnega mesta: ljud-
je so tu dobro vajeni Evropejcev, 
predvsem zato, ker se jih je veli-
ko vrnilo v mesto in ostalo za ved-
no, ali pa zato, ker nikoli niso niti 
odšli. Prišleki izstopamo le zaradi 
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kratkih rokavov. Domorodci so za-
topljeni v svoje ljube dnevne ruti-
ne, med seboj si hitijo izmenjevati 
pridelane dobrine. Zdi se, da mes-
to živi svoje samozadostno življe-
nje, ki se v vrednotah, tempu in 
navadah ni vdalo tehnološkemu 
napredku zahoda; uporabili so ga 
le za podporo njihovega original-
nega načina, ki preverjeno deluje. 

Mesto ima v sebi vse sestavine 
iz recepta za kvalitetno življenje: 
dnevno sveže ribe iz Atlantika, 
sol v zraku, krike galebov, neo-
mejene količine prvovrstne zele-
njave in sadja, mete in sladkorja, 
močnih začimb in domačega oliv-
nega olja, barv polne kulture in 
umetnosti. Ljudje imajo močne 
organizme, vajene tako nečistoče 

kot ljubezni in se v izbire drugega 
ali drugačnega ne rabijo spušča-
ti. Mesto vstaja za delo, priorite-
te ima v druženju, hrani in vzgo-
ji novih generacij, ki ena za drugo 
vodijo tradicionalni recept dalje in 
ga naravno izpopolnjujejo. 

Ajda & Žiga

v a b i l o  k  s o u s t v a r j a n j u  o  t u r i z m u

Dopustovanje 2020: Razširite glas o vašem kraju
Vsak kraj ima svojo edinstveno zgodbo, 

vendar smo ljudje tisti, ki jih pišemo. V 
današnjih posebnih razmerah, ko je potovanje 
omejeno, turizem pa ohromel, kaže, da bomo 
poletje 2020 preživeli znotraj meja naše 
domovine. Ta kljub svoji majhnosti popotnikom 
ogromno ponuja, zato letos s pomočjo portala 
MojaObčina.si Mislinja spodbujamo lokalni 
turizem v Sloveniji. Pri tem se še kako 
zavedamo, da je beseda domačina zlata vredna.

Ideje za pohajkovanja in ažurne informacije iz vaših 
koncev lahko podate prav vi, saj sami najbolje poznate 
svoj kraj in veste, po čem izstopa. Predlagajte ljudem, 
kam se lahko odpravijo na izlet, v katerih aktivnostih 
naj se preizkusijo, katero izletniško točko naj obiščejo 
ali pa poročajte o svojem obisku zanimive lokalne 
znamenitosti.

Registrirajte se na portalu MojaObčina.si Mislinja 
ter razširite zgodbe iz vaše občine in prispevajte k 
lokalnemu turizmu!

V času epidemije koronavirusa sta 
za vsakogar še bolj pomembna gi-
banje in telovadba na svežem zra-
ku. Tako nam je že drugo leto za-
pored vsem udeleženkam še kako 
prav prišel rekreacijski pohod na 
Črepič in nato telovadba pod vod-
stvom g. Djuherića. 

Dobimo se vsak torek ob 19. 
uri pod Črepičem in naredimo 
nekaj zase. 

Izkoristite priložnost in se 
nam pridružite! 

Zofija Kotnik
Foto: Adela in Zofija

s k r b  z a s e

Pohod in  
telovadba v  
naravi
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Mislinjčani smo »postali drugačni«,  
napačno drugačni!
Lep dan je, sončen … Marec se bli-
ža koncu, grožnja korona virusa 
visi v zraku, strokovnjaki in me-
diji pozivajo k »osamitvi«, napo-
vedujejo apokaliptične razsežno-
sti širjenja in posledic bolezni in 
svetujejo državljanom kako in na 
kakšen način imeti rad sebe in 
druge. Mislinjčanov se to ne tiče. 
Oni še sebe nimajo radi, zakaj bi 
imeli druge? Gospodinje s hčer-
kami in vnuki nabirajo regrat na 
moji in sosednjih parcelah in pri-
dno vrtajo, otroci se podijo in kri-
čijo okoli, trgajo zvončke in se za 
»lokalce« niti ne zmenijo. Ne prvi 
in ne drugi niti opazijo ne, da se s 
sosedo (na medsebojni varni raz-
dalji) od njih oddaljena samo ne-
kaj metrov, dokaj glasno pogo-
varjava o njihovih »manirah«. Ne 
dajo se motit – igra je igra, nabira-
nje regrata pa tehnično zahteven 
posel. Koncentracija je na viso-
kem nivoju, lastniki parcel jih ne 
zanimajo in če človeka ne vidiš in 
ne slišiš, ga niti pozdraviti ni tre-
ba … Ja, vreme je lepo in vsi smo 
še zdravi, vsaj fizično. Na igrišču 
– novi pridobitvi iz projekta »sta-
ri bajer«, je še bolj veselo. Fantje 
in možje igrajo košarko in nogo-
met, sinčki jih oskrbujejo s pivom 
iz parkiranih limuzin … vzduš-
je je sončnemu vremenu primer-
no. Vzgojno – ni kaj. Sprašujem 
se, kako daleč so se pripeljali na 
rekreacijo in pir… in zakaj ni šlo 
peš? Žal jih ne poznam … 35 let 
sem »bil doma drugje«, med dru-
gim tudi nekaj let v tujini. Ja, vo-
zni park dokazuje, da nam gre v 
Sloveniji dobro, zelo dobro. Mnogi 

si lahko privoščijo vse … prav vse 
… tudi ignoriranje označevalnih 
trakov in nalepljenega in dobro vi-
dnega opozorila, da je z odlokom 
vlade in občine uporaba igrišč pač 
prepovedana. Tudi prometni zna-
ki, ki naj bi »urejali« promet pod 
skakalnico (sicer malo nerodno 
postavljeni), so sami sebi namen. 
Promet je živ kot vedno, pa čeprav 
je dovoljen samo za uporabni-
ke skakalnic in stanovalce. Toliko 
gozdarske in gradbene mehaniza-
cije v enem dnevu redko kje vidiš, 
da o kombijih, tovornjakih in lo-
kalnih dirkačih s štirikolesniki ne 
izgubljam besed. Edino kar osta-
ja neznanka je namen in vredno-
tenje rezultata; količina prahu, ki 
ga dvigne posamezno vozilo, zgre-
šeni metri radiusa ceste ali globi-
na kolotekov na »parceli, ki jo ure-
jam vsak dan sproti«? Fenomen 
bližnjic »z razlogom« razumem 
… tistih brez očitnega razloga pa 
ne. P.s. Velja tudi za posamezni-
ke in skupine, ki so peš … Očitno 
je veliko lažje »kar naravnost«, kot 
pa v blagi »S« slediti liniji ceste 
in celo pločnika!? S prikritim ve-
seljem opazujem (tudi sedaj, ko 
to pišem) »rekreativce«, ki želijo 
v travi ob pločniku obrisati prah 
s svojih pohodniških obuval, pa 
stopijo v »pasji kakec«. Ja, »pasje-
ljubci« so zgodba zase. Na prste 
ene roke v množici izločim tis-
te, ki imajo svoje ljubljenčke ves 
čas na povodcu, vsi ostali jih na-
mreč spustijo takoj, ko prečkajo 
most. Kaj sledi, ni potrebno opiso-
vati. Prisežem, da iztrebke pobira-
jo redki. Praviloma tisti, ki vidijo, 

da so videni in mlad par s črnim 
kosmatincem, ki iztrebke svojega 
ljubljenca pobira redno. Pogosto 
je »med nami« kar pestro – »pas-
jih drekov« na hišnem pragu, na 
parceli in v vrtu pač ne prenesem! 
Ne glede na vse, imam pse še ved-
no rad. Lastnikov pač ne. Kot sem 
že omenil, me je splet okoliščin 
po 35 letih pripeljal nazaj v rojstno 
hišo in okroglo leto je minilo od-
kar sem »spet tu«. Hiša je stara 
– še iz časa staroselcev in tudi jaz 
nisem več mlad. Ne glede na »bolj 
normalne možnosti in prilož-
nosti«, sem se odločil »da na roj-
stni lokaciji« začnem »na novo«… 
Pridobil sem dovoljenje za ruše-
nje obstoječega objekta in gradbe-
no dovoljenje za novega … ne čisto 
brez problemov – pa vseeno. Zdaj 
pa čakam … Kaj? Na spremem-
bo! Vam in sebi, dragi sokrajani, 
bom dal priložnost in možnost 
za »PRILAGODITEV«. Saj razu-
mem, da je šel čas naprej, da se je 
okolje spremenilo, da smo ljudje 
postali drugačni …, da pa smo po-
polni egoisti in idioti, tega pač ne 
morem, ne zmorem in ne znam 
sprejeti … Razočaranje je veliko, 
poleg tega pa nočem (vsaj za se-
daj) zavreči že vloženih dobrih 35 
jurjev v evrih za nič koliko papir-
jev in poti… Drage Mislinjčanke, 
nabiralke regrata, jagod, čebule, 
kumar, paradižnika, buč…pomlad 
je spet tu in kmalu bo poletje. 
Nič nimam proti zdravi prehrani, 
še manj proti rekreaciji in giba-
nju na prostem. Me pa moti, da se 
oskrbujete TUDI na mojem vrtu 
… No, vsaj lani ste se. Zastavil 
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Tokratno cvetličko in bodičko namenjamo epidemiji 

koronavirusa. Za seboj ni pustila le slabih, pač pa je s 

seboj prinesla tudi dobre stvari. Izkoristimo jih in ne 

pozabimo, da je naš vsakdan le eden od neštetih, nanj pa 

lahko vplivamo tudi (ali predvsem) z našim obnašanjem. 

Ana Tašič
Martin Rednak Janežič
Vane Ledinek

Nika Potočnik 
Teo Bilješković 
Šana Godec Župan,  

občinska uprava Mislinja,  
uredniški odbor NO

Staršem novorojencev v občini Mislinja

č e s t i t a m o  

Novo normalnost, kot smo ji priča po epidemiji, pa 

sprejmimo kot nekaj, kar bi lahko bilo prisotno že od 

včeraj. Ostanimo odgovorni, do sebe in do drugih.

sem novo sezono … Rastlinjak je 
poln, kmalu bo posajena še vsa 
ostala zelenjava … Vljudno pro-
sim, da se je letos na daleč izogi-
bate. Pasjeljubci: »kakci« ostajajo 
za VAMI! Vaši ljubljenčki nimajo 
nič s tem! … Povodce v roke, roka-
vice in vrečke pa v žep, ker je edi-
no tako tudi prav in pošteno do 
vseh. Športniki, sprehajalci in vo-
zniki vseh vrst: tudi počasi in po 
tihem se daleč pride … ni se pot-
rebno dokazovati in delati škode 
… in tudi brez bližnjic se da čisto 
lepo shajati – verjemite. Če se pa 
že zgodi nesreča, lepo pospravi-
te za seboj, ali pa se vsaj opravičite 
in se bomo lepo razumeli. Lahko 
pridete tudi na kavo…in kakšno 
pijačo. Tudi če se ne poznamo, ste 
dobrodošli. Ne bom vam solil pa-
meti in dajal nasvetov, lahko pa se 
»tukaj in zdaj« pohvalim, da sem 

prekrižaril Evropo brez nezgod in 
zapletov, da kilometrov čez »mi-
lijon« ne štejem več, da pol sto-
letja vozim motor in da sem pri 
šestdesetih še vedno živ in cel … 
Svet je mali in še vedno dovolj ve-
lik za vse. Z nekaj malega reda in 
strpnosti, nam je vsem lahko prav 
lepo. Ne bom pritiskal na občino, 
da uredi prometno signalizacijo, 
da položi asfalt, da uredi ulično 
razsvetljavo in da vzpostavi red, če 
se že gre športno in obrtno cono. 
Ne bom pritiskal na policijo, da 
vas lovi in kaznuje za prekrške … 
nima smisla. Prav tako se ne bom 
prerekal z vami, bom pa še naprej 
budno opazoval in dokumentiral 
»naključno« dogajanje, pa čeprav 
je že »nabor zadnjega meseca tako 
obsežen«, da bi zadoščal za uved-
bo marsikaterega »povračilnega 
korektivnega« ukrepa… Ko takole 

(malo jezen) pišem, se spomnim, 
da sem v prejšnji številki občin-
skega glasila prebral vest o tatvi-
ni dveh razstavljenih fotografij 
z okvirji vred … in to na stopni-
šču v Lopanu. Praktično vsem na 
očeh in verjetno pri belem dnevu? 
Ko bomo tole brali, bo korona vi-
rus že zdavnaj mimo (vsaj upam) 
in spet se bomo lahko sproščeno 
(ali pa malo manj sproščeno) dru-
žili. Upam, da človeške vrednote 
Mislinje niso dokončno zapustile 
in da bomo našli skupni jezik. Jaz 
sem pripravljen, karte so na mizi, 
poti pa odprte … Vsak razplet bo 
zame pravi – verjemite. Ostanite 
zdravi. 

Branko Gumpot, marec 2020
(pismo bralca ni lektorirano)



Prireditvenik Junij
 26. junij skakalnica SSK Mislinja  
  Pokal Občine Mislinja in pokal Cockta – 
  smučarski skoki in nordijska kombinacija  
 15.00 Tek na rolkah 
 17.00 Skakalna tekma 
  SSK Mislinja
Julij
 julij Tisnikarjeva rojstna hiša 
  Odprtje razstave MOJA SLIKA. MOJA GORA. 
  posvečene v spomin ob 100-letnici rojstva  
  akademskega slikarja Karla Pečka 
  KD Jože Tisnikar
Avgust
 9. avgust Rogla 
 ali Košnja pohorskih planj na star način 
 16. avgust TD Mislinja, Občina Mislinja, KUD Vladko Mohorič  
 8.00 Zreče, Unitur in Občina Zreče
 27.–30. avgust Apnen'ca 
  Praznik Vaške skupnosti Dolič – Apnen'ca 
  KD »Avgust Hribar« Dolič in Vaška skupnost Dolič
 28. avgust Apnen'ca 
 19.00 Prižig apnence s krajšim kulturnim programom 
  KD »Avgust Hribar« Dolič in Vaška skupnost Dolič 
 30. avgust igrišče pri športnem domu v Doliču 
  Tradicionalne vaške igre 
  ŠRD Dolič
September
 24. september PC Lopan 
 18.00 Razstava ob 60-letnici DTV Partizan Mislinja
 25.–27. Foltanova kmetija 
 september Pozdrav jeseni 
  TD Mislinja
 26. september PC Lopan 
 (predvidoma) Svečana seja Občinskega sveta Občine Mislinja  
  s podelitvijo priznanj

Prireditvenik  
junij–september  
2020

Na Gozdnem teku je v 

nedeljo, 21. 6. 2020, teklo 

153 tekačev. Tek v Mislinji 

postaja vse bolj priljubljen, 

saj je letos teklo rekordno 

število domačinov. Pri 

organizaciji je sodelovalo 

51 prostovoljcev. Bravo, 

Mislinjčani!

39. Gozdni tek Mislinja in 18. Memorial Jožeta Tisnikarja

Ogrevanje pred otroškimi tekiFoto: Tomaž Jeseničnik

V primeru nepopolnih oz. spremenjenih 
podatkov prireditev bodo le-te sprotno 
podane na spletni strani Občine Mislinja. 
Podatke prireditev za naslednjo številko 
zbiramo do 23. avgusta 2020 na e-naslov 
nasaobcina@mislinja.si.
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ZDAJ JE ČAS.

ZDAJ JE ČAS.

Koroška.
Zakladnica presenečenj.

Iz podzemnega sveta do vrha Pohorja.

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #iamKoroska

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #iamKoroska
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