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Obvestilo uredniškega odbora

Vsem, ki ste sodelovali s prispevki, se najlepše zahvaljujemo.
Prispevke za naslednjo številko glasila sprejemamo
do 21. novembra 2021, 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.

Glasilo Občine Mislinja izhaja 4 x letno
in ga prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini.
Telefon: (02) 88 57 342
Telefaks: (02) 88 57 340
E-pošta: obcina@mislinja.si
		
www.mislinja.si
Izdajatelj:
Naslov uredništva:
Elektronska pošta:
Odgovorna urednica:
Uredniški odbor:
Jezikovni pregled:
Avtorji fotografij:
Oblikovanje in prelom:
Tisk:
Naklada:

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
nasaobcina@mislinja.si
Aleksandra Čas
Mojca Bevcar, Aleksandra Čas, Zala Krajnc,
Žiga Šilak, Metka Vogrinec
Maja Martinc
avtorji člankov, arhiv Občine Mislinja, arhivi
društev
Modriš Anton Hozjan s. p.
Grafika Gracer d.o.o.
1600 izvodov

Glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike
Slovenije pod zaporedno številko 362.
Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka. Članki niso
honorirani in ne odražajo nujno mnenja in stališča članov uredniškega
odbora. Pred objavo v glasilu so vsi članki lektorirani.

Naša občina

september 2021

3

uvodnik Lokalno in edinstveno
V upanju, drage občanke in občani, da ste lepo preživeli poletne dni
in že strumno stopate v prihajajoče
jesenske, vam s tokratno vsebino ponujamo nekaj skomin na pretekle dogodke v Občini Mislinja in predstavljamo aktualne ter tiste, ki prihajajo.
Veseli me, da lahko med drugim
predstavimo kar nekaj sveže promocije naše občine v namene turistične ponudbe. Ne le predstavitvenega
filma o naši prelepi Mislinji in njeni okolici, celostne ureditve poti do
Lukovega slapa na Komisiji, pač pa
še eno v vrsti butičnih nočitvenih kapacitet v našem kraju, ki je letos odprla duri in tudi že polno zaživela.
Poleg v apartma na Razborci lahko sedaj svoje goste in ostale k nočitvi povabimo še k Adamovim, kjer
že stoletja skrbijo za prenos naravne
in kulturne dediščine in so lep zgled
sobivanja več generacij. Odziv gostov
in polna zasedenost lahko navdajata z optimizmom nas vse, vsekakor
pa v prvi vrsti odražata pravo namero lastnikov, ki ponujajo vse točke
t. i. zelenega turizma: zelena okolica, pitna voda in čist zrak! Vse to se
zdi samoumevno, vendar je pri tovrstni ponudbi potrebne toliko več odgovornosti, ne le do obiskovalcev, pač
pa tudi in predvsem do narave same.
Butičnost (individualni pristop, lokalno, avtentično, edinstveno, stik z
naravo itd.) pa je tista, ki daje prednost kakovosti pred količino. Vse
našteto je lepo prikazano tudi v svežem filmu o naši občini, kjer se je celotna ekipa res zelo izkazala, saj je
nastal izdelek, na katerega smo lahko ponosni. Prav tako nam je v ponos ureditev poti do Lukovega slapa
blizu Komisije, ki ga je s spominom
na dediščino naših prednikov s prireditvijo 'Tako smo delali nekoč' izpeljalo Turistično društvo Mislinja.

Le-to že vrsto let opravlja svoje poslanstvo z veliko začetnico, na svoja pleča pa prevzema tudi vse
tiste naloge, ki bi jih morala opravljati lokalna koordinacijska služba s strateško usmerjenim razvojem na tem področju. Čist zrak, pitna voda, zdrav
gozd in cvetoči travniki so nadstandard, ki bi se
ga morali zavedati veliko bolj, saj je predvsem na
nas, da ga čim manj okrnjenega prenašamo dalje. O tem priča še eno v vrsti dragocenih pričevanj o življenju na pohorskih planjah, ki ga predstavljamo tudi tokrat, dobra popotnica v tej smeri
pa je gotovo tudi namera združenih občin o zaščiti edinstvenega habitata z ustanovitvijo regijskega parka Pohorje. Kako hitro se lahko narava maščuje, so občutili vsi, ki jih je
prizadelo julijsko neurje. Vodotoki so se tekom let morali prilagajati tudi človeku in njegovim potrebam, zato je na nas vseh, ne le na strokovnih službah,
da se zavedamo in spoštujemo zakonitosti hudourniških strug in nabrežij rek.
Pandemičnemu času navkljub je organizatorjem uspelo izpeljati lepo število
prireditev ob občinskem prazniku, ki mu je letos dobro služilo tudi vreme in
lepo število obiskovalcev. Poletje pa je bilo tudi olimpijsko obarvano. Navdalo
nas ni le z vrhunskimi dosežki naših športnikov, pač pa tudi s 'štafetno' predajo bakle, ki je pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije med aprilom
in junijem obiskala vse slovenske občine in povezala občane in občanke različnih generacij, lokalna društva ter rekreativne in vrhunske športnike.

Čist zrak, pitna voda, zdrav gozd in cvetoči travniki
so nadstandard, ki bi se ga morali zavedati veliko bolj,
saj je predvsem na nas, da ga čim manj okrnjenega
prenašamo dalje.
Prijetne poletne dni so izkoristili tudi organizatorji praznikov vaških skupnosti Dolič in Završe, kjer se na mlajše generacije lepo prenašajo stari običaji,
kot sta kurjenje kope in apnenice. Predvsem delo in volja številnih prostovoljcev v lokalnih društvih sta lep zgled, da je v slogi moč. Drage bralke in bralci,
naj tako tudi ostane, naj naš vsakdan prežema čim več dobre volje, medsebojnega razumevanja in spoštovanja, saj bomo le tako lahko zgled eden drugemu.
Želim vam prijetno branje in vse dobro.

a Aleksandra Čas
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Občinski praznik
V okviru tradicionalnega Občinskega praznika, se je letos,
kljub epidemiji covida 19, v Mislinji odvilo kar nekaj dogodkov. Z vami delimo nekaj utrinkov dogajanja:

Otvoritev obeležja ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije –
slavnostni govornik Ladislav Lipič

Spominski pohod za Franca Šilaka

Tekma smučarski skoki in nordijska kombinacija za pokal Argeta in
pokal Občine Mislinja

40. Gozdni tek in 19. Memorial Jožeta Tisnikarja za pokal Občine
Mislinja

Prireditev ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije. Slavnostni govornik
Feri Lainšček ter nastop Ditke in Ferija Lainščka ob spremljavi pianista
Gorazda Čepina.

Naša občina
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Otvoritev razstave Benjamin Kumprej – Koroški bard

Svečana podelitev občinskih priznanj in prireditev ob 30. obletnici
osamosvojitve Slovenije

Otvoritev elektronskega žiga na Črepič Mislinja

Nastop Babnikove godbe

O g l a s n o

s p o r o č i l o

Pogovorite se
z zdravnikom.

Tudi prek videoklica.

Zdravstveni
nasvet
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Julijsko neurje
V nedeljo, 18. julija 2021, je v popoldanskem času Center za obveščanje aktiviral pripadnike PGD Dovže
in PGD Mislinja. Razlog poziva za intervencijo je bil nenadni poplavni val,
ki je zajel območje naselij Razborca
in Dovže zaradi močno naraslih potokov Dovžanka in Turičnica. Temu
so sledile še poplave na reki Mislinji,
predvsem v gornjem toku na območju
naselja Gozdarske ceste in v nadaljevanju še v naselju Straže, kjer je narasla voda ob razlitju poplavila številne
kmetijske površine in ogrožala stanovanjske objekte. Čeprav so meteorolo-

spiranja zemljine in odlaganja velikih količin proda in kamenja ter v stanovanjskih objektih zaradi zalivanja
kletnih prostorov, iz katerih so morali
gasilci prečrpavati vodo in zavarovati
stavbe s protipoplavnimi vrečami.
Posledice nedeljskega divjanja neurja so se v celotni razsežnosti pokazale
naslednji dan, ko so se vremenske razmere umirile. Lokalna cesta iz Dovž
proti Razborci je bila zaradi nanosov
naplavin, usadov in zajed na cestnih
brežinah neprevozna. Enako stanje je
bilo na stranskih gozdnih cestah in
cestni povezavi iz Mislinjskega grabna

Čeprav so meteorološke in hidrološke napovedi
nakazovale večji porast voda zaradi dolgotrajnega
deževja, nihče ni pričakoval tako ekstremnih
hudourniških poplav, ki so največ škode povzročile
na cestni infrastrukturi.
ške in hidrološke napovedi nakazovale
večji porast voda zaradi dolgotrajnega
deževja, nihče ni pričakoval tako ekstremnih hudourniških poplav, ki so
največ škode povzročile na cestni infrastrukturi. Veliko škode in nevšečnosti so poplave naredile tudi na njivah in travnikih, kjer je prišlo do

Zajeda na lokalni cesti Dovže–Razborca

proti Glažuti in Komisiji. Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec je že
na dan nastanka neurja aktiviralo razpoložljivo mehanizacijo in ostalo delovno silo ter z intervencijskimi deli
neprekinjeno nadaljevalo v naslednjih
dneh. Intervencijska sanacijska dela
na vodotokih je na podlagi usmeritev in naročila upravljavca vodotokov,
Direkcije za vode Republike Slovenije,
sektorja za porečje Drave iz Maribora
izvajalo podjetje VGP Drava Ptuj d.
o. o., ki ima koncesijo za vzdrževanje
reke Mislinje in njenih pritokov. Na
območju Razborce je bila zaradi neurja tudi prekinjena dobava električne
energije zaradi porušitve transformatorske postaje. Težavo je že naslednji
dan odpravilo podjetje Elektro Celje,
PE Slovenj Gradec. Od ostale infrastrukture so bili poškodovani posamezni telekomunikacijski vodi in s tem
prekinjene telefonske ter internetne
povezave.
Trenutno so na javnih občinskih in
pomembnejših gozdnih prometnih

Uničena asfaltna prevleka

površinah zadovoljive vozne razmere
in omogočajo nemoten promet za oskrbo prebivalcev in dostop do njihovih bivališč. Enako velja za proge, ki
so namenjene prevozu otrok v šolo.
Ne glede na to pa še dela zdaleč niso
v celoti zaključena, saj nas čaka velik
finančni zalogaj za detajlno sanacijo
cest. Potrebna bo stabilizacija porušenih brežin, ki jih bomo morali sanirati z izgradnjo podpornih objektov ter
obnoviti poškodovane cestne ustroje, asfaltne prevleke in posamezne premostitvene objekte. Na podlagi gro-

Sečni ostanki v strugi hudourniškega potoka

Naša občina
be ocene znaša celotna škoda okoli 3
milijone evrov, ki je občina z lastnimi
proračunskimi sredstvi tudi v več letih ne bo uspela pokriti. Zato se bomo
trudili pridobiti dodatna sredstva za
odpravo posledic neurij s strani države. Dejanska vrednost del bo znana po
izdelavi projektov za sanacijo poškodovanih cest, ki bodo vključeni v sanacijski program Ministrstva za okolje
in prostor, Sektorja za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zaradi nastalih klimatskih sprememb se ekstremne vremenske razmere z neurji pojavljajo vedno bolj pogosto, skoraj vsako leto. Pred omenjenimi
pojavi smo žal nemočni, lahko pa bi
posledice vsaj omilili s primernim ravnanjem in opustitvijo nepremišljenih

Zahvala
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Poleg vremenskih razmer je vzrok za še večjo škodo
neustrezno ravnanje posameznikov, ki samovoljno
nestrokovno izvajajo različna dela ob
in v vodotokih …
posegov v okolju. Poleg vremenskih
razmer je vzrok za še večjo škodo neustrezno ravnanje posameznikov, ki
samovoljno nestrokovno izvajajo različna dela ob in v vodotokih, puščajo
vejevje, ostale sečne ostanke in posekano hlodovino tik ob strugah hudourniških vodotokov in celo v njih,
skladiščijo bale s krmo za živino v bližini vodotokov, kar je nedopustno in
lahko povzroči veliko večjo gospodarsko škodo, kot bi sicer bila brez teh

posegov. Zavedati se moramo, da nismo absolutni gospodarji okolja, s katerimi lahko ravnamo po svoji volji, ampak se bomo, hočeš ali nočeš,
morali prilagajati novim klimatskim
spremembam in naravnim zakonitostim, v kolikor želimo ohraniti primerne življenjske razmere zase in za svoje
zanamce.

a Bogdan Slemenik

naša občina

Vsakemu bitju pripada toliko sreče,
kolikor je prenesejo njegovi čuti in njegovo srce.
Hvaležnost pa je tako sladka,
da najhrabrejše božanje zraka zbudi v mojem srcu zahvalo.
Potreba po hvaležnosti me uči,
da iz vsega, kar se mi zgodi, naredim srečo.

a (Anohe Gide)

Mirno nedeljsko popoldne se je v nekaj minutah spremenilo v močno neurje z derečo vodo, ki je hrumela mimo
naše kmetije. S pomočjo našega soseda Jožeta Jeromla nam
je uspelo obvarovati hlev in hišo pred uničujočo vodo.
Voda je poškodovala nekaj travnikov in pašnikov ter odnesla in uničila ves letošnji silažni pridelek.
Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali pri sanaciji in odpravi posledic neurja, ponudili pomoč in podarili silažne bale.

a Skarlovnikovi - Kmetija Pečenik
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Investicije v izvajanju
V mesecu septembru smo uspešno
zaključili posodobitev odseka lokalne ceste Gornji Dolič–Završe–Graška
Gora v dolžini približno 1 km. Odsek
ceste od kmetije p. d. Smrečnik
do križišča za Sončne Završe je bil
tudi slavnostno odprt v soboto, 4.
septembra.
V Završah je izvedena več kot desetletje načrtovana sanacija obzidja
pri Svetem Vidu. Za investicijo, vredno okoli 70 tisoč evrov, smo polovico
sredstev pridobili s strani Ministrstva
za kulturo za namen obnove kulturnih spomenikov. Tudi ta investicija je
s korektnim odnosom izvajalca in pomočjo vaške skupnosti realizirana v
skladu z roki in pričakovanji.
Z Ministrstva za okolje in prostor je
bilo v letu 2021 odobreno sofinanciranje petih projektov: sanacija odseka
LC Šentlenart–Zlodej–Večkov jarek,
sanacija plazu na LC Hudovernik–
Paka (pokopališče Šentflorjan), sanacija plazu pri stanovanjski hiši Klinc, sanacija plazu na JP Papirnica–Mlinšek,
sanacija odseka LC Mislinja–
Šentilj–Dovže. Sanacija plazu na LC
Hudovernik–Paka pri pokopališču v
Šentflorjanu obsega eno- in dvovrstno
izvedbo armiranobetonskih pilotov, preko njih pa povezovalna plo-

Novogradnja GC Loke–Osonkar

Otvoritev posodobljenega odseka LC v Završah

Obzidje pred sanacijo

šča. Izvedenih je 27 pilotov premera
60 cm.
V naselju Paka–del je v zaključni
fazi sanacija in asfaltiranje odseka lo-

Vaško jedro Šentilj

Obzidje po sanaciji

kalne ceste v dolžini 680 m. Na tem
delu bo tako zaključena asfaltna povezava do meje z Občino Vitanje.

Naša občina
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Pridobitev EU sredstev (Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja) je bil povod za pristop k investiciji Ureditev vaškega jedra Šentilj.
Novogradnja premostitve čez
Brložnico, ureditev prometne infrastrukture, predvsem površin za pešce
itd.
Iz naslova Programa razvoja podeželja bomo v letu 2021 izvedli novogradnjo gozdne ceste Loke–Osonkar
ter rekonstrukcijo gozdnih cest
Potoški jarek–Podlesnik in Potoški
jarek–Sušec.

a Boris Kamenik

LC Šentlenart–Zlodej–Večkov jarek

Sanacija plazu pri pokopališču v Šentflorjanu

naša občina
Obnova pokopališkega zidu v Završah
V juliju in avgustu 2021 je ekipa Koroškega pokrajinskega muzeja
(KPM) raziskala in odstranila arheološke ostaline v Šentvidu pri Završah
z namenom dokumentiranja obnove pokopališkega zidu ob ureditvi odvodnjavanja in izkopa jarkov za
drenažo.
Obnova zidu je potekala v več fazah. Najprej smo na desni strani vhoda pazljivo odstranili rimsko nagrobno stelo posvečeno Juliji Kalandini in
njenemu soprogu. V Narodnem muzeju Slovenije so nam naredili kalup in odlitek, ki smo ga vzidali nazaj
v obnovljen pokopališki zid, originalna stela je na ogled na razstavi
Božanskim manom v KPM.
Sledili so zemeljski izkopi. Najbolj
izpoveden je bil testni jarek 6 na
vzhodni strani pokopališkega zidu,
kjer smo v zasutju na zunanji strani
obzidja odkrili večjo količino lončenine iz 14. in 15. stoletja. Analiza najdb
bo pokazala ali gre še za kakšen starejši kos. Posamezne najdbe smo odkrili še pri izkopu za novo stopnišče, ki je
povezalo oba dela pokopališča.
Hkrati je potekala sanacija zidu. Na
zahodni strani so delavci levo od vho-

Obnova pokopališkega zidu v Šentvidu pri Završah, foto Klemen Uršnik

da med čiščenjem zidu odkrili niz utorov tik pod prvotno kritino iz skrilavca. Utori so bili veliki 10 x 11 cm,
notranjost je bila oblikovana poševno navzdol, med seboj so bili oddaljeni 1,3 m. Morebiti so bili v pomoč le-

seni konstrukciji za prvotni nadstrešek
obzidja.

a Saša Djura Jelenko
Koroški pokrajinski muzej
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Slovenska bakla
Olimpijski komite Slovenije nas
je pozval k sodelovanju pri projektu Slovenska bakla. Slovenska bakla
je med aprilom in julijem obiskala vse
slovenske občine in v občino Mislinjo
prispela v sredo, 21. 7. 2021. Že pred
uradnim delom obiska v Mislinji je
bakla pokukala v Hudo luknjo, kamor sta se z njo iz Medvedje jame do
platoja v Hudi luknji spustila jamarja. Zatem se je z baklo spustil na smučarski skakalnici član Smučarsko
skakalnega kluba Mislinja in baklo
predal naprej našim športnikom. Pot
Slovenske bakle je potekala od mislinjskih skakalnic do Centra za zdravje in šport. Pred vstopom v območje
Osnovne šole Mislinja so Slovensko
baklo, športnike in športnice pozdravili še z vodnim slavolokom naši
gasilci. Na igrišču pri Osnovni šoli
Mislinja so športniki odtekli še nekaj
častnih krogov. Na cilju je nato zbrane
nagovoril župan Bojan Borovnik, nastopili so še malčki iz Vrtca Mislinja,
pevka Iza Vovk in harmonikaš Urh
Martinerc Ješovnik.
S »štafetno« predajo bakle smo širili
olimpijske vrednote miru, prijateljstva,
strpnosti in upanja. Slovenska bakla je
povezala občane in občanke, društva,
mlade športnike, rekreativne športnike, vrhunske športnike in doživeli smo
olimpijske sanje v Mislinji.

a Andreja Srt
f Jure Banfi in Bojan Šinko

S »štafetno« predajo bakle smo širili olimpijske
vrednote miru, prijateljstva, strpnosti in upanja.
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Oddaja Zlati ključi
V začetku avgusta smo predstavili Mislinjo in njene značilnosti v treh
kratkih oddajah Zlati ključi na TV 3
Slovenija. Voditeljica Ingrid Ulaga je
prišla v Mislinjo, kjer jo je najprej pozdravil župan Bojan Borovnik, nato
se je podala na razgledno ploščad na
Tolsti vrh, kjer ji je predsednik PD
Mislinja povedal, katere so gorske poti
v občini, njena pot se je nadaljevala
še do Zoisovega parka in Tisnikarjeve
hiše, ki je bila dom slikarja Jožeta
Tisnikarja.
V drugi oddaji je Ingrid obiskala
Miklavževo domačijo, kjer so ji razložili nekaj o ekološkem načinu pridelave
in kmetijstvu v regiji. Naslednja točka
je bila kmetija Foltan, kjer so jo pozdravili člani Strelskega društva Možnar.
Razložili so ji razliko med topovi in
možnarji ter ji prikazali polnjenje in
streljanje z možnarji. V nadaljevanju je

bila na vrsti kulinarična ponudba, kjer
je spoznala gostilno Slomškov dom,
kmetijo Pečenik, kjer predelujejo mleko, in gostinstvo Vagon.
V zadnji oddaji je Ingrid najprej obiskala Center za zdravje in šport, kjer
so ji povedali, kaj se dogaja v regiji na
področju športa, predstavili so ji odbojko, saj so imeli v centru ravno tekmo. Nato se je s kolesom odpravila
na vožnjo po kolesarski poti Štrekna
od Gornjega Doliča proti Mislinji.
Seveda je Ingrid obiskala tudi Hudo
luknjo, kjer je izvedela vse o jamarstvu v regiji. Pred zaključkom oddaje je obiskala skakalnice v Mislinji,
kjer so ji razložili vse o infrastrukturi in smučarskih skokih. Na koncu pa
je obiskala gostilno Repolusk z več kot
100-letno tradicijo, izvedela nekaj o
njihovi ponudbi in razvoju trajnostnega turizma v Mislinji.

Voditeljica Ingrid Ulaga se je preizkusila
v molži.

Slogan »Iz podzemnega sveta do
vrha Pohorja« dobro ponazarja naravne danosti, ki jih Mislinja ponuja. Kolesarske poti, jamarstvo, pohodništvo, odlična kulinarična ponudba
in zavezanost k trajnostnemu turizmu.

a Andreja Srt
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Video Moja Slovenija

Mislinja ponuja kar nekaj turističnih atrakcij, ki smo jih
prikazali v novem videu Moja Slovenija. Imamo veliko naravnih danosti in drugih zanimivih destinacij in se skoraj
ne zavedamo, kaj vse lahko tukaj doživimo.
Snemanje z ekipo 8PRODUCTION se je začelo na sobotno jutro zgodaj zjutraj. Po jutranji kavici smo pričeli s prvim
delom snemanja. Podali smo se na Črepič, kjer se nam je
pridružila družina Štraser. Vsi, razen Štraserjevih, smo bili
dokaj upehani in kmalu ugotovili, da se je naš trud poplačal
s prelepim razgledom na dolino. Vreme nam je odlično služilo tudi v nadaljevanju, ko smo z Lenartom Žubrom snemali gorsko kolesarske poti. Žuber se je po gozdnih poteh
spuščal tako hitro, da ga je kamera komaj ujela. V nadaljevanju smo se dogovorili, da bomo snemali na kolesarski poti
Štrekna, vendar je začelo deževati, zato smo si privoščili odmor za kosilo in si nabrali novih moči za akcijo, ki smo jo
še načrtovali. Sledilo je snemanje po Štrekni čez viadukt in
oba železniška tunela. S kolesi se je po Štrekni vozila družina Kurmanšek, ki je dokazala, da imajo veliko kondicije,
saj jim kolesarjenje gor in dol ni predstavljalo nobenih težav.
Bližal se je večer in zaslužen počitek. Prenočišče so ekipi
prijazno ponudili Pri Adamu, kjer smo se vsi skupaj družili
še pozno v noč. Zbudili smo se v lepo nedeljsko jutro in pohiteli z nadaljevanjem snemanja. Čakala nas je plezalna stena, kamor sta se podala člana Alpinističnega kluba Slovenj
Gradec Nejc Založnik in Petra Štumberger. Pokazala sta

vse spretnosti in prijeme v steni, ki je eno redkih, če ne edino granitno plezališče v Sloveniji. Snemanje se je približevalo koncu in z Lucijo Podpečan nama je bilo kar težko, ker
sva se poslavljali od čudovite ekipe, s katero sva preživeli nepozabno dogodivščino. Obljubili smo si, da se še srečamo in
predvsem nadaljujemo s sodelovanjem.

Če želite začutiti pristnost, sprostiti
duha in odložiti svoje skrbi v objemu
narave, potem ne razmišljajte predolgo.
Pridite v Mislinjo, začutite utrip
Pohorja in se prepričajte, da je na
Koroškem zares lepo.
Dela pa še zdaleč ni bilo konec, saj je sledila montaža posnetkov in besedila, ki ga je prebrala domačinka Natalija
Križaj. Konec naše dogodivščine bi zaključila s sklepnimi
besedami iz videa:
»Če želite začutiti pristnost, sprostiti duha in odložiti
svoje skrbi v objemu narave, potem ne razmišljajte predolgo. Pridite v Mislinjo, začutite utrip Pohorja in se prepričajte, da je na Koroškem zares lepo.«
Video si lahko ogledate na spletni strani Občine Mislinja:
www.mislinja.si.

a Andreja Srt
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Regijski park Pohorje
Pohorje … Sklenjeni gozdovi, širne planje, šumenje voda, dom, mir
in sprostitev. Za vsakega izmed nas
Pohorje pomeni nekaj drugega in drugačnega, zagotovo pa nekaj posebnega. Njegove posebnosti so prepoznane že desetletja in prva prizadevanja za
ohranitev narave Pohorja segajo že v
leto 1920.
Prizadevanja in aktivnosti za zavarovanje so tako, s premori, živa že skoraj
stoletje. Župani šestih pohorskih občin so v letu 2017 na Ministrstvo za
okolje in prostor naslovili pobudo za
vzpostavitev Regijskega parka Pohorje.
Zavod RS za varstvo narave je pripravil strokovne podlage, na podlagi katerih je ministrstvo, v sodelovanju z občinami in zavodom, pripravilo
osnutek akta za zavarovanje tega območja kot regijskega parka.
Domačini so sooblikovali današnjo podobo Pohorja ter s spoštljivim
odnosom pripomogli, da je danes
eno izmed bolj prepoznavnih območij narave pri nas. Z namenom, da
se ohranijo gozdovi, planje in barja, da se še naprej zagotavlja in usmerja trajnostna raba naravnih virov,
da se omogoči kakovostno preživljanje prostega časa domačinom in obi-

Spomladanski sneg

Karta območja

Z namenom, da se ohranijo gozdovi, planje in barja,
da se še naprej zagotavlja in usmerja trajnostna raba
naravnih virov (…), je podan predlog za zavarovanje
območja kot Regijski park Pohorje.
skovalcem ter zmanjšuje obstoječe
in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja, je podan predlog za zavarovanje območja kot Regijski park
Pohorje.
Raztezal se bo na dele območij občin Zreče, Vitanje, Mislinja, Ribnica
na Pohorju, Lovrenc na Pohorju in
Slovenska Bistrica, svojo namero o
priključitvi pa je izkazala tudi Občina
Ruše. Območje leži na nadmorskih višinah nad 1.200 m in zavzema
4.903,53 ha površin.
Zavarovano območje je priložnost
za sodelovanje javnih služb z različnih
področij z občinami in lokalnim prebivalstvom. Omogoča ravnotežje med
varstvom narave in ekonomskim razvojem, zvišuje podjetniške priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene
narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine in prebivalce na širšem območju parka.

Med prednosti, ki jih prebivalcem
in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev regijskega parka, zagotovo velja poudariti zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst,

Piramidasti pilovec
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Lobnica pri Lahovi žagi

ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo
prepoznavnost območja – tudi v turističnem smislu. Upravljavec zavarovanega območja bo skrbel za povezanost
različnih deležnikov in za z naravo
skladen razvoj, ob enem pa bo nudil
lokalnemu prebivalstvu potrebno tehnično pomoč pri razvojnih in naravi
naklonjenih projektih, omogočal bo
tudi učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.
Ker želimo naravno podobo Pohorja
ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki
bi ogrožale krajino ali uničevale pohorske potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali. Ker se zavedamo,
da so naravo na Pohorju ohranili vestni kmetje in gozdarji, se v predvidenem regijskem parku gospodarjenje s
kmetijskimi površinami in z gozdom
ne bo spremenilo. Gozd se bo, enako
kot do sedaj, ohranjal in gospodaril z

Brkata zvončnica
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Planje Javorič - Planinka

gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in
izvajanje dejavnosti, ki v park ne sodijo, kot je na primer vožnja z motornimi vozili izven dovoljenih cest in za to
določenih območij.

Ribniško jezero

puščali ukrepi za blaženje epidemije
koronavirusa. Ob upoštevanju stališč in pripomb z javne predstavitve bo
ministrstvo pripravilo predlog akta
o zavarovanju. Sledila bo uskladitev
med različnimi ministrstvi, nato se bo
predlog posredoval v postopek spreje-

V postopek ustanavljanja zavarovanega območja
želimo vključiti ter povezati domačine in lokalne
skupnosti, organizacije, strokovne institucije in
društva ter poiskati sinergijo in skupne rešitve.
V postopek ustanavljanja zavarovanega območja želimo vključiti ter povezati domačine in lokalne skupnosti,
organizacije, strokovne institucije in
društva ter poiskati sinergijo in skupne rešitve. V prvi fazi postopka sprejemanja bo osnutek akta o zavarovanju javno predstavljen in obravnavan
v lokalnih skupnostih na predlaganem
območju zavarovanja: izvesti jih nameravamo v času od oktobra do novembra 2021, na način, kot bodo do-

Barjansko smrekovje

ma na Vlado RS in občinske svete.
Pripravljavci akta o zavarovanju
Regijskega parka Pohorja si želimo
in računamo na vaše sodelovanje in
podporo!

a Občina Mislinja, Ministrstvo
za okolje in prostor, Sektor
za ohranjanje narave, Zavod
Republike Slovenije za varstvo
narave
f Samo Jenčič
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Praznik Vaške skupnosti Dolič 2021
Po enoletnem premoru, zaradi lanskoletne prepovedi javnih prireditev,
smo se letos kljub dodatnim ukrepom odločili, da izpeljemo našo tradicionalno prireditev apnenca in s tem
tudi praznik Vaške skupnosti Dolič.
Letos je Apnenca postala polnoletna,
saj je bila v organizaciji Kulturnega
društva Avgust Hribar izvedena že
osemnajstič. 18 let je kar dolga doba
in lepa tradicija, zaradi česar je apnenca zelo pomembna za naš kraj in občino Mislinja. Program prireditev je
potekal od srede, 25., do nedelje, 29.
avgusta. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom smo letos
malce strnili program, saj je bilo vse
priporočljive ukrepe za določene prireditve težko upoštevati. Za vstop v prireditveni prostor je bil potreben pogoj
PCT, kar smo preverjali pri glavnem
vhodu.

Dogajanje ob apnenci

pričeli že v sredo, ko smo ob pripravljanju prireditvenega prostora apnenco tudi zakurili. V četrtek je potekalo
športno srečanje invalidov v organizaciji Društva invalidov Mislinja.
Uradna otvoritev in kulturni program
z brezplačno pogostitvijo za vse obiskovalce sta bila na sporedu v petek.
Po končanem kulturnem programu pa

Kurjenje apnence je hkrati tudi praznik Vaške
skupnosti Dolič, saj pri organizaciji dogodkov pod
okriljem VS Dolič sodelujejo vsa društva v kraju.
Kurjenje apnence je hkrati tudi praznik Vaške skupnosti Dolič, saj pri organizaciji dogodkov pod okriljem VS
Dolič sodelujejo vsa društva v kraju. Tako je tudi letos vse dni ob kurjenju potekal pester program, ki so ga
pripravila društva. Z druženjem smo

smo prisluhnili zanimivemu potopisnemu predavanju Rajski Maldivi. V
soboto je planinska sekcija Pilates že
zjutraj organizirala tradicionalni pohod VS Dolič, vzporedno pa so imeli srečanje tudi člani DU Mislinja. V
nedeljo je bil na sporedu zaključek

Uradni del otvoritve Apnence 2021: Miha Šuler (JSKD Koroška),
župan Bojan Borovnik (Občina Mislinja), Roman Herlah (predsednik
VS Dolič) in Zdravko Sešel (predsednik KD "AH" Dolič).

večdnevne prireditve apnenca, in sicer
so dopoldne potekale apnenčkove delavnice za najmlajše.
Kot vsako leto so društva v kraju res zapolnila večdnevni program
s pestrim dogajanjem, tako da se je
prav gotovo za vsakega krajana našla
kakšna aktivnost. Čeprav smo bili zaradi ukrepov primorani letošnji praznik VS Dolič malce okrniti, smo veseli, da je prireditev v celoti za nami.
V vseh dneh smo imeli kar presenetljivo veliko število obiskovalcev.
Organizacija Apnen'ce seveda ni
enostavna, saj je že pred prireditvijo
ogromno dela in priprav. Potrebno je
nabrati in pripeljati kamenje, pripraviti drva, naložiti apnenco, pripraviti
prireditveni prostor, kuriti ter kasneje
vse pospraviti. Pogoji za organizacijo
takšnega projekta so vedno težji, potrebno je veliko znanja in spretnosti,

Priprava prireditvenega prostora
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potrebno je veliko prostovoljnega trdega dela in pa nenazadnje, potrebna so
tudi finančna sredstva.
Ob tej priložnosti se moram zahvaliti seveda vsem, ki ste sodelovali in
pomagali, da sta praznik Vaške skupnosti Dolič in prireditev Apnenca us-

pešno za nami. Zahvala tudi Občini
Mislinja za finančno podporo,
Kulturnemu društvu Avgust Hribar
za organizacijo in izvedbo prireditve,
vsem društvom v kraju za pester program in dežuranje ob ognju in tudi
vam, dragi obiskovalci, saj s tem poka-
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žete, da cenite vložen trud. Ob takšni
ali morda še večji podpori si bomo
vsekakor prizadevali, da bomo zakurili še mnogo apnenc.

a Roman Herlah
predsednik Vaške skupnosti Dolič
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Pestro poletje v Završah
Na kmetiji Pivnik v Senčnih
Završah že vrsto let ob koncu poletja
prižigajo kopo – starim časom v spomin in novim rodovom v čast in veselje. Gospodar Stani Grobelnik je znanje in vnemo prevzel od očeta, od leta
2004 pa že sam s pomočjo družine in
prijateljev pripravi kopišče, tesno zloži drva v kopo in jo pokrije z zemljo.
Prav prižig kope je za krajane Završ
in okoliških krajev svečana prireditev
in takrat se začne 24-urno dežurstvo
naslednjih 7 dni. Pri razdiranju smo
se zopet zbrali in pravi žar mojstri, ki
poznajo kvaliteto oglja, so že oddali naročila.
Prvo soboto v septembru je potekala slovesna otvoritev asfaltiranega
odseka lokalne ceste Gornji Dolič–
Završe–Graška Gora, od kmetije
Pejovnik (p. d. Smrečnik) do križišča pri Strgarju. Naložba je pomem-

ben del za krajane Završ, saj bo olajšala pot vsem, ki se po tej cesti vozijo
v dolino, bodisi v službo bodisi po
opravkih. Cesta pa je tudi najkrajša
povezava z Občino Velenje. Domačini
so zadovoljni in zelo hvaležni za vsak
napredek in modernizacijo v kraju. Slavnostni govornik je bil župan
Občine Mislinja Bojan Borovnik, k
slovesnosti pa so z nastopi pripomogli
krajevni umetniki.

Na sobotno popoldne je na igrišču
pred brunarico v Završah potekal vaški piknik. Druženje je bilo namenjeno vsem vaščanom, pripravili pa so ga
člani Vaške skupnosti in Kulturnega
društva Završe. Prireditev so popestrili člani Folklorne skupine Valdek,
ki so zaplesali nekaj plesnih venčkov,
mlajša folklorna skupina z najnovejšim plesom in petjem, na koncu pa še
skupina prikupnih mladenk pod ime-
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nom Završke d'čve. Z melodijami so
nas razveselili še pevci Sv. Vida in perspektiven trio Pivnikovi pobi. Zdrav
način življenja so na svoji stojnici
predstavile in zagovarjale članice rekreacijske skupine iz Završ. Cel popoldan je bilo ob zabavi še polno kulinaričnega in kulturnega razvajanja.
Na koncu naj dodamo še to, da je
novo podobo končno dobilo tudi obzidje ob pokopališču pri Sv. Vidu,
ki ga je zob časa pošteno načel. Po
večletnem načrtovanju sanacije tega
kulturnega spomenika smo krajani le
dočakali njegovo realizacijo.

a Darinka Lubej
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Dojenju prijazno mesto
»Dojenje je tukaj dobrodošlo.«
Materino mleko vsebuje sestavine, ki so popolnoma prilagojene otrokovim potrebam za zdrav razvoj.
Številne raziskave kažejo, da je dojenje
najboljši način hranjenja novorojenčkov, dojenčkov in malih otrok. Dojenje
pa ne učinkuje dobro samo na zdravje dojenčkov, ampak tudi na doječe
matere.
Dojeni otroci so bolj umirjeni in zadovoljni, imajo boljši razvoj možganov,
oči, ustnih mišic in čeljusti ter imunskega sistema. Dojenčki, ki niso doje-

ni, so v življenju bolj dovzetni za številne bolezni. Dojeni manj zbolevajo
za boleznimi, kot so obolenje dihal
ter vnetji prebavil in srednjega ušesa.
Izpostavljeni so manjšemu tveganju za
prekomerno telesno težo in sladkorno
bolezen. Imajo manj obremenjene ledvice in manj alergij ter manjše tveganje
za nenadno smrt v zibelki.
Dojenje ima številne prednosti tudi
za doječe matere, ki se jim po porodu maternica hitreje skrči, s tem pa izgubljajo manj krvi. Redkeje zbolevajo
za rakom na prsih in rodilih in ima-

jo manj osteoporoze. Dojenje omogoča daljši razmik med posameznimi nosečnostmi. Materino mleko je vedno
na voljo in je cenejše kot umetno mleko. Nenazadnje pa ima dojenje tudi
pomembne okoljske prednosti, saj zaradi manj odpadkov ter manjše porabe energije bistveno prispeva k varstvu
okolja.
Vsi, ki se srečujemo z doječim parom, posebej pa še zdravstveni delavci,
moramo spodbujati, ščititi in podpirati dojenje. Matere moramo opogumljati, da z dojenjem pričnejo čimprej po
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otrokovem rojstvu ter da otroka prvih
šest mesecev življenja izključno dojijo
in ne dodajajo vode ali čajev. Z uvajanjem goste hrane naj pričnejo po dopolnjenem šestem mesecu starosti, z
dojenjem pa naj ob tem nadaljujejo do
otrokovega drugega leta ali dlje.
Zaradi želje po večji prepoznavnosti
o dobrih učinkih dojenja ter o podpori le-temu je Nacionalni odbor za
spodbujanje dojenja pri slovenskem
Unicefu pričel z novo pobudo za spodbujanje in zaščito dojenja – Dojenju
prijazno mesto.

Splošni cilj pobude je povečati pogostost dojenja
pri vseh starostnih skupinah otrok na celotnem
področju mesta.
Pobuda (v nadaljevanju DPM) je
nova v slovenskem in mednarodnem
prostoru. Poleg Kranja in Novega mesta sta k pobudi pristopili kar dve koroški mesti, in sicer Slovenj Gradec in
Mislinja. Pobuda sloni na dokumentu »10 korakov do Dojenju prijaznega mesta«, ki je osnova za pridobitev
naziva.
Splošni cilj pobude je povečati pogostost dojenja pri vseh starostnih skupinah otrok na celotnem področju mesta. S povečanjem pogostosti dojenja
se povečuje raven zdravja pri dojenih
otrocih, materah in v celotni družbi,
zmanjšuje se neenakost in izboljšuje okoljsko stanje, v daljšem časovnem

obdobju pa dojenje omogoča tudi hitrejši napredek mesta.
Mesto, ki se pridruži in uresniči pobudo DPM, pokaže svojim prebivalcem, da jim želi boljše zdravje,
manj neenakosti, bolj zdravo okolje in tudi splošni dolgotrajni napredek. Skupnosti pošilja sporočilo, da
spoštuje njihove želje in ceni prednosti dojenja za zdravje otroka, družine in
skupnosti.

10 korakov do dojenju prijaznega
mesta
1. korak: Mesto ima napisano politiko o podpori dojenju, ki jo redno
objavlja.

2. korak: Mesto kot celota zagotavlja
naklonjenost dojenju.
3. korak: Vodstva zdravstvenih ustanov v mestu podpirajo optimalno
dojenje.
4. korak: Vse nosečnice so ustrezno
poučene o prednostih dojenja, o
tveganjih nepotrebne mlečne formule in o tem, kje lahko dobijo
potrebno pomoč.
5. korak: Zdravstvene ustanove v
mestu so dojenju prijazne.
6. korak: V mestu so na voljo skupine
za pomoč doječim materam in svetovalci za dojenje.
7. korak: Poslovni subjekti v mestu
izkazujejo naklonjenost dojenju.
8. korak: Poslovni subjekti, zlasti zdravstvene ustanove, upoštevajo in izpolnjujejo načela
Mednarodnega kodeksa o trženju
nadomestkov materinega mleka
Svetovne zdravstvene organizacije.
9. korak: Delovne organizacije v mestu poznajo in spoštujejo pravice
doječih mater na delovnem mestu.
10. korak: Vzgojno-izobraževalne ustanove v mestu vključujejo vsebine o
dojenju v učne programe.
Resnično se veselimo, da je dojenje
na Koroškem dobrodošlo in da bosta kar dve koroški mesti med prvimi v
Sloveniji pridobili naziv Dojenju prijazno mesto.

a Albina Linasi, dipl. babica,
patronažna med. sestra ZDSG,
mednarodna svetovalka za dojenje
- IBCLC
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kotiček za prometno varnost
Varnost pešcev in otrok
Spet se je začelo novo šolsko leto, za
katerega si vsi skupaj želimo, da bi ga
otroci in mladostniki preživeli v šolskih klopeh. Po brezskrbno preživetih počitniških dneh se otroci spet
vsakodnevno vračajo v promet kot
pešci, kolesarji ali vozniki skirojev. Na
vseh voznikih pa je zopet večja odgovornost, da vozimo počasneje in bolj
odgovorno.
Kot vsa leta doslej smo tudi letos
za večjo varnost učencev OŠ Mislinja
in vseh ostalih udeležencev v prometu poskrbeli v prvih dveh tednih pouka, v Društvu šoferjev in avtomehanikov Mislinja. V sodelovanju z ZŠAM
Slovenije, policijo in SPV Mislinja
smo izdelali načrt in termine varovanja. V DŠAM pa smo naredili seznam
sodelujočih članov društva.
Varovali smo na šolski poti, na prehodih čez cesto, ki je v času prihodov

in odhodov otrok v šolo tudi najbolj
obremenjena. Prisotni smo bili zjutraj,
ko prihajajo otroci v šolo in opoldne,
ob koncu pouka, ko odhajajo domov.
Vse dni je bil prisoten tudi policist, ki
je še dodatno skrbel za varnost voznikov in ostalih udeležencev v prometu.
Z meritvami hitrosti je pripomogel k
še večjemu umirjanju prometa v neposredni okolici šole. Voznikom je v večini primerov izdajal opozorila, le tis-

tim najhitrejšim pa je bila izdana tudi
globa.
Ob koncu akcije, ki je bila letos poimenovana Varnost pešcev in otrok,
smo veseli, da je bila uspešno izvedena. Vsem udeležencem v prometu pa
želimo veliko varnosti in naj bo brez
nesreč. Srečno.

a DŠAM Mislinja

mislinjske zgodbe
O življenju in delu na Matičevem
in na Volovici
Avtoriziran intervju, pogovor je potekal 5. 3.
2021, pri gospe Mariji Kotnik doma.

Pripovedovalka: Marija Kotnik
Zapisovalec: Matjaž Jež

Kmetija Matic, tudi Matičevo imenovana (Tolsti vrh pri Mislinji 26),
je bila najvišje ležeča kmetija na
Pohorju (1.250 m). Leži v katastrski občini Mislinja tik ob meji s katastrsko občino Paka in je iz zgodovinsko-geografskih razlogov vredna
posebne pozornosti. Vse kaže, da domače ime kmetije Matic izvira iz imena nekdanjega lastnika. Po najstarejših znanih podatkih zemljiške knjige
v Slovenskih Konjicah je bil to Matija
Oder (Oder Mathias). Matija je v do-

Vpis v zemljiški knjigi v Slovenskih Konjicah

Naša občina
mači govorici seveda Matic. On je
leta 1858 kupil to kmetijo, leta 1862
pa sta z ženo Jožico (Oder Josefa) na
osnovi predporočne pogodbe iz leta
1860 vpisana kot solastnika kmetije, vsak do ene polovice. Po istem viru
je leta 1902 kmetijo kupil znani mislinjski podjetnik Arthur Perger, ki je
hišo prezidal in uredil dve stanovanji za svoje delavce. Po nacionalizaciji leta 1949 je kmetija Matic postala
splošno ljudsko premoženje, s katerim
je sprva upravljalo Gozdno gospodarstvo Celje, kasneje pa Lesna industrija
Slovenj Gradec. Leta 1977 sta zgradbo kupila zasebnika F. Mavec in J.
Koštomaj, katerih nasledniki jo še danes uporabljajo kot vikend. Tako lahko Matičevo štejemo za kmetijo vse do
leta 1975, ko je v njej živela družina
Kotnik, ki je imela tu stalno bivališče
in je še živela kmečki način življenja,
od tega leta dalje pa to ni več kmetija
in tudi nima več statusa najvišje kmetije na Pohorju.
Zdaj pa je že čas, da predamo besedo naši sogovornici Mariji.
Marija Kotnik je rojena 16. 4. 1942
in je stara 80 let. Rodila se je pod
Volovico na kmetiji Mlinšek. Oče je
bil Jožef Mlinšek, po domače Grgunov
Jožek, s kmetije Grgun, mati pa je bila
Marija, dekliško Kavčič, in je bila leta
1909 rojena na Matičevem. V družini
je bilo 12 otrok, dve dekleti in 10 fan-

Marija Kotnik
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Na Matičevem, ko cvetijo češnje …

tov. V šolo je hodila v dvajset minut
oddaljen Rakovec, ki je bil takrat veliko naselje gozdnih delavcev, zdaj pa
tam živita samo še dva domačina.
Marija se je leta 1961 poročila s Francem Kotnikom, gozdnim
delavcem, ki je bil doma s kmetije Kanovnik. Sprva sta živela na
Kanovnikovem v manjši leseni hiši, v

»oferski bajti«. Leta 1956 so se preselili na Matičevo. To je bilo takrat državno, v upravljanju Gozdnega gospodarstva in so bili najemniki. Tam so
živeli do leta 1975, ko so se preselili v
Mislinjo, v občinsko najemniško stanovanje na Šolski cesti 22, kjer živi še
danes. Marija in Franc sta imela tri
otroke, dve hčeri sta bili rojeni še na

Starejša hči je še hodila v uro in pol oddaljeno šolo v
Graben (Mislinjski jarek), mlajša dva otroka pa sta
že hodila v novo šolo v Šentilju, do koder je tista leta
že bil organiziran avtobusni prevoz.

Izrez iz geografske karte 1 : 25000 iz leta 1937. Kmetija Matic je označena kot Permatec.
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Kanovnikovem, sin pa na Matičevem.
Starejša hči je še hodila v uro in pol
oddaljeno šolo v Graben (Mislinjski
jarek), mlajša dva otroka pa sta že hodila v novo šolo v Šentilju, do koder je
tista leta že bil organiziran avtobusni
prevoz. Mož Franc je umrl leta 2009,
tako da zdaj živi sama, njeni otroci pa
žive v bližini in jo pogosto obiskujejo.
V letih, ko je tam živela Marija z
družino, je bilo Matičevo dvostanovanjska hiša, kjer sta živeli dve družini
gozdnih delavcev. Kotnikovi so bili v
vzhodni polovici. Hiša je imela zidano
klet, zgornji del pa je bil lesen. Ob hiši
je bil takrat velik skedenj ali marof
(zdaj ga ni več). Marija se spominja,
da je marof spadal pod Vitanjsko, hiša
pa pod Mislinjsko upravo. Spodnji del
skednja je bil s kamnom zidan, zgornji
pa lesen (vrhhlevni skedenj). V njem
so imeli dva vola in dve kravi, navadno po tri prašiče in veliko kur. V
zgornjem delu so imeli seno. Tudi hlev
in skedenj so si delili s sosednjo družino. Ker takrat ni bilo hladilnikov,
so večje živali, svinje in govedo, klali samo pozimi, ko je meso naravno
zmrznilo in se ni pokvarilo. Poleti so
klali samo perutnino in so zato imeli
veliko kokoši. Imeli so rjave nesnice in
bele piščance za meso. Pripravljala jih
je na različne načine: kot juho, kislo
juho, obaro, pečene ali pohane.

Občina Mislinja

Nekdaj na dvorišču pri Kotnikovih

Ob hiši so imeli ograjen vrt, kjer
so sadili solato, peteršilj, korenje,
rdečo peso in zelje. Imeli so tudi
nekaj običajnih začimb, kot sta timijan in majaron. Zelišč ni imela,
ker jih je bilo dovolj na travnikih v
okolici. Okrasne rože je imela samo
na oknih. Na polju so sadili predvsem krompir, rumeno kolerabo in
krmno peso. Žita, koruze, lanu in
stročnic niso sejali, ker zaradi nadmorske višine niso uspevali. Hrano
za prašiče so kuhali v kotlu, imenovanem alfa.

Izrez iz gozdnogospodarske karte v merilu 1 : 10000 iz leta 1981. Na levi je stanovanjska
hiša, na desni pa hlev, ki ga danes ni več.

Za dodatno živinsko krmo so
Kotnikovi kosili volčič na vitanjski
Volovici. Travniki so bili takrat državni, košnje pa jim ni bilo potrebno plačevati. Tam je kosil že njen
oče, ko pa sta se s Francem preselila na Matičevo, sta ona dva prevzela to košnjo. Dan, ko so šli kosit
na Volovico, je Marija opisala tako.
Vstajali so ob petih, kakor običajno.
Za zajtrk so imeli navadno umešana
jajca, pečena na 'grumpih', in domači
mešani rženo-pšenični kruh iz moke,
ki so jo kupovali v trgovini v Mislinji.
Pekla ga je sama v krušni peči. Zraven
so pili domače mleko ali belo žitno
kavo. Za s seboj je pripravila domače suho svinjsko meso, klobase, trdo
kuhana jajca in kruh. Po zajtrku so šli
skupaj od doma z vpreženimi voli in
vozom. Do Volovice so imeli pol ure.
Ko so prispeli, so vole izpregli, da so
se ves dan pasli. Pri košnji je navadno
pomagal možev brat. Ko so dovolj nakosili, je bila malica. Potem so šli obračat in grabit, ko je bilo suho, pa so
naložili na voz. Če jih je ujela nevihta in se ni dobro posušilo, so zložili
v plaste in nadaljevali naslednji dan.
Naloženo je bilo navadno popoldne
ob treh ali štirih. Takrat so peljali domov in spravili na gumno. Vsako leto
so z Volovice pripeljali pet do šest voz
volčiča.

Naša občina
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mislinjske zgodbe
Vzemi si čas za naravo na kmetiji Adam
Ob vznožju Pohorja nad Mislinjo
že vsaj 600 let deluje ekološka kmetija Adam. Trenutno na njej živimo trije
rodovi. Skupaj smo se odločili, da naš
»košček raja« med pohorskimi gozdovi
ponudimo tudi turistom.
Spoštovanje do narave in dediščine je ohranilo nedotaknjen ekosistem poln življenja. Vemo, da danes vse
več ljudi išče neokrnjeno naravo, kjer
po travnikih še rastejo prvinske trave in rože, ki se poleti spremenijo v
živo pisane preproge. Kjer se mir in tišina prepletata v objemu gozdov. Kjer
se čisti potoki stekajo iz planin v doline. In naša kmetija ima srečo, da nudi
vse to. Obdana z gozdovi in travniki
ter bogata z vodnimi viri. Skozi dvorišče namreč teče tudi manjši potok, ki
polni ribnik z lokvanji in močvirskimi
rastlinami ter ekološki naravni bazen.
Vse te naravne danosti želimo deliti
z ljudmi, ki iščejo oddih in počitnice
v pristnem naravnem okolju. V bližnji
okolici se lahko sprehajajo po mogočnih pohorskih gozdovih in planjah,
kolesarijo po neštetih gozdnih cestah
in poteh, plezajo v bližnjem granitnem
plezališču, raziskujejo kraški svet okolice Hude luknje ali pa samo relaksirajo na našem domačen naravnem
bazenu.
In tako smo uredili hiško za najem, ki nudi apartma z veliko teraso. Opremljen je z doma izdelanim
pohištvom, kar mu daje edinstven
izgled in pristno domačnost. V njem
so praktično uporabljeni starinski kosi
lesa, kovine … Zaradi domače izde-

lave se vso pohištvo prilagaja prostoru
in uporabi, kar ustvari nekakšno domačnost, ki jo naši gostje zelo cenijo.
Sprehod, tek, kolo ali samo počitek na ležalniku v objemu narave nam

napolni srce in sprosti duha – zato
Vzemi si čas za naravo. Na kmetiji Adam.
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mlad.si
Mislinjski mulc
Letos smo že drugo leto zapored komaj čakali poletje in s tem dogajanje
Mislinjskega mulca, ki je bilo naravnost fantastično. Dobili smo se vsak
torek in četrtek ter si privoščili tri ure
zabave na izbrano temo, ki je bila vsak
teden obarvana drugače. Otroci so se
zabavali ob različnih športnih dejavnostih, npr. med dvema ognjema, pika
stoj, raznih poligonih, seveda pa ni
manjkalo tudi nogometa. Otroci so se
izkazali kot pravi umetniki v dejavnostih, kjer so pokazali svojo ustvarjalno
noto. Skupaj smo spoznavali globine
morskega dna in širine kmečkih polj
ter slovenskih gozdov. Družili smo se
s policisti in gasilci ter otrokom pokazali in podrobneje razložili, kako pomembno je njihovo delo. Ob zaključku Mislinjskega mulca pa smo zopet
pripravili tabor v Završah, ki je bil
tako za otroke kot za vse nas nekaj izjemnega in poln nepozabnih dogodivščin, ki smo jih doživeli skupaj z našimi majhnimi nadobudneži. Otroci
so uživali v različnih športnih igrah
in se pod vodstvom animatorjev urili v raznih dejavnostih (kurjenju ognja, pripravi palic za peko hrenovk ter
penic). Prav tako so se zopet prelevili v pravcate umetnike, ko so domiselno izdelovali iz gline. Zares so pravi ustvarjalci! To pa še ni vse, otroci
so iskali tudi skriti zaklad. Sliši se zabavno kajne? Saj je tudi bilo, otroci
so morali prehoditi dolgo pot, da so
ga našli in tudi to jim je uspelo. Vsak
je dobil posebno svetlečo zapestnico in si jo ponosno nadel na roko ter
jo nosil ob slavni peki hrenovk in penic, ki jih otroci naravnost obožujejo! Tako smo naš večer zaključili veseli, predvsem pa s polnimi trebuščki.
Otroci pa še zdaleč niso bili zaspani, zato smo jim pripravili disko večer, kjer so plesali, skakali, se hihitali
in zabavali, dokler niso sladko zaspali. Animatorji smo izjemno veseli in
ponosni, da smo otrokom vsak teden
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pričarali nekaj posebnega in počitnice
naredili vsaj za kanček bolj zabavne in
nepozabne. Upamo, da so se zabavali
tudi naši mulci ter da se ponovno srečamo naslednje leto in se podamo na
pot novih, predvsem pa vznemirljivih
dogodivščin.

a Ekipa Mislinjskega mulca

mlad.si

Novičke sončnega škrata

Olimpijska bakla med najmlajšimi
V začetku meseca julija sem opravljala delo vzgojiteljice v vrtcu Mislinja
Sončni škrat v starostni skupini od 3
do 6 let. Med šolskim letom izvajam
vzgojno delo v vrtcu Dolič. Ko sem izvedela, da se bo v Mislinji odvil poseben dogodek »Sprejem olimpijske
bakle«, sem to temo vključila v vzgojni
program. Z otroki smo se pogovarjali,
izvajali razne dejavnosti na temo olimpijskih iger. Skupaj s pomočnico vzgojiteljice Sašo Štumpfl sva otroke navdušili, da se tega posebnega dogodka
udeležimo tudi mi.
Prišel je ta veseli »olimpijski dan«.
Vsi otroci so ta dan prišli v vrtec pravočasno, da smo se najprej dobro okrepčali, pojedli zajtrk in se odpravili
na pot. Da smo bili dobro vidni, smo
si nadeli odsevne brezrokavnike in s
tem poskrbeli tudi za varnost.
Pot nas je vodila mimo gasilskega
doma do skakalnice, kjer smo opazili že veliko občanov. Umaknili smo se
ob ograjo, kjer smo opazovali, kako

je skakalka skočila iz velike skakalnice in v roki držala olimpijsko baklo. Predala jo je ravnateljici vrtca
Slovenj Gradec, Mojci Verhovnik, ki
jo je spremljalo nekaj predšolskih otrok vrtca Mislinja. Razveselili smo jo
z našim prihodom, zato se nam je pridružila in vsak otrok je lahko prijel v

roko olimpijsko baklo. To je bilo za
otroke posebno nepozabno doživetje.
Na koncu smo se skupaj fotografirali.

a Florjana Kragelnik
vzgojiteljica
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Vizija Sončnega Škrata
»V hiši Sončni škrat bomo skrbeli za
varno in dobro počutje vseh, spoštovali različnost ter aktivno sodelovali z
lokalnim okoljem. Spodbujali bomo
ustvarjalnost in radovednost ter se
stalno strokovno izobraževali.«
V novo šolsko leto smo vstopili polni upanja in optimizma z željo, da res
celotno leto preživimo skupaj brez zapiranja. Tudi letos vrtec Sončni škrat

deluje na treh lokacijah. Poleg enote
v Mislinji imamo dva oddelka v prostorih Osnovne šole Dolič ter oddelek
najstarejših, predšolskih otrok v OŠ
Mislinja. Skupaj je v naš vrtec vpisanih 165 otrok.
Prednostna naloga Sončnega škrata
v letošnjem letu je ekološka ozaveščenost predšolskih otrok. Pridružili smo
se projektu Postani pravi junak-juna-

kinja z geslom »Poberem smet in rešim
svet«. Z različnimi dejavnostmi in aktivnostmi bomo bogatili in spoznavali svet ekologije pri najmlajših. Veseli
bomo vsakega sodelovanja z lokalnimi
društvi in skupnostmi.

a Špela Tovšak
vzgojiteljica

kult-ura
Knjižni kotiček

»Noben prijatelj ni tako zvest kot je knjiga.«

Agni

Ne izpusti me

Borut Kraševec svoje delo Agni opisuje kot nenavaden, napet, drzen in premišljeno napisan roman, ki ničesar ne prepusti
naključju. Agni je krajšava od Agnes, ljubka kunčica. Živi v skednju s svojim številnim
sorodstvom. Zanjo skrbi in jo crklja Maša,
najstnica, ki živi z mlajšo sestrico Klarico,
očkom Ivanom in mamo Katjo. K njim se
nekega dne po neuspeli ljubezenski zvezi
naseli teta Brina. Nihče pa tega ni pričakoval. V romanu se prepletajo človeške in živalske usode, ki so zaznamovane z goni in
strastmi. Avtor se z izmenjavanjem pripovednih gledišč ves čas poigrava z bralskimi
pričakovanji in dosega močne učinke. Junija
je prejel Delovo nagrado kresnik.

Raztrgajmo nebo

Priljubljeni italijanski pisatelj Paolo
Giordano se tako kot v drugih, tudi v tem
romanu loteva različnih tematskih področij, a ostaja zvest prijateljstvu in ljubezni.
Prvoosebna pripoved poseže v čas otroštva, ko glavni protagonisti prestopijo prag
tridesetih let. Teresa preživlja poletje v
Apuliji v družbi babice in očeta. Spozna tri
fante, ki jo povlečejo v svoj svet, ki je zanjo vznemirljiv. Spletejo se večne prijateljske vezi ter tudi prva ljubezen … A nobena vez ni neuničljiva in nobeno poletje
ne traja večno.

a Ernest Hemingway

Kriminalka izpod prstov Michaela Bussija,
ki zadane kot kozarec punča. Pari zaljubljenih turistov uživajo brezskrbne dni na otoku Reunion. Toda sanje se hitro spremenijo v nočno moro, saj turistka Liane izgine
iz hotela. Nikakor je ne najdejo in njen mož
Martial Bellion postane prvi osumljenec, saj
pobegne s šestletno hčerko. Začne se pravi lov na človeka, ki za seboj pušča trupla v naravi, kjer živi najbolj mešano prebivalstvo na vsem svetu. Bralec do zadnjega
težko najde pravega morilca, saj so vsi namigi zavajajoči.

a Monika Bokan
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kult-ura
Ukrepi niso ustavili plesalk flamenka
Naša plesna skupina v tej sezoni
kljub vsem ukrepom ni spala. V času,
ko nismo mogle vaditi na skupnih vajah, smo se dobivale na treningu preko v ta namen narejene skupine na
facebooku, kjer smo vadile še z drugimi plesalci flamenka iz Slovenije in
Hrvaške. Seveda je naše treninge še
naprej vodil učitelj Mitja Obed.
Pripravljati smo začele novo koreografijo za zaključni nastop PKD
CoraViento v Domu slovanskih kultur France Prešeren v Ljubljani. Prav
tako smo v juniju izvedle odprto vajo
flamenka na vrhu Foltanovega hriba, kjer smo prav posebej uživale sredi
travnika z razgledom na Mislinjo.

Ker pred nastopi na razpolago ni
bilo primernega prostora za intenzivni
trening, smo se znašle po svoje. Vadile
smo na prostem, npr. v Stražah na
prostoru za piknike ali pa kar na terasi
Kulturnega doma Šentilj.
V novo sezono treningov bomo z
veseljem zaplesale in držale pesti, da
novembra ne bo zaostrenih ukrepov
glede koronavirusa in končno spet izvedemo prireditev Večer španskega
plesa in glasbe.

a Doroteja Stoporko
ŠRD Mislinja Sekcija flamenko
f Karmen Perme, Simona Šturm Rubi, Mihael Šuler
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kult-ura
Letošnji GrabnArt posvečen
koroškemu bardu
»Pa vendar kultura figurativno pomeni skupek dosežkov in vrednot človeške družbe, človekovega delovanja
in ustvarjanja. Ustvarjanja v smislu
spreminjanja sveta, razvijanja individualnih sposobnosti in končno tudi
plemenitenja in duhovnega bogatenja
človeštva. Kultura je naša nadgradnja.
Vodi nas v izbris slabega. Je spovednica našega srca, naših želja in hotenj.«

a Benjamin Kumprej, Leše –
na kmetiji Pristov, junija 2017

To so misli umetnika in prijatelja,
ko smo ustanovili naše društvo. Vsa
leta je spremljal naše delo, sodeloval z
nami na kolonijah ter ustvaril in nam
podaril izjemna slikarska dela, s katerimi je obogatil našo zbirko umetniških del. Njegova življenjska pot se je
prehitro končala in na naših srečanjih
bi si imeli še veliko povedati …
Zato smo svoje jubilejno deseto leto
posvetili Benjaminu Kumpreju, akademskemu slikarju, koroškemu bardu. 21. junija smo na Tisnikarjevi rojstni hiši otvorili razstavo iz slikarjeve
zbirke. Pri tem nam je pomagala njegova hčerka Laura, ki je prav tako
akademska slikarka.

Dušan Sterle pred svojimi deli

Laura Kumprej z očetom Benjaminom
v ozadju

Družina Benjamina Kumpreja

Mihael Šuler (JSKD), župan Bojan Borovnik
in predsednik KD JT Zoran Ogrinc
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Zadnjo soboto v avgustu smo povabili Benjaminove prijatelje z akademije, ki so ves dan ustvarjali na
že tradicionalnem GrabnArtu na
Tisnikarjevi domačiji. Sodelovali so:
Lojze Kalinšek, Lojze Konec, Laura
Kumprej, Nada Madžarac, Zoran
Ogrinc, Branimir Ritonja, Jerneja
Smolnikar, Dušan Sterle, Maja Šivec,
Tanja Špenko, Veljko Toman.
Ves čas pa sta z bila z nami v mislih Jože in Benjamin, saj sta nam med
dežjem poslala tudi sonce.

a Doroteja Stoporko
KD Jože Tisnikar Mislinja
f Maja Šivec

skrb zase
Manj dihanja, več zdravja
Zdrav organizem ljudje navadno
povezujemo z dobro prehrano, rednim gibanjem in okoljem brez stresa. Bržkone nikoli ne pomislimo na
normalno dihanje. Zdaj se verjetno sprašujete, zakaj dihanje in zakaj
normalno.

Dihanje je osnovni fiziološki proces, kjer gre za izmenjavo med dvema
plinoma - ogljikovega dioksida (CO2)
in kisika (O2). Brez kisika naš organizem ne preživi dolgo, možgani na
primer zgolj nekaj minut, a prav tako
kot kisik je pomemben ogljikov dio-

ksid. Ta s kopičenjem njegove vrednosti v krvi omogoča, da tkiva v prvi
vrsti dobijo kisik za njihovo delovanje. Normalno dihanje je nevidno,
neslišno in redno. Izmerimo ga lahko
z minutno ventilacijo (količina predihanega zraka v litrih na minuto), ki je
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okoli 6 l/min v mirovanju. Nasprotno
lahko pri ljudeh s kroničnimi srčnimi obolenji, diabetesom, astmo in številnimi drugimi boleznimi opazimo
močno povišane vrednosti minutne
ventilacije (MV) - tudi do 16 l/min v
mirovanju. Podatki v zadnjem stoletju kažejo na povišane vrednosti MV
v mirovanju tudi pri zdravih ljudeh.
Za primerjavo naj povem, da med aktivnostjo v eni minuti zlahka vdihnemo in izdihnemo 100 in več litrov
zraka, toda prekomerno dihanje ali
hiperventilacija v mirovanju lahko negativno vpliva na organe in pomeni
odklon od optimalnega zdravja človeškega organizma.
Kljub omejenim študijam vemo, da
zdravi ljudje dihajo manj. Da bi ugotovili, zakaj si lahko ljudje s hiperventilacijo škodimo, moramo odpotovati daleč v preteklost, ko na Zemlji še
ni bilo življenja. V tem času je bilo v
ozračju 10% ali celo več CO2 in praktično nič O2. S pojavom prvih vretenčarjev okoli pol milijarde let nazaj
smo dobili prototip človeških pljuč.
Ozračje se je takrat precej spremenilo; v zraku je bilo najverjetneje vsaj
7% CO2 in 1% O2. To je pomenilo,
da so organizmi kljub povečani frekvenci dihanja dobili dovolj kisika in
ogljikovega dioksida. Ogljikov dioksid je med drugim pomemben tudi
za širitev žil in s tem boljši pretok krvi
ter prenos hranil do celic, uravnavanje pH ravnovesja, sproščanje gladkih
mišic, sodeluje pa tudi pri številnih
kemijskih reakcijah.
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ziološki proces, do katerega lahko zavestno dostopamo.
S prevzemom nadzora nad dihanjem lahko zato v stresnih situacijah
v trenutku spremenimo našo fiziologijo. Akutno to storimo s počasnejšim
dihanjem, če je le mogoče skozi nos,
kjer je podaljšan izdih daljši od vdiha.
Za to obstaja veliko dihalnih metod,
princip v ozadju pa je podoben kot pri
drugih aktivnostih, kjer želimo izboljšati določen fiziološki parameter. V relativno kratkem času telo izpostavimo stresu, na katerega se telo adaptira
in mu bolje kljubuje ves preostali čas,
ko počnemo pomembnejše življenjske
stvari.
Na voljo imamo test zadrževanja
diha, ki pri večini ljudi odraža zaloge
CO2 in nasičenost tkiv s kisikom. Test
izvedete tako, da se po nekaj minu-

Edinstvena lastnost dihanja je ta, da je to edini
fiziološki proces, do katerega lahko zavestno
dostopamo.
Pojav zelenja v kasnejši fazi evolucije, je s fotosintezo preoblikoval CO2 v
O2. Današnje ozračje tako predstavlja
okoli 20% O2 in le 0,03% CO2, človeške celice pa še vedno potrebujejo
približno 7% CO2 in 2% O2. V ozračju imamo tako premalo ogljikovega
dioksida in preveč kisika. Edinstvena
lastnost dihanja je ta, da je to edini fi-

tni popolni sproščenosti sede ali leže,
primete za nos in štejete čas, ko držite dih po normalnem, umirjenem izdihu. Ko začutite prvo potrebo po
zraku (navadno z reakcijo diafragme
ali refleksom požiranja), ustavite uro.
Nadaljevanje dihanja mora biti enako
kot pred začetkom testa – umirjeno,
brez hlastanja za zrakom! Po ugoto-

vitvah pri zdravih ljudeh, bi naj norma tega testa bila okoli 40 sekund. V
študijah imajo ljudje z različnimi boleznimi rezultate pod 20 sekund, tisti s težjimi boleznimi srca in težki kadilci, pa tudi pod 10 sekund. Naj vas
čas manjši od 40 sekund ne prestraši (osebno sem pod to mejo). Glejte na
to kot novo orodje v škatli, namenjeni vaši dolgoživosti. To številko lahko
premaknemo višje z doslednim, zavednim dihanjem. Kjerkoli ste, se lahko za nekaj minut zavedate zraka, ki
polni in prazni vaša pljuča. Pozornost
usmerite predvsem na daljši izdih od
vdiha skozi nos in na sčasoma vedno daljši naravni odmor brez dihanja
po izdihu. S tem višamo toleranco na
ogljikov dioksid, ki se pod temi pogoji kopiči v telesu in posledično vpliva
na boljšo preskrbo celic s kisikom, ki
je potreben za njihovo življenje. Če v
vajo vključite še hojo, bodo dividende
zdravja vašega telesa toliko višje.
Veliko raziskav je še potrebnih za črno-bele zaključke o neposredni povezavi med respiratornim sistemom in
obolenji. To pa ne spremeni dejstva,
da ljudje zaviramo tihega ubijalca stres, ko dihamo počasi, bolj umirjeno
in predvsem z manjšo frekvenco.

a Jordan Korošec, dipl. kin.
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društveno dejavni
Turistično društvo Mislinja
Letošnje leto je bilo za TD Mislinja
tudi volilno leto in preko glasovanja
na daljavo so člani društva potrdili
drugo vodstvo. Na mestu predsednika in podpredsednika sva se zamenjala
z Dragom Pogorevcem. Seveda bo njegovo dosedanje vodenje kar težko izboljšati, vendar obljubljamo, da bomo
skušali dohajati njegov tempo in vizijo, ki smo si jo v društvu zastavili.
Drago pa zastopa naše barve tudi širše, izven naše občine, in sicer na TZ
Slovenije in TZ Saška, kateri smo se
pridružili, da se občine povezujemo
in predstavljamo skupaj v tem delu
Slovenije. Ostali člani upravnega odbora so Metka Gros, Jerica Založnik,
Tanja Meh, Polona Padežnik, Zvone
Vek, Damjan Krenker ter Lucija
Podpečan, ki je tudi vodja novo potrjenega mladinskega odbora društva.
Skupaj se bomo trudili realizirati cilje in turizem voditi po smernicah TZ
Slovenije. Že pričetek naših aktivnosti
je bil ustvarjanje mandal, kar je razpisala TZ Slovenije. O tem smo že dosti
objavljali. Naj se pohvalim, da je bila
po končani akciji zbiranja, naša travniška, mislinjska, objavljena na spletni
strani zveze. Odkrivanje skritih kotič-

sprašujejo tudi za nočitvene kapacitete, česar pa, kot vemo, primanjkuje. Zato občane spodbujamo, da kdor
ima možnost, naj razmišlja tudi v tej
smeri. Mi bi radi, da pri nas turisti ostanejo in odkrivajo naš kraj. Junija
smo naredili za naše občane tudi dva
kratka pohoda po Zoisovi poti in pot
okrog treh cerkva v Mislinji. Letos
bi radi izvedli podobno pot še v kakšnem drugem kraju občine (Dolič,
Kozjak, Završe, Dovže …). Vsi zaselki spadajo v eno občino in vsak ima
svoje zanimivosti in zgodovino, ki jo

Četudi nimamo izpopolnjene turistične ponudbe v
Mislinji, z aktivnostmi večamo promocijo našega
kraja, prepoznavnost, opažamo pa tudi večje
povpraševanje ter več obiskov.
kov domačega kraja, predstavitev kulinarike, običajev, meddruštveno sodelovanje, turizem ob vodi, vključevanje
mladih v turistične aktivnosti, … so
nekakšni cilji oz. smernice turizma letošnjega leta. Tudi naše aktivnosti gredo v tej smeri. Prvi dogodek v živo, ki
smo se ga lahko udeležili, je »Pozdrav
poletju«, ki je bil junija v Velenju.
Naredili smo kar nekaj promocije za
našo občino. Ker imamo dosti ponudbe na področju rekreacije, nas vedno

lahko spoznamo. V juliju smo želeli
izvesti novo prireditev »Tako smo delali nekoč«, vendar smo jo morali zaradi neurja, ki nam je odneslo cesto na Komisijo, prestaviti na avgust.
Prireditev je bila dobro obiskana in
dobili smo precej pozitivnih odzivov.
Mislim, da ljudem zaradi situacije primanjkuje druženja in nas vse veseli,
da se kaj dogaja. Letos smo imeli tudi
priliko, da obnovimo našo spletno
stran (www.td-mislinja.si). S pomoč-

jo g. Bezlaja smo to tudi uredili. To
je eden izmed medijev, kjer oglašujemo naše prireditve in vam pokažemo
tudi kakšno sliko z namenom, da se
nam drugič pridružite. Pomembno pa
je, da nas na spletu ljudje tudi najdejo
in si kraj ogledajo že na slikah. Seveda
nam pri objavah pomaga tudi občina na njihovi spletni strani. Ažurno
pa se novice lahko spremljajo tudi na
FB strani društva. Želimo se izboljšati in obljubljamo še več informacij.
Malo nas je spodbudilo tudi večje število všečkov.
Septembra bi radi izvedli našo dolgoletno prireditev »Pozdrav jeseni«, ki
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bo na Foltanovi kmetiji, 26. 9. 2021.
Za to bomo obvestilo posredovali pravočasno. Letos bo v manjši obliki zaradi omejitev, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Takšen je naš plan, v kolikor
je ne bomo morali v celoti odpovedati. Vsekakor pa nam idej ne manjka.
Morda pred novoletnim sejmom izpeljemo še kakšen kostanjev piknik.
Odvisno od razmer.
Letos smo sodelovali pri novi oddaji Zlati ključi, ki ste jo lahko spremljali avgusta na televiziji. Med drugim
tekmujemo za najboljši izletniški kraj
v Sloveniji. Zaradi tega nas je obiskala posebna komisija, kateri smo morali pokazati, kaj ponujamo. Te aktivnosti so bile pod okriljem občine, naše
društvo je sodelovalo in pomagalo.
Četudi nimamo izpopolnjene turistične ponudbe v Mislinji, z aktivnostmi
večamo promocijo našega kraja, prepoznavnost, opažamo pa tudi večje
povpraševanje ter več obiskov. Dober
primer je letos Lukov slap.
Med drugim smo na spletu objavili
tudi akcijo »Zelena ideja«, s katero želimo spodbuditi turizem brez odpadkov. Naj pohvalim nekaj obiskovalcev
prireditve »Tako smo delali nekoč«, da
so že pričeli s seboj prinašati pribor,
kozarce, sklede, in tudi izletnike na
našem odkrivanju Sevnice, ki so imeli v nahrbtnikih kozarce. Z majhnimi koraki, obveščanjem in akcijami
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„Zelena ideja“
TURISTIČNO DRUŠTVO MISLINJA
Šolska cesta 34; 2382 Mislinja; www.td-mislinja.si;

Dragi prijatelji okolja

Ker želimo v TD Mislinja delovati ekološko in prispevati k ohranitvi narave, vas vabimo, da se nam pridružite pri zbiranju predlogov „Zelena ideja“.
Želeli bi vas spodbuditi, da skupaj naredimo nekaj za okolje.
Na naših prireditvah, srečanjih, izletih, ogledih, sejmih... bi radi postali čim bolj okolju prijazni.

Dajemo nekaj iztočnic, ki bi v vsakemu izmed nas vzpodbudile nastanek nove, stroškovno ugodne, ekološke ideje, ki bi jo lahko v društvu realizirali:
➢ kozarci za ponovno uporabo (izločanje nerazgradljive plastike; morda kozarčki iz gline, stekla, lesa, mešanice več materialov, eko plastike,
nerjaveče kovine, žitaric…)
➢ skledice, krožniki, pladnji
➢ jedilni pribor
➢ serviete (morda naredite kakšno iz blaga…)
➢ označevanje poti, napisov
➢ itd.
Na samih prireditvah bomo promovirali in spodbujali, da je zaželeno, da se pribor, kozarci prinašajo s seboj. Težnja bo k temu, da ne bomo delali odpadkov
in dodatno obremenjevali okolja.
Predloge, ideje nam pošljite na mail: drustvo@td-mislinja.si, na „Facebook“ ali na naš naslov TD Mislinja Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, kamor lahko
pošljete tudi izdelke.
Idejam pripišite: avtorja, kontakt, lahko dodate sliko, če ste izdelek naredili, opredelite tudi strošek, če lahko (ni nujno).
Najboljše predloge bomo tudi nagradili.
Vabljeni k sodelovanju.

bomo med prvimi društvi, ki dajejo
okolju posebno pozornost. Vsekakor
akcija »Zelena ideja« nima datuma zaključka, zato pozivamo občane, da si
preberejo o tem in nas presenetijo s
kakšno zamislijo.
Kjer koli se pojavimo izven občine, lahko rečem, da so z našo prijaznostjo in informacijami kar zadovoljni. Sodelovali bomo tudi na Celjskem
sejmu, 15. 9. 2021, kjer bomo nadomestili promocijo letos odpovedanega sejma Alpe Adria. Skupaj z gostilno Repolusk bomo pričarali prijetno
vzdušje za obiskovalce s kulinaričnimi
dobrotami izpod Pohorja ter predstavitvijo naše občine na kar se da dober
in vabljiv način.
Nekaj so naši cilji v okviru društva,
drugo pa so naše želje, ki nekako
sovpadajo z boljšim doseganjem ciljev.
Če želimo ljudem, obiskovalcem približati našo ponudbo, je pomembno,
da imamo na voljo tudi nekaj sredstev,
namenjenih za to. Želimo si majhen,
primeren kotiček, pisarno, kamor bi
obiskovalci lahko prišli po kakšne informacije, promocijski material in kjer
bi morda lahko predstavili tudi lokalne obrtnike s svojimi izdelki. Že prijeten prostor je lahko prvi vtis, kako
imamo stvari urejene v domačem kraju. Vsi člani se trudimo in prostovoljno ukvarjamo z delom. Na prireditvah dajemo pozitivno energijo in
tako bomo tudi nadaljevali. Dobro sodelujemo tudi z ostalimi društvi in to
področje bi radi še izboljšali. Morda
se opogumimo in prijavimo tudi na
kakšen evropski razpis, preseneča-

TD Mislinja

mo. Naša želja je, da se v kraju tudi
kaj dogaja in da občane spodbudimo k obisku dogodkov. Za vse, kar bi
želeli urediti, imamo skoraj premalo
časa, kar vidim sama, ko me po službi
čaka še kakšna domača naloga za društvo. Vendar kjer je volja, je tudi doseganje ciljev lažje. Radi bi seveda tudi
več sredstev, na kar morda lahko apeliram za dobo volitev. Kdor se nam je
pridružil na kakšnem izletu, pohodu, prireditvi, ve, da z nami ni dolgčas. Vabimo vas tudi, da postanete
naši člani, da z nami podelite kakšno
dobro idejo, predlog, tudi kritiko, da
se z nami družite in pomagati pričarati gostoljubnost, ki jo lahko ponudimo turistom že s samim nasmeškom
na obrazu in lepo besedo.
Z veseljem bomo po Sloveniji enačili občino Mislinja z besedo gostoljubnost in naš delovni tim vam občanom
obljublja, da se bomo trudili še naprej in postopoma naredili še kakšno
izboljšavo. Nismo brez idej, le urnik
nam vsega naenkrat še ne dopušča.
Prijazen turistični pozdrav.

a Petra Sušec
predsednica TD Mislinja
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društveno dejavni
Aktivnosti PD Mislinja v prvih osmih
mesecih leta 2021
Kljub ambicioznemu programu
dela, ki smo ga pripravili v oktobru
2020, smo do preklica pandemije sredi junija upoštevali vsa priporočila
NIJZ in vladne odloke, kar je močno
vplivalo na izvedbo planiranih aktivnosti.Tako smo bili primorani improvizirati in prilagoditi aktivnosti nastalim razmeram. Žal je to med drugim
pomenilo tudi, da so odpadli vsi planirani pohodi naših najmlajših članov.
Zavedamo se namreč, da je zdravje na
prvem mestu in da bomo zamujeno
lahko nadoknadili, ko bodo razmere
to dopuščale.
Tudi po preklicu pandemije so ostali nekateri ukrepi še vedno v veljavi. Zato smo volilni zbor članov lahko izpeljali šele konec avgusta. Na
njem smo pregledali delo v minulem

letu, izpeljali volitve v organe društva
za mandatno obdobje 2021–2024 ter
sprejeli nova pravila društva, program
dela in finančni program za leto 2021.
Novoizvoljenim članom v organe

Z majhnimi koraki, obveščanjem in akcijami
bomo med prvimi društvi, ki dajejo okolju
posebno pozornost.
Program pohodov PD Mislinja
Oktober 2021
2. 10. 2021 Srečanje koroških planincev Organizator PD Muta
3. 10. 2021 Pohod po Bernekerjevi poti
5. 10. 2021 Pohod na Blegoš
9. 10. 2021 Črni vrh Praznovanje 30. obletnice postavitve znamenja
in 5. obletnice postavitve škorjanke
23. 10. 2021 Pohod na Strelovec
November 2021
2. 11. 2021 Ostrič in Pleševica (Čičarija)
7. 11. 2021 Zaključek pohodniške sezone
17. 11. 2021 Od Litije do Čateža
21. 11. 2021 Vrtovčev pohod (Po Vipavski dolini)
December 2021
4. 12. 2021 3. Miklavžev pohod
7. 12. 2021 Limbarska gora
18. 12. 2021 Čez goro k očetu
Vsi natančnejši podatki bodo objavljeni ob torkih po 17.00 uri na Koroškem radiu,
na plakatih, na internetni strani PD Mislinja in na internetni strani Moja občina.

društva ob tej priložnosti želimo veliko uspeha pri postavljanju planov, izvedbah aktivnosti, vodenju društva in
širjenju pozitivne energije.
V tem obdobju pa smo bili kljub
vsemu zelo aktivni starejši člani PD
Mislinja. Skupaj z DU Mislinja smo
izvedli pet izletov po naših hribih.
Marca smo obiskali Graško goro, maja
smo se podali po Meškovi poti, junija smo se povzpeli na Struško, kjer
smo lahko občudovali avriklje in narcise, julija smo se zapeljali na Jezersko,
od koder smo se povzpeli na Virnikov
Grintavec, avgusta pa smo občudovali
lepote Bistriškega Vintgarja.
V soboto, 12. junija, smo se odpravili na pohod od Dobrne do Mislinje.
To je bil naš društveni prispevek k
praznovanju vseslovenskega dneva planincev 2021, ki je potekalo v okviru
Planinske zveze Slovenije.
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Od društvenih pohodov pa bi izpostavili še obisk našega očaka. Na
Triglav se je namreč 10. in 11. avgusta podala skupina naših članov.
V lepem vremenu jih je pot peljala od Aljaževega doma čez Prag do
Kredarice. Po počitku in kosilu so se
popoldan podali še na vrh. Med udeleženci sta bila tudi oče in njegova
11-letna hči Miša, ki sta prvič stopila
na najvišji vrh naše lepe domovine. Pri

Občina Mislinja
Aljaževem stolpu so zato zanju pripravili tradicionalni »planinski krst« ter
zapeli dve pesmi. Po prespani noči na
Kredarici so se naslednji dan varno
spustili v dolino Krme, od tam pa z
avtobusom nazaj proti domu z novimi
načrti za osvajanje še drugih vrhov.
Aktivni pa smo bili tudi pri vzdrževanju in čiščenju naših poti, saj je
letošnji snegolom polomil mnogo
smrek.

Pred nami je še jesen. V programu
imamo zastavljenih še kar nekaj aktivnosti. Upamo, da nam bo jesenski čas
naklonjen z vremenom ter da nas pri
izvajanju preostalega programa ne bodo
preveč omejevali protikoronski ukrepi.
Vabimo vas, da se nam pridružite
pri naših aktivnostih in tako poskrbite za svoje zdravje, spoznate kakšen
nov kotiček Slovenije ali preživite nekaj prijetnih ur v družbi novih planinskih prijateljev.

a Peter Zupanc, PD Mislinja

Oskrba svojca
na domu
Na delavnico vabljeni vsi, ki skrbite za starejše osebe ali
osebe s posebnimi potrebami. Seznanili vas bomo s ključnimi
informacijami in veščinami, ki jih potrebujete za domačo oskrbo.
Delavnice bodo potekale vsak torek med 16. in 19. uro
v Mislinji v Centru Lopan (Šolska ulica 55, 2382 Mislinja)
Uvodno srečanje bo 5. 10. 2021.
Vsebina programa je sestavljena iz 4 tem:
• Osnovne značilnosti starejših in oseb s posebnimi potrebami.
• Nega in oskrba.
• Varovanje zdravja oskrbovane osebe in domačega oskrbovalca.
• Podporne službe in pomoč domačim oskrbovalcem pri njihovem delu.

NO
BREZPLAČ

Seznanili se boste tudi o vaših pravicah (denarna pomoč, družinski pomočnik, prevozi ipd.).

Informacije in prijave:
nika.martini@mocis.si, 070 669 025
Prijave so
so obvezne!
obvezne
Prijave

VLJUDNO VABLJENI!
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Apnenca 2021
V sredo, 25. 8. 2021, je ogenj v
apnenci v Doliču ponovno zagorel
in je gorel vse do nedelje. Ves ta čas
so člani različnih društev skrbeli, da
ni ugasnil. Tudi v planinski sekciji Pilates smo se odločili, da v določenem terminu prevzamemo delo kurjačev. V petek so v zgodnjih jutranjih
urah fantje od nočne izmene prevzeli kurjenje in nadaljevali vse do druge ure popoldan. Za ohranjanje dovolj visoke temperature je ves čas treba
skrbeti, da ogenj v peči enakomerno
gori. Obiskovalci, ki si pridejo pogledati kaj sploh je apnenca, kako izgleda in kaj se med kurjenjem v peči dogaja, poskrbijo, da čas hitreje mine.
Kurjači rade volje razložijo, kašen je
namen kurjenja in kako delo poteka. Apnenica je posebna peč, v katero
naložijo kamenje z veliko vsebnostjo
apnenca. Ko v peči zakurijo, ogenj nekaj dni ne sme ugasniti. Čas kurjenja
je odvisen od velikosti peči in količine
naloženega kamenja. Na vrhu ima peč
odprtino, skozi katero ob kurjenju švigajo plamenčki. Kurjači jih imenuje-

jo petelinčki. To je znak, da je temperatura v peči dovolj visoka. Kamenje
takrat spremeni barvo in izgleda kot
da gori. Pri tem se iz apnenca sprošča ogljikov dioksid in nastaja žgano apno. Ko je apnenec dovolj ožgan,
prenehajo s kurjenjem in pustijo apnenico ohlajati nekaj dni. Nato ga iz
peči preložijo v posebne jame, kjer ga
z dodatkom vode gasijo. Tako postane apno tekoče in je primerno za upo-

Apnenica je posebna peč, v katero naložijo kamenje
z veliko vsebnostjo apnenca. Ko v peči zakurijo,
ogenj nekaj dni ne sme ugasniti.

rabo. V preteklosti so s takim apnom
belili stanovanja.
V okviru praznovanja planinci organiziramo tudi voden pohod po poteh
v vaški skupnosti. Vsako leto izberemo
drugo pot, saj ob tem spoznavamo kotičke, kamor tudi krajani bolj poredko
zaidemo. Pridružijo se nam tudi obiskovalci od drugod in tako skupaj z
domačini ob prijetnem druženju spoznavajo lepote našega kraja. Izhodišče
letošnjega pohoda je bilo na Paki pri
kmetiji Ramšak. Da pa se do tja ne
bi vozil vsak sam, so nam pomoč pri
prevozu ponudili fantje iz domačega gasilskega društva. V imenu udeležencev se jim najlepše zahvaljujem.
Tako smo tudi lažje premagali največji
vzpon pohoda. Pot smo nadaljevali po
cesti proti Tolstemu vrhu, mimo lepo
urejenih pohorskih kmetij. V zmernem tempu, primernem za vse udeležence smo premagovali krajše vzpone.
Večkrat smo se ustavili, saj so se med
potjo odpirali lepi razgledi po okolici. Od Konjiške gore proti vzhodu pa
vse do Uršlje gore na zahodu je segal
pogled. Lepo smo videli celoten greben Paškega Kozjaka, bližnje Završe
s cerkvijo sv. Vida in sv. Ruperta,
Graško goro. Ker nas je bila večina iz
bližnje okolice, smo za popestritev pohoda poiskali svoje domove in preve-
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rili znanje geografije s poimenovanjem
hribov v okolici. Kako drugače je, ko
pogledaš na svoj dom z nasprotnega
hriba. Ob pogovoru je čas hitro mineval, pa tudi hoja je bila prijetnejša. Da
pa kdo ne bi omagal, smo si vzeli čas
za daljši počitek in malico. Nekako na
polovici poti, pri planinski razgledni
ploščadi na Tolstem vrhu, smo se ustavili. S pomočjo panoramske table
smo določili imena hribov, ki smo jih
videli. Bolj oddaljene gore KamniškoSavinjskih Alp pa je v tem avgustovskem dnevu žal zakrivala megla. Tu so nas pričakale dobrote, ki so
jih pripravile planinke. Tudi za suha
grla je bilo poskrbljeno. Gospa Silva
z bližnje kmetije pa nam je postregla še dišečo kavo. Okrepljeni in polni
novih moči smo nadaljevali pot proti
Turjaku. Mimo domačije smo krenili
na gozdno pot, ki nas je pod vznožjem
hriba Turjak pripeljala do kolesarske
steze »Štrekna«, po kateri smo se vrnili na igrišče v Doliču. Tu smo zakljuO g l a s n o

s p o r o č i l o

čili planinsko druženje in se okrepčali z malico, katero je ob praznovanju
pripravila Vaška skupnost Dolič.
Veseli smo, da smo pohod uspešno izvedli in z gibanjem v naravi in na
svežem zraku naredili nekaj za svoje
zdravje. Prehodili smo delček Pohorja,
kamor marsikdo redko ali nikoli ne
zaide. Res je bil pohod za vse generacije, od osnovnošolcev nižjih razredov

do seniorjev, ki so že prekoračili sedemdeseta leta. Z dobro voljo in primernim tempom smo skupaj uspešno
premagali začrtano pot.

a Silva Zupanc
Planinska sekcija Pilates
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Skozi Hudo luknjo do hudega društva
Pisal se je maj leta 1981, ko so
se športni zanesenjaki v Gornjem,
Spodnjem in Srednjem Doliču in tudi
od drugod lotili uresničevanja zamisli
o ustanovitvi društva, ki bi združevalo
vse športne zanesenjake v teh koroških
krajih pri Mislinji. Zamišljeno, ustanovljeno. Letos društvo praznuje štiri desetletja delovanja. V teh letih so v
društvu, kjer skoraj nikoli ne zmanjka
zavzetih organizatorjev, naredili ogromno, veliko več, kot so sprva mnogi mislili ali pričakovali. Nekateri niti
sanjali niso, da bi utegnili biti tako uspešni. Dokončanje športnega doma,
prostora, kjer lahko vadijo in organizirajo športne prireditve ter druga srečanja, so bila le kamenčki, pravzaprav
kar veliki kamni v mozaiku uspehov.
Športni center Dolič se je razvijal iz
leta v leto in danes kaže celostno urejeno podobo. Člani društva so opravili ogromno udarniških ur, veliko so
pomagali tudi drugi krajani, bodisi z
udarniškim delom bodisi s potrebnim
materialom.
Kot radi povedo zanesenjaki, je bilo
za ureditev Športnega centra Dolič
opravljenih več kot 7.000 ur prostovoljnega dela, pri katerem je tako ali
drugače sodelovalo več kot 100 članov športnega društva in desetina
simpatizerjev ali donatorjev. »Za lažjo predstavo vrednosti opravljenega
prostovoljnega dela velja omeniti, da
smo na ta način vsa dela izvedli z dob-

ŠRD Dolič izvaja tudi športno vadbo za šolske in predšolske otroke, ki v poletnih mesecih
poteka na igriščih društva.

ro polovico manj finančnih sredstev,
kot je bila na začetku predvidena
predračunska vrednost v projektni
dokumentaciji. Tako se je še enkrat

šarki. Nazadnje nam je uspelo postaviti še nekaj igral za najmlajše. Najbolj
nas veseli vsakodnevni vrvež na naših
športnih objektih. Delo, ki smo ga op-

Ker v dolini ni bilo prebivalcev, se je reklo »da dol ni
nič«, torej Dolnič.
potrdilo, da je možno s požrtvovalnostjo, trudom in slogo doseči marsikaj,« pove dolgoletni član in eden
najbolj zavzetih organizatorjev dogajanja v kraju Ivan Naveršnik - Bambi.
»Pri gradnji nismo preveč hiteli, korak za korakom, igrišče za igriščem.
Zdaj lahko organiziramo veliko turnirjev, predvsem v nogometu in ko-

ravili, tako združuje vse generacije v
kraju,« še doda sogovornik.

Skakalci, plavalci, atleti
V teh desetletjih so člani društva
dosegli nekatere odlične rezultate v
različnih športih. Blaž Pavlič je kot
skakalec SSK Mislinja pred nekaj leti
na velikanki v Planici na preizkusu le-

Dol ni nič

Ime vasi Dolič sega vrsto let nazaj.
Sprva se je imenovala Dolnič, ker je
dolina in je večina kmetov in prebivalcev
živela na hribih zaradi napadov Turkov.
Ker v dolini ni bilo prebivalcev, se je
reklo »da dol ni nič«, torej Dolnič. Ime se
je ohranilo in malo preoblikovalo.
Korona je žal preprečila praznovanje ob 40. obletnici delovanja društva.
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talnice pred tekmami svetovnega pokala poletel do 222 m, največ med
vsemi, ki so takrat preizkusili letalnico, čeprav se je sploh prvič spustil po
takšni napravi. Drugo leto je bil med
predskakalci tudi najdaljši, takrat je
poletel 231 m. Ta klubski rekord je
tudi eno leto veljal za štajerski rekord,
dokler ga ni preskočil Timi Zajc.
Alen Šošter je v plavanju dosegel vrsto medalj na različnih mednarodnih prvenstvih in olimpijadah,
Jerneja Smonkar je večkratna prvakinja v tekih na srednje proge in pred
časom tudi balkanska prvakinja na
800 m v dvorani. Nastopala je tudi
na evropskih prvenstvih in številnih
atletskih mitingih svetovnega ranga.

Občina Mislinja

Danes več ne drži, da "dol ni nič". ŠRD Dolič tradicionalno prireja Velikonočni turnir v
nogometu.

Veliko je še imen, na katera so v
Doliču ponosni, da so športali na igriščih Športnega društva Dolič. Vse pa
najbolj veseli vsakodnevni vrvež na
športnih igriščih. »Kar smo zgradili,
moramo ohraniti za prihajajoče generacije. Za nova druženja in poznanstva
na tekmovanjih in prireditvah. In le

tako se bo športni duh razširil precej
dlje od Hude luknje,« povedo ob praznovanju, na katerem bi se že morali poveseliti, a jim ga je 'frdamana' korona preprečila. Ampak menda kmalu
vseeno bo.

a Dejan Vodovnik

društveno dejavni
Srečanje in pohod članov društva Ajda
Koroška
Že kar nekaj let deluje na
Koroškem Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Koroška.
Ustanovljeno je bilo na pobudo zakoncev Tončke in Mihe Ločičnika iz
Dravograda. Danes šteje preko 200
članov, vodi ga predsednica društva
Nada Kamenšek, vanj pa so vključeni člani z območja celotnega dela slovenske Koroške. Po posameznih občinskih območjih delujejo Skupnosti
vrtičkarjev. V Mislinji vodi to skupino vrtičkarjev Zdravko Valenčak.
Letos so se člani zbrali na skupnem
srečanju v Mislinji in skupaj prehodili gozdno učno pot po obronkih
Mislinje. Osnovna dejavnost članov
društva je pridelava hrane po biodinamični metodi. Čeprav nekateri mislijo, da je biodinamika le sonaravni način kmetovanja, pa ta pojem

Skupinski posnetek udeležencev

predstavlja tudi način življenja, razmišljanja in dojemanja sveta okoli nas. Temelje te metode je postavil dr. Rudolf Steiner na Kmetijskem
tečaju v Koberwitzu že leta 1924.
Biodinamika torej ni nekaj novega

Ko govorimo o biodinamiki, je bistveno dojemanje,
da živali, rastline in človek predstavljajo celoto, na
katero učinkuje celotno vesolje (kozmos) s silami
planetov našega osončja.

in je prisotna in preizkušena kot način kmetovanja že več kot 90 let. Gre
za metodo, ki jo lahko prakticiramo
na vrtu, njivi, pa tudi na več hektarskih površinah, kar lahko zasledimo
že v številnih tujih državah. S tem
načinom kmetovanja je možno oživiti celo puščavo, kar je dokazala iniciativa Sekem v Egiptu. Ta skupnost je
eden izmed največjih tovrstnih projektov v svetu, za kar je prejela tudi
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alternativno Nobelovo nagrado leta
2003.
Ko govorimo o biodinamiki, je bistveno dojemanje, da živali, rastline in
človek predstavljajo celoto, na katero
učinkuje celotno vesolje (kozmos) s silami planetov našega osončja. Bolj kot
razumemo to medsebojno odvisnost
in vpletenost in znamo te zakonitosti
uporabiti, bolj smo sposobni pridelati zdravo in »živo« hrano. V praksi to
pomeni upoštevanje naravnih ritmov,
v čim večji meri uporaba doma pridelanih semen za nadaljnjo reprodukcijo, ohranjanje naravnega ravnovesja in ohranjanje raznovrstnosti rastlin,
s kompostom in biodinamičnimi preparati oživljati in ohranjevati plodnost
tal. Z biodinamičnimi preparati in
naravnimi pripravki se lahko zaščitijo rastline. Te lahko pripravljamo na
naraven način kar doma. Glavna preparata s škropljenjem sta gnoj iz roga
in kremen, za kompost pa pripravimo
preparat iz koprive, kamilici, rmana,
hrastovega lubja, regrata in baldrijana. Tako je ekipa Skupnosti vrtičkarjev, kjer je glavna organizacijska in
pripravljalne aktivnosti za to srečanje
prevzel njihov član Boris Jeseničnik,
pripravila zanimiv skupinski pohod,
ki se je pričel na začetku gozdne učne
poti pri Osnovni šoli Mislinja. Tam so
si najprej ogledali vrtne površine, s katerimi gospodarijo učenci OŠ, nato pa
so udeleženci nadaljevali pot po učni
poti vse do počivališča pri lovski preži. Ob malici, kjer je v čudovitem na-

Skupina na poti
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Mag. Matjaž Jež zna pritegniti poslušalce

ravnem okolju udeležence nagovoril Valenčak Zdravko, dr. veterine, ki
je tudi predsednik Skupnosti vrtičkarjev Mislinja. Kot profesor se veliko ukvarja s proučevanjem virusnih
obolenj pri živalih, je pa udeležencem
natrosil veliko spoznanj s tega področja, ki se nanašajo tudi na zloveš-

ča obolenja z virusi med ljudmi. Svoje
druženje so udeleženci nadaljevali z
ogledom Zoisovega parka, Zoisovega
vrtička, kovačije, makete ozkotirne železnice in Blaževega studenca z živo
izvirsko vodo. Ogled teh znamenitosti je vodil mag. Matjaž Jež, kateremu
so tudi med potjo udeleženci pohoda
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pozorno prisluhnili. Zaključek srečanja je bil pri vzorčnem vrtu ob parkirišču večnamenskega objekta Lopan,
kjer so si udeleženci z zanimanjem
ogledali vzorčno zasajen vrt v obliki Manadele. Na tem vrtu je Boris
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Jeseničnik vzorno uredil nasad pražit
in drugih rastlin, ki sodijo v bogato in
zdravo prehrano.
Ker je bilo srečanje članov društva
Ajda letos prvič organizirano za vse
njihove člane, so se na koncu dogovo-

rili, da bodo v prihodnjih letih podobna srečanja organizirali še v preostalih
skupnostih vrtičkarjev na Koroškem.

a Mirko Tovšak

športni utrip
Strelsko društvo Dolič gostilo najboljše
slovenske strelce
Komisija SZS za izvedbo tekmovanj
je v letošnjem letu našemu društvu zaupala organizacijo Univerzitetnega državnega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem. To je bila za majhno
Strelsko društvo Dolič potrditev, da
smo s prenovo strelišča veliko pridobili tudi v organizacijskem smislu.
Tako kraj Dolič kot občino Mislinja
smo do tega trenutka izredno uspešno
predstavljali le v tekmovalnem smislu,
z organizacijo Državnega prvenstva,
pa smo zagotovo naredili velik korak
tudi v organizacijskem smislu.
Organizacije tekmovanja na najvišjem državnem nivoju smo se lotili prvič, zato je bilo kar nekaj straha
in negotovosti pred samim dogodkom. Tekmovanje je potekalo 15. junija v štirih kategorijah. Strelci so tekmovali v kategoriji študenti – puška,
študenti – pištola, študentke – puška
in študentke – pištola. Naše društvu

na omenjenem tekmovanju ni imeli predstavnikov, so se pa na tekmovanju zvrstila sama znana imena slovenskega strelskega športa. Omeniti velja
tudi, da je bil dosežen rekord strelišča
in sicer je v kategoriji študentke – puška Hrašovec Urška dosegla rezultat

627.1 krogov, kar bi na pravkar končanih OI prineslo neverjetno 13. mesto! Tekmovanje je potekalo zelo tekoče, brez zapletov in pritožb, kar je bil
dober dokaz, da je bila premierna organizacija DP zelo kakovostna.
Strelska sezona se počasi končuje, naše najmlajše čaka le še Regijsko
prvenstvo (organizator SD Dolič) in
Državno prvenstvo, kjer smo zopet v
pričakovanju vrhunskih rezultatov, saj
so naši strelci odlično pripravljeni.
V kolikor tudi vas zanima športno
strelstvo, se oglasite v naših prostorih.
Vabljeni otroci, kadeti, mladinci in
tudi starejši člani. Strokovno vodstvo
poskrbi za vse kategorije, na strelišču
pa nas najdete v ponedeljek in petek
med 16. in 18. uro.

a Roman Herlah

Naša občina

41

september 2021

športni utrip
Odbojkarska sezona se začenja
V mislinjskih odbojkarskih klubih, ki sta lansko sezono zaključila uspešno, predvsem fantje, ki so osvojili prvo mesto, kar pomeni, da bodo to
sezono igrali v prvoligaški konkurenci, so že zavihali rokave in se že zavzeto pripravljajo na letošnjo sezono. Obe
ekipi sta začeli 10. avgusta s treningi
dvakrat dnevno. Dopoldanski termini so bili rezervirani za nabiranje kondicije, popoldan pa so fantje in punce izpopolnjevali tehniko, taktiko… V
ženskem klubu so ekipo še pomladili,
kar pomeni, da bodo to sezono glavno
breme nosile srednješolke. Pri fantih
ostaja enaka ekipa kot lani, sestavljajo jo domačimi fantje, ki pa so motivirani in samozavestni z jasnim ciljem,
obstati v prvoligaški konkurenci.

Odbojkarska šola Mislinja

Da je bila mislinjska dvorana v poletnih mesecih polna, so poskrbeli najmlajši člani odbojkarskih klubov. Že
15. avgusta so s treningi pričele vse
mlajše selekcije. Po lanskih uspehih,
tako fantov kot tudi punc, predvsem
pa zaradi predhodnih omejitev, je
mladina, željna druženja, vsak dan napolnila dvorano in uživala v sproščenih poletnih treningih. Posledica tega
je bil vpis v odbojkarsko šolo 3. septembra, ko se nam je pridružilo veliko
število novih članov in članic. Za vse
tiste, ki ste ta datum zgrešili, se nam
lahko še vedno pridružite.

Vpis v odbojkarsko šolo Mislinja
poteka vsak dan v tednu
od ponedeljka do petka,
med 16. in 17. uro.

Vodena odbojkarska rekreacija
Da je rekreacija pomemben del sodobnega življenja, se zavedamo tudi v
obeh odbojkarskih klubih. Zato smo
pripravili vodeno odbojkarsko rekreacijo za ženske nad 30 let in vse željne
tega lepega športa. Vadba bo poteka-

la v dvorani CZŠ Mislinja vsak petek
od 18.30 do 20. ure. Prvi trening bo v
petek, 1. oktobra.
Več informacij: David 051 243 132
ali na www.korvolley.si.

v Vabljeni!
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ODBOJKARSKA ŠOLA MISLINJA
Dečki in deklice!
Vpis v petek,
3. septembra, od 16. ure
v Centru za zdravje in šport
ali na treningih vsak dan
od ponedeljka do petka
med 16. in 17. uro
i
prijavljen
o
v
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n
k
a
Vs
e
član prejm a vodo
oz
plastenk majico
o
k
s
in klub

VPIS V MISLINJSKO
ODBOJKARSKO ŠOLO
www.korvolley.si

Dodatne informacije www.korvolley.si
ali 051 243 132 David

Pizzeria

1982
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Razpored domačih tekem 1.B Državne Odbojkarske lige, ki se bodo igrale
v Centru za zdravje in šport v Mislinji:
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Vstopnine ni.

9. oktober 2021
23. oktober 2021
13. november 2021
20. november 2021
4. december 2021
18. december 2021
15. januar 2022

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

OK Korvolley Mislinja : OK Šoštanj Topolšica
OK Korvolley Mislinja : OK Fužinar Sij Metal Ravne
OK Korvolley Mislinja : OK Sip Šempeter
OK Korvolley Mislinja : OK Kekooprema Žužemberk
OK Korvolley Mislinja : OK Hoče
OK Korvolley Mislinja : OK Radenci
OK Korvolley Mislinja : OK Brezovica

27/08/2021 05:03
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naša rozi
Rozika in njeni prijatelji, modrovanja
na stara leta

»Komaj se zbašem iz »špampeta«,
nekaj pobrkljam po bajti, že je tema
in spet me vleče v neprespano noč,«
mi je po mobiju tožila Marička. Od
zadaj se je zadrl njen Tone: »Ja, ja neprespano noč, ko pa ves dan žlampaš

piskre kofeja, pa da ti ja kaka turška
nadaljevanka ne ugre.« Pa Marička
nazaj: »A slišiš kak pametuje plešasta buča, ki vsako uro poročila posluša, pa samo cepljeni, necepljeni, okuženi… okužil se je s politiko. Hitro
pridi, dobimo se pri Anici na kofetku.« Res smo se zbrale babice na pomirjajočem likerčku in kofetku z veliko smetane, pa še kakšen keks za dvig
pocukrane morale. Smo se kar vse
strinjale, da so zelo čudni časi s temi
'obraznimi nagobčniki'. Anica je kar
posmrkala v robec: »Moj se je cepil,
jaz pa ne, zdaj je pa ogenj v bajti, kdo
koga ogroža, češ, se bo videlo, kdo
bo prej krepnil …« Pepca se je smejala: »Midva nisva cepljena, zdaj imam

vsaj mir pred cepljeno taščo, da mi ne
pride neumnosti kvasit na obisk. Ona
bi si še tri maske pripopala na svoj
fris«. Cilka: »Včasih so bili revni, bogati, komunisti, cerkveni, ateisti, zdaj
pa kregarija cepljenih in necepljenih.«

44
Pepca je odkimavala: »Ta tiha sovražnica koronska nam je čisto zmešala
naša življenja. Saj še sorodstvo več ne
poznam, se več ne obiskujemo, eni bi
še varikino popili za razkužitev«. »Saj
ne vemo več, kaj je prav, kot da so se
vse druge bolezni potuhnile«, sem še
jaz modrovala. Iz dnevne sobe se je
oglasil Aničin mož Jože: »Ej, dekleta
naša, ste kot mlin na veter, pojdite rajši oplet vrt, jaz imam še drva za zlagat,
pa vrtno uto prebajsat, korona bo že
počakala«. Anica se je namrdnila: »Pa
kaj si skisan, dovolj smo delale, na stara leta bomo pa ja uživale«.
Še preden nam zategnejo tri maske hkrati, pet cepljenj, omejijo prevoze z busi in svobodno druženje, smo
naredile načrt izletov po naši prelepi Koroški, pa še avtobus je zastonj za
nas, dame v penziji. Naši dedki pa so
se dobivali v zidanici. Kaj so počeli, ne
vemo, saj smo ves teden letale naokrog
kot srake, ki poberejo vse, kar se sveti.
Vsak dan v tednu smo »odrajžale«
v drug kraj, si privoščile šoping sprehode, oglede znamenitosti in seveda
obilna kosila v zunanjih, svobodnih
prostorih. Nazadnje smo se okrepčale v domačem Vagončku, kjer imajo res dobro hrano, prijazno postrežbo
in dostavo na dom. Sedele smo zunaj,
naročile in klepetale. Anica je na mizi
zagledala zvonček in pozvonila. Takoj
je prihitela natakarica, kaj želimo. Saj
smo že naročile, smo ji dejale. Nato je
pozvonila Marica in spet je prišla natakarica, ki nam je prijazno razložila, da so ti zvončki ravno zato, da jih
pokličemo. V tretje nismo zvonile,
nam je pa ta posebnost zelo všeč. Bi
nam pa pasal še kakšen sladoled, tortica, pa kaj ko v Mislinji še vedno nimamo slaščičarne. »Nič zato, ga bomo
pa lizale doma,« je sklenila Anica.
Me pa v smeh. Anica se je pokrižala:
»Marija Marička, ste pa zmedene, pa
take stare.« Cilka pa nazaj: »Za ljubezen nisi nikoli prestar.« Jaz pa še zaključila: »No, zdaj pa se le vrnimo k
našim ljubeznim nazaj, ki najbrž že
ljubezensko godrnjajo, da skačemo naokrog kot mlade koze v starih zgubanih kožah.«

Občina Mislinja

»O, a si se le vrnila?«, me je pozdravil moj. »A sem evre izgubila, ali mi
jih je nekdo ukradel«, sem se hudovala s polnimi vrečkami«, pa saj imava še bone, takoj morava na pot, da ne
propadejo, ali pa nas spet zaprejo.« Pa
je pomodroval kot vedno: »Ne moreva skupaj, jaz sem cepljen, lahko prespim in jem v hotelu, ti, necepljena, pa
kje na dvorišču ali v gozdu v šotoru.
Pa zaprli bodo samo tebe, jaz se lahko povsod gibam«. »Res čudno, da me
še doma ne pošlješ na dvorišče k sosedovim kuram spat, pa k ovcam jest«,
sem se obregnila. Skuhal mi je najljubšo pijačo, kavo s smetano, zato sva
sklenila, da je dovolj klatenja neumnosti, nesporazumov in napihovanj ob
gledanju TV korona burlesk in dram.
Življenje je le eno, trenutki prehitro
minljivi, naj nam bo dražji objem, topel nasmeh, ljubezen v srcih in mir v
duši. Mir in varnost v domu brez preganjanja, vojn, lakote. Bolezni so bile
in bodo. Pohlep farmacij na račun nedolžnih, pa je kriminal. Lahko ustavijo naše gibanje in druženja, časa pa
ne more nihče. Tako kot sta prišla pomlad in poletje, ki se poslavlja, prihajata jesen in zima. V trgovinah že
prodajajo novoletne okraske. Moj se
vedno huduje, koliko te krame imam
shranjene, pa mi v kakšni trgovinici
še vedno v oko pade kaj svetlečega za

okrasitev. Največji okras domov pa je
zdravje.
Korona čas nas preizkuša v razumevanju, čustvovanju, nam daje in
jemlje, je prelomnica spustiti preteklost in gledati ter živeti za prihodnost.
Biti razdeljen, nesvoboden, prestrašen, jezen, razočaran, brez pozitivnega razmišljanja, pomoči, spoštovanja
sočloveka. To je kot črna zavesa, ki
zastira lepoto narave in sončne žarke v
prepletenosti pozitivnih misli, prešernosti smeha jutrišnjega dne. Kot da je
pred nami mogočna stena, ki zadržuje
naša upanja, želje, naša življenja. Čas
pa neizprosno teče, za vse. Tudi za vse
tiste, ki nam krojijo vsakodnevne ukrepe, ki naj bi reševali samo še glasno
korono … vse druge hujše bolezni pa
so tudi naš tihi ubijalec.
Naša druščina babic in dedkov
vsem dobrim ljudem pošilja tople objeme. Ujemite žarke sonca v prelepih mislinjskih gozdovih in hribčkih.
Nadihajmo se svežega zraka in ostanimo pozitivni dobrovoljčki. Pa srečno,
kdorkoli in kjerkoli ste … za zdravje!

a Rozi
Danijela Tomis Obrul
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čestitamo
Zlata poroka - Jožica in Mirko Repolusk
Če ljubiš, ni to še nič.
Če si ljubljen, je to že nekaj.
Če pa ljubiš in si ljubljen,
je to vse.

a T. Tolis V.

Pred petdesetimi leti sta se na skupno življenjsko pot podala zakonca Jožica in Mirko Repolusk. Večno
zvestobo in ljubezen sta si obljubila
31. 7. 1971 v Mislinji in od tedaj skupaj, z roko v roki, uživata trenutke sreče in premagujeta izzive, ki jima jih
daje življenje.
Ustvarila sta varen, topel in ljubeč
dom svojim trem otrokom, Miranu,
Nataši in Nini. Sedaj ju razveseljujejo
že vnuki Andraž, Maja, Tjaša, Matej
in Tinkara, ki skrbijo, da zlati babici
in dedku ni nikoli dolgčas.
Zlatoporočenca sta častitljivo
obletnico praznovala v krogu svojih najdražjih ter si pred županom
Bojanom Borovnikom in matičarko
Silvo Sovič ponovno izrekla zaobljubi.
Draga zlatoporočenca, vsem nam
dajeta zgled, da je življenje v dvoje, če
ga živiš iskreno in z medsebojnim zaupanjem, obdarovano z mnogimi sadovi in neizmerno srečo. Zahvaljujemo
se vama za vse dragocene in neprecenljive trenutke, ki jih delita z nami.
Ostanita zdrava še na mnoga leta ter
naj ljubezen traja in traja.

a Nina Repolusk
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Staršem novorojencev v Občini Mislinja
Mihajlo Mikanović
Laura Jelen
Urh Brglez
Oliver Pogorevc
Marcel Blatnik

Tio Tisnikar Žganec
Aleks Kovač
Nik Merzdovnik
Tisa Merzdovnik

čestitamo
Alen Šošter državni prvak
12. septembra je bilo v Kopru državno prvenstvo v paraplavanju, na katerem je Alen Šošter v disciplini delfin
100 m osvojil naziv državnega prvaka,
v disciplini delfin 50 m pa je postal
državni podprvak. V mesecu oktobru
se bo Alen udeležil odprtega prvenstva Evrope v Italiji. Alenu iskreno čestitamo in držimo pesti za prvenstvo
v Italiji.

S tokratno bodičko krajani Kozjaka
naprošajo nemarnico ali nemarneža, ki
zadnje čase zelo pogosto meče in pušča
smeti ob cesti po Potoškem jarku in v
Lokah, da s tem početjem preneha. Krajani
Kozjaka se nemarnici ali nemarnežu
zahvaljujejo, ker bo v prihodnje odlagal(a)
smeti tja, kamor spadajo.

a Župan,
občinska uprava Mislinja,
uredniški odbor NO

utrinki

Ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije je Mislinja dobila
spominsko obeležje v zahvalo vsem občanom in ustanovam Občine
Mislinja, ki so sodelovali pri tem.

Turistično društvo Mislinja je pri Lukovem slapu na Komisiji pripravilo
prireditev "Tako smo delali nekoč" in v osrčje mislinjskega Pohorja
pripeljalo lepo množico starih in mladih …

… in vsi obiskovalci Pohorja občudujejo 'mravljične' procesije ter
gosto posejana mravljišča po obronkih. Ob tem je dobrodošla
primerna obutev.

Poletje postreže s 'štranklni' (stročji fižol), zabeljenimi ali v solati.
Receptov je toliko, kot je vasi na Koroškem.

Dobrodelno gasilsko avtopralnico, s katero so mislinjski gasilci zbirali
prostovoljne prispevke za izgradnjo novega gasilskega doma, so
izvedli z veliko dobre volje in smeha.

Velikost naše občine se kaže tudi v razvejani cestni infrastrukturi.
Posodobljeni odseki so v veselje krajanov in spodbuda mladim za
obstanek v domačih krajih.

Lanski bogati letini sadja sledi letošnja, kjer sadja praktično ni niti
za vzorec. Če pa je že kje kaj, si ga mora deliti kar več črvov hkrati.
Bratsko.

Utrinke pripravlja Jože Tasič

Ta presneta korona s svojimi ukrepi je še vedno bolj ali manj prisotna
v vsakdanjem življenju, tudi na junijski slavnostni seji ob občinskem
prazniku.

Prireditvenik september–december 2021
31. oktober		 Razstava Benjamin Kumprej BARD KOROŠKE KRAJINE in GrabnArt 2021 je
na ogled do 31. 10. 2021 po predhodnem dogovoru
5. november
11. november
19. november
18. december

(041 978 549 KD Jože Tisnikar Mislinja)
18.00 Lokarjeva galerija v Ajdovščini Otvoritev razstave Gostovanje z umetniškimi deli iz bogate
zbirke KD Jože Tisnikar Mislinja
18.00 Tisnikarjeva rojstna hiša Slikarska kolonija na daljavo – 10 let KD Jože Tisnikar
Mislinja KD Jože Tisnikar Mislinja
18.00 Velika dvorana Lopan Večer španskega plesa in glasbe ŠRD Mislinja, sekcija flamenko
8.00 pred centrom Lopan Božično-novoletni sejem TD Mislinja

V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov prireditev bodo le-te sprotno podane na spletni strani Občine Mislinja. Podatke prireditev
za naslednjo številko zbiramo do 21. novembra 2021 na e-naslov nasaobcina@mislinja.si.
Foto: Jože Tasič

