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Obvestilo uredniškega odbora

Vsem, ki ste sodelovali s prispevki, se najlepše zahvaljujemo.
Prispevke za naslednjo številko glasila sprejemamo
do 25. maja 2022, 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.
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uvodnik Na tej majhni Zemlji
smo vsi samo utrinek

Pa je prišla. Še ena pomlad. Sicer
veliko bolj sproščena kot prejšnji
dve, pa vendar zopet težka in temna. Zakaj? Zakaj se v naši neposredni
bližini zopet dogajajo grozote vojne?
Za-kaj?!
Šele pred kratkim smo obeleževali okrogla jubileja ob koncu prve in
druge svetovne vojne, predvsem in
tudi zato, da se opomnimo in ne le
spomnimo, česa res ne želimo nikdar več doživeti! Pa vendar to ponovno doživljamo in zopet nas skrbi,
kako in kdaj se bo končalo tokrat, saj
v vojni nikoli ne vemo, kdaj bo nastopil njen konec. Posledice te vojne
so že sedaj katastrofalnih razsežnosti,
zato je vsaka beseda odveč, pa vendar želim z vami deliti besede, ki jih
je ob otvoritvi razstave Nismo poslednji / We are not the last, v Galeriji
Kavka v Tisnikarjevi hiši 20. marca
strnila Andreja Oder:
»Kako kljubovati negativnim trendom, času razpadajočih vrednot in dogodkom, ki nas obkrožajo zadnje mesece, se sprašuje najbrž marsikdo izmed
nas, ko s kepo v želodcu pije prvo jutranjo kavo. Tesnoba, ki jo čutimo,

slišimo in vohamo na vsakem koraku, se je že v času
epidemije zalezla v naše biti in mislimo si, da slabše ne gre — pa se pred vrati vname vojna. Tokrat je
bliže in dogaja se pred našimi očmi. Zadene lahko
vsakogar in povsod in za sabo pušča uničena in razsuta življenja. Včasih pomislim, kako sebični smo,
ko nas skrbijo v resnici nepomembne stvari. Da ne
zamudimo sestanka, da ne bomo predolgo čakali v
trgovini, da bo lepo vreme na dopustu. Nekje —
bližje kot si upamo predstavljati — pa vrste ljudi, ki
v sili zapuščajo svoje domove, svoje ljubljene in bežijo za preživetje. Na tej majhni zemlji smo vsi samo
utrinek. Vsak od nas je enako pomemben in nihče ne bi smel biti manj pomemben. Obilje in pohlep na eni strani prinašata gorje na drugi in vse se slej ko prej še
silovitejše vrne. Se iz preteklosti res nismo prav nič naučili?
In očitno še nimamo dovolj. Vsaj, če poslušaš in gledaš okrog sebe. Odzivi na
stanje v svetu s silo, sankcijami in orožjem, za katerimi v veliki meri stoji kapital,
so še vedno glasnejši od pozivanja k miru, razumevanju, poslušanju in slišanju
drug drugega; zavedanja, da bolj ko bomo delili med sabo, več bomo imeli možnosti za sožitje in složnost …«
Drage občanke in dragi občani. Ne glede na vse se svet vselej vrti dalje in
niza utrinke našega vsakdana, zato naj tokratna vsebina domačih zgodb in
njenih snovalcev vsaj malo popestri vaš vsakdan, upanje na sožitje in složnost
med nami in vsemi okoli nas pa nikoli ne zamre …
Vse dobro in prijetno pomlad želim.

a Aleksandra Čas

Iščemo prostovoljce v projektu Mislinjčan
(brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane)

Si želite postati prostovoljec? Imate mogoče nekaj prostega
časa, ki bi ga želeli nameniti dobrim delom?

Občina Mislinja vabi k sodelovanju vse, ki bi želeli sodelovati v projektu Mislinjčan (brezplačni prevozi za starejše
in gibalno ovirane).
Kako postanete prostovoljec?

Prijavite se lahko osebno na občinskem uradu (Šolska
cesta 34, Mislinja) v ponedeljek, torek in četrtek med 7. in
15. uro, v sredo med 7. in 17. uro in v petek med 7. in 13.
uro ali nas pokličete na: 02 88 57 342.
Kaj pridobite?

Prostovoljnega dela žal ne moremo plačati v denarju, sta
pa nasmeh in iskrena zahvala tistih, ki vašo pomoč potrebujejo, vredna več kot vreča zlata.
Veseli bomo vašega klica!
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Začetek izgradnje pomembne kolesarske
povezave Velenje–Mislinja
V Hudi luknji smo v petek, 18. 2.
2022, obeležili začetek gradnje kolesarske povezave, ki bo povezala Občino
Mislinja in Mestno občino Velenje oz.
Koroško ter Šaleško-Savinjsko regijo.
Dogodka so se udeležili minister
za infrastrukturo Republike Slovenije
Jernej Vrtovec, župan Mestne občine
Velenje Peter Dermol in župan Občine
Mislinja Bojan Borovnik.
Minister je na dogodku v Hudi
luknji povedal, da je sodelovanje med
občinama in ministrstvom pri tem projektu lahko dobra praksa za vse druge projekte ter tudi, da bomo s končanjem kolesarske povezave proti Mislinji
dobili eno najlepših kolesarskih poti v
Sloveniji.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot investitor je sklenila pogodbo za gradnjo državne kolesarske povezave Huda luknja, ki naj
bi bila zgrajena do konca leta 2023.
Predvidena kolesarska pot v dolžini cca
9,4 km od Gornjega Doliča do Sela pri
Velenju bo potekala po stari opuščeni železniški progi ter deloma kot mešan promet po občinski cesti, in sicer
skozi štiri predore in preko sedmih premostitvenih objektov. Trasa nove kolesarske poti se bo v Gornjem Doliču na-

vezala na obstoječo kolesarsko povezavo
Mislinja–Slovenj Gradec–Dravograd
(Štrekna).
Projekt sofinancira EU iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij svojo kvoto namenjata tudi Občina
Mislinja in Mestna občina Velenje.
Izbrani izvajalec je Strabag d. o. o.,
v skupni ponudbi 15.708.116 evrov z
DDV, s partnerji VOC Celje d. o. o.,
RGP d. o. o., in PROHAUS d. o. o.

naša občina
Rekonstrukcija križišča v Dovžah
Na državni cesti G1-4 (odsek
Slovenj Gradec–Gornji Dolič), na meji
med Občino Mislinja in Mestno občino Slovenj Gradec, v Dovžah izvajajo
dela za preureditev križišča in obstoječega priključka z lokalno cesto ter para
avtobusnih postajališč. Preureditev zajema rekonstrukcijo vozišča državne
ceste ter priključka občinske ceste, izgradnjo posebnega pasu na glavni prometni smeri, ureditev umirjanja pro-

meta s prometnim otokom v zaporni
ploskvi, ureditev celovite odvodnje ceste, zaščito TK omrežja, prometno ureditev, ureditev semaforizacije priključka in cestne razsvetljave. Investitor je
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalec del pa podjetje
VOC d. o. o. Z deli so pričeli 7. februarja, zaključili pa naj bi jih predvidoma konec maja 2022.

a MO Slovenj Gradec
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Participativni proračun Občine Mislinja
v letu 2022
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja
tako, da pri odločanju o njegovi porabi
sodelujete prebivalke in prebivalci naše
občine, ki sami predlagate in določite, katere manjše investicije je v občini
nujno izvesti in niso vključene v sprejeti Odlok o proračunu Občine Mislinja
za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 64/2021), kar bo vplivalo na
izboljšanje kakovosti življenja v naši ob-

čini. V proračunu Občine Mislinja je
za leto 2022 za namen izvajanja participativnega proračuna namenjenih
25.000,00 €.
Vsaka prebivalka in vsak prebivalec
občine ima možnost in priložnost, ne le
sodelovati pri odločanju o tem, kateri
projekti se bodo izvajali, temveč lahko
predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje. Predvidoma v mesecu maju bo objavljen poziv za oddajo

projektnih predlogov na spletni strani
občine: https://www.mislinja.si/. Prav
tako pa boste občanke in občani obveščeni o možnosti sodelovanja in roku za
oddajo predlogov po pošti.
Vabljeni k predlaganjem projektnih
predlogov!

a Bojan Borovnik,
župan Občine Mislinja

naša občina
Označevanje nepremičnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Mislinja

V Občini Mislinja se nahaja 45 nepremičnih spomenikov lokalnega pomena, ki imajo poseben pomen za
občino. Vanje sodijo sakralna stavbna dediščina, arheološka, profana in
memorialna dediščina. Nepremična
dediščina predstavlja izrazit dosežek
ustvarjalnosti, je pomemben del kulturne dediščine Republike Slovenije,
predstavlja vir za razumevanje zgodo-

vinskih procesov in pojavov ter dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti.
Koroški pokrajinski muzej pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, Območne enote Maribor v Občini Mislinja izvaja označevanje nepremičnih kulturnih
spomenikov. V mesecu februarju smo
označili sakralno stavbno dediščino:
• cerkev sv. Urha v Dovžah
• cerkev sv. Ilja v Šentilju pod
Turjakom

• cerkev sv. Ahaca v Mislinji
• cerkev sv. Lenarta v Mislinji
• cerkev sv. Florijana v Gornjem
Doliču
• cerkev sv. Vida v Završah
• cerkev sv. Ruperta v Završah
• cerkev sv. Mohorja in Fortunata na
Kozjaku
• cerkev sv. Jošta na Kozjaku
V letošnjem letu pa načrtujemo
označitev arheološke dediščine.

a,f Aleksandra Ramšak
Koroški pokrajinski muzej
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Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu
meningoencefalitisu v letu 2022
Ob pričakovanih pomladnih dneh,
ki nas bodo še bolj vabili v naravo, ne
gre pozabiti, da bodo z višjimi temperaturami postali aktivni tudi klopi. Ti
majhni zajedavci, ki jih najdemo praktično povsod v naravi, še posebej pa
v podrastju gozdov in na travnikih,
prenašajo bolezni, ki močno ogrožajo
tudi zdravje ljudi. Območje Koroške
sodi med bolj ogrožena območja.
Klopni meningoencefalitis je resno
virusno obolenje osrednjega živčevja.
Prenos virusa iz klopovih žlez slinavk
v kožo gostitelja se začne že v prvih
minutah sesanja krvi. Prva faza bolezni se prične približno teden dni po

vbodu okuženega klopa s slabim počutjem, bolečinami v mišicah in sklepih, glavobolom ter vročino. Pri večini bolnikov po nekaj dnevnem do
nekaj tedenskem izboljšanju počutja izbruhne druga faza bolezni, ko se
virus razširi v centralni živčni sistem.
Zaznamujejo jo visoka vročina, močan glavobol, slabost in bruhanje, tresenje rok in jezika ter včasih tudi motnje zavesti in zbranosti. KME lahko
pusti trajne posledice in tudi po okrevanju močno vpliva na kakovost posameznikovega življenja.
Slovenija sodi med endemske države
z največjo obolevnostjo v Evropi.

Zaradi navedenega ter z namenom, da bi svojim občanom pomagali pri odločitvi za ustrezno zaščito proti KME, bo Občina Mislinja tudi v
letu 2022 KME subvencionirala 50 %
cene prve in druge doze cepljenja za
otroke in odrasle.
Cepljenje bodo izvajali v
Zdravstvenem domu Slovenj Gradec
ter v Zasebni splošni ambulanti
Leonarde Pirmanšek, dr. med. Za termin cepljenja se je potrebno predhodno naročiti pri omenjenih nosilcih
cepljenja.

naša občina
Dovžanska tekaška proga nudila 58
tekaških dni
Tudi letošnjo zimo, ki je bila vmes
med tisto 'pravo' in tisto 'manj pravo', je bila urejena tekaška proga v
Dovžah. Že deseto leto zapored je
dobrih osem kilometrov dolga proga,
ki preči več kmetijskih zemljišč, privabila staro in mlado, od tu in tam.
Progo vsako leto pripravi in vzdržuje
domačin Janez Planinšec - Jaka, med
drugim tudi član ŠD Dovže, ki s svojo prezenco vselej poskrbi tudi za prijetno vzdušje. Sicer je vsakodnevno
vzdrževanje proge v dnevih med odjugo in novozapadlim snegom zahtevalo
tudi do štiri ure dela. To odraža veliko dobre volje in predanosti organizatorja, ki s pomočjo članov ŠD Dovže
prispeva h kolektivnemu vzdušju dobrega starega športnega duha, ko se je s
prostovoljnim delom premikalo gore.
Proga je sprva potekala po Janezovem

v lanskoletni sezoni proga na voljo
le 17 tekaških dni, je letošnja trajala kar trikrat toliko, čemur je prav gotovo doprineslo tudi redno vzdrževanje proge in nanos ter utrjevanje proge
z dodatnim snegom. Tovrstna infrastruktura, ki je v nižjih predelih dolin, za razliko od tistih na Avstrijskem,
prava redkost, pritegne tudi z ugodno
Ko združiš prijetno s koristnim.

zemljišču in z razumevanjem več lastnikov, predvsem kmetijskih zemljišč,
postala pravi izziv in veselje tudi za
tiste zahtevnejše uporabnike. Med njimi so bili tako mlajši kot starejši občani, vsi uporabniki pa so imeli tudi
možnost izposoje tekaške opreme in
udeležbe šole teka. Medtem ko je bila
Med tečajem

Mati narava in vsakodnevno vzdrževanje proge
je letos omogočilo 58 tekaških dni.

Naša občina
strateško točko in v naše kraje poleg
Korošcev, privablja vse več uporabnikov iz Savinjsko-Šaleške regije. Na
progi se je v tej sezoni v povprečju zvrstilo okoli trideset tekačev dnevno,
ki so se lahko pripeljali tik ob progo,
kjer je bilo v ta namen urejeno parkirišče, njihovi vtisi pa pričajo o dobri organizacijski in namenski shemi.
Tovrstna dejavnost, ki je vsako sezono
najprej odvisna od daru matere narave in predvsem od dobre volje organizatorja ter razumevanja lastnikov zemljišč, že prerašča okvire lokalnega in
vzpodbudno bi bilo, če bi tovrstne dejavnosti postale zgled še kakšni aktivnosti na prostem, s celostno podporo
Občine Mislinja pa tudi del stalne turistične ponudbe.

Dobrih osem kilometrov proge (Foto z dronom: David Prauhart)

Izjave uporabnikov:
»Proga je vedno super pripravljena, zato vse pohvale Janezu za njegov
trud.«

David, 43 let

»Vrhunsko pripravljena in zglajena
proga vsak dan znova.«

Aleš, 48 let

»Zelo dobro smo izkoristili progo.
Ati je šel večkrat sam, tudi ob večerih,
velikokrat pa smo šli skupaj z atijem,
mamico in sestrico Neli. Ob vikendih nam je bila omogočena tudi skupinska šola teka na smučeh. Zelo smo
uživali.«

Loti, 11 let

»Razgibana proga, dolga več kot 5
kilometrov.«

Andrej, 43 let

Med tekači tako mladi kot starejši
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»Tek na smučeh postaja vedno bolj
priljubljen šport na Koroškem in tako
je bilo tudi letošnjo sezono v Dovžah,
kamor prihaja vedno več tekačev. Tudi

nam je ta šport zelo všeč, tudi zaradi tega, ker imamo progo tako rekoč
pred vrati. Vključila sva še otroka in
bila je super rekreacija za vso družino.
Vse pohvale gredo organizatorju, ki je
vsakodnevno skrbel za dobre proge in
zadovoljne tekače.«

Družina Pantner Planinšec

»Po treningu stalno primerna
pogostitev.«

Marko 49, let

»Odlično pripravljene in skrbno
vzdrževane tekaške proge na idiličnih
snežnih poljanah dovžanskega polja že
nekaj let zapovrstjo navdušuje mlado
in staro od blizu in daleč. Tudi midva
sva iskreno hvaležna domačinu Janezu
Planinšcu za ves vložen trud. Spet tečemo naslednjo zimo.«

Saša in Vinko Jelenko
a Aleksandra Čas

naša občina
Žalna slovesnost pri spomeniku padlih
borcev v Završah
O poslednjem boju Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici
je veliko napisanega, bolj poredko pa
se v zgodovinskih analih z našega območja omenja tragični dogodek, ki se
je zgodil v Završah le dober teden po
padcu Pohorskega bataljona. Takrat

so nemške enote postrelile še sedem
borcev skupine, ki je bila v času borbe pri Treh žebljih na patruljnem pohodu v gornjem delu Mislinjske doline. Ta skupina je bila takrat že
seznanjena s padcem njihovih borcev na Pohorju, zato se je 16. januar-

ja 1943 iz Gornjega Doliča podala v
Završe, kjer je našla zavetje v župnijskem seniku, da bi se naslednji dan
podala naprej proti Koroški. Na poti v
Završe se jim je pridružil tudi domačin, ki pa je med potjo izginil. Vrnil
se je namreč v Mislinjo in na orož-
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niški postaji izdal omenjeno patruljo. Nemci so takoj alarmirali policiste
in vojake kolesarskega voda iz Slovenj
Gradca. Ti so s 120 oboroženimi vojaki v zgodnjih jutranjih urah napadli senik, kjer so prenočevali partizani.
Partizanska skupina se je morala naglo odločiti. Edino preživetje jim je nudil bližnji gozd, če bi se uspeli prebiti
čez ozko čistino. Najprej so se iz hleva pognali trije fantje in dekle, vendar
so bili pod streli številnih Nemcev takoj pokošeni. Za njimi se je iz hleva
pognal še peti borec, ki pa so ga streli
zadeli v roko in nogo in so ga Nemci
nato ranjenega zajeli. V skednju sta
se, da ne bi prišla v roke sovražniku,
sama ustrelila dva mlada borca. Hlev
so Nemci po končani hajki požgali do
tal, domačega župnika pa so odpeljali
v koncentracijsko taborišče.
V spomin na ta dogodek je ZB za
vrednote NOB že nekaj let nazaj organizirala pohod in žalno slovesnost
pri spomeniku, ki so ga domačini postavili v neposredni bližini tragičnega
dogodka. Tudi letos je bilo tako, vendar je bila zaradi omejitev širjenja pandemije koronavirusa slovesnost izvedena v okrnjeni zasedbi. Poleg nekaterih
članov OO ZB za vrednote NOB se je
na pohodniško pot podala še skupina
planincev PD Mislinja. Ob spomeniku je spregovoril občinski svetnik in
častni občan Občine Mislinja Marijan

Križaj. Ta je osvetlil dogodke iz tistega
časa in posebej poudaril, da moramo
resnico o teh dogodkih nenehno sporočati mlajšim generacijam, saj nekateri posamezniki in skupine poizkušajo na vse mogoče načine razvrednotiti
pomen narodnoosvobodilnega gibanja
iz časov druge svetovne vojne in s tem
potvarjati zgodovinska dejstva s širjenjem neresnic in laži. Delegacija na
čelu s predsednikom OO ZB za vrednote NOB je nato ob spomeniku položila tudi spominski venec. Naj ob
tem omenimo še to, da ta organizacija
vzorno skrbi tudi za vzdrževanje vseh
ostalih spomenikov iz druge svetovne
vojne na našem območju.

a Mirko Tovšak

naša občina
Letošnji 21. tradicionalni pohod
na Črni vrh
Črni vrh je najvišja naravna točka pohorskega pogorja. S svojo višino
1.543 za meter prekaša Veliko Kopo,
ki leži nekoliko vzhodneje od turističnega naselja Kope, je pa za 10 m višji od Malega Črnega vrha, ki se vzpenja nekaj sto metrov nad Ribniško
kočo. Nanj vodijo številne planinske poti, iz Mislinje pa je najbolj obi-

Pohodniki na poti

Naša občina
čajna pot po markirani poti mimo
kmetije Medved, Sedovnik in preko
Pastirskega stola do samega vrha.
Dolga leta je bil Črni vrh zapostavljena in zanemarjena planinska točka
kljub lepim razgledom, ki nam pogled od tam usmerjajo proti Uršlji gori,
Peci, vse tja do Kamniških Alp in deloma tudi v smeri avstrijskih pogorij. Mislinjski planinci so se odločili, da na tej razgledni točki postavijo
posebno znamenje – tridimenzionalni kovinski križ. Pobudnik postavitve tega znamenja je bil šentiljski
župnik Tine Tajnik, ki je skupaj s planinskim društvom organiziral izdelavo in postavitev tega znamenja. Avtor
te kovinske skulpture je domačin dr.
Lojze Pogorevc, izdelava križa pa je
bila v rokah domačina Alojza Novaka.
Svečana otvoritev križa je bila oktobra leta 1991, v letu osamosvajanja
Slovenije torej, zato to znamenje na
nek način simbolizira tudi čas nastanka naše samostojne države Slovenije.
Pred nekaj leti so mislinjski planinci ob znamenju postavili še bivak iz
smrekovih skorij, imenovan škorjanka,
ki služi kot zavetišče številnim obiskovalcem Črnega vrha, še posebej tistim,
ki se podajo po markirani slovenski
planinski transverzali.
Ker je postal Črni vrh zelo priljubljena točka številnih pohodnikov
iz mislinjske smeri, iz Dravske doline pa tudi številnih pohodnikov po
slovenski planinski poti, se je pri PD
Mislinja porodila ideja, da bi vsakoletno ob kulturnem prazniku prirejali množični pohod planincev na ta
vrh. Tako je bil leta 2000 organiziran
prvi skupinski pohod planincev, nato
pa so postali ti pohodi tradicionalni.
Pohoda sta odpadla le dvakrat, in si-

Vesela druščina v škorjanki
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Skupinska fotografija Štajge

cer leta 2014 zaradi nevarne poti po
žledu, lansko leto pa zaradi ukrepov
za zajezitev pandemije koronavirusa.
Še največjo udeležbo pohodnikov smo
zabeležili leta 2016, ko je Krka Novo
mesto obdarila vse pohodnike z njihovimi reklamnimi nahrbtniki in pohodniškimi palicami. Omeniti je treba
še, da je pohod poleg praznovanja kulturnega praznika posvečen tudi spominu na sedaj že pokojnega dr. Stanka
Stoporka. Ta je bil v času svojega življenja povezovalec športnih aktivnosti
in rekreacije v Mislinji. Z vztrajnostjo
je omogočil izgradnjo prvih smučarskih skakalnic v Mislinji, bil je organizator številnih tekmovanj v smučarskih skokih, bil pa je tudi eden izmed
pobudnikov ustanovitve planinskega
društva v Mislinji.
Letos smo kljub nekaterim omejitvam gibanja v naravi planinci po-

Črni vrh v jutranji zarji

novno organizirali ta tradicionalni
pohod. Zaradi omejitev so se pohodniki podali na pot v manjših skupinah in posamično, kljub temu pa je
na ta dan vrh obiskalo okoli 250 pohodnikov. Med njimi je bilo tudi nekaj takšnih, ki so do sedaj opravili vse
pohode in so zato predlansko leto ob
dvajsetem pohodu prejeli posebna priznanja. Med najbolj zvestimi vsakoletnimi pohodniki je nedvomno skupina Štajga, saj je bilo iz njihovih vrst
na pohodu letos udeleženih preko 30
pohodnikov.
Vsakoletni množični pohod na Črni
vrh je tako postal pomemben prispevek prireditvam turistične dejavnosti naše občine, zato ga bomo planinci
ohranjali tudi v prihodnje.

a Mirko Tovšak
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Virtualni pustni karneval 2022

"Zobna pasta", nagrajena maska
v kategoriji posamezne maske za
odrasle

"Srnica", nagrajena maska v
kategoriji posamezne maske za
otroke

"Pingvini", nagrajena maska v kategoriji skupinske maske

Naša občina

Ranč Foltan
Ranč se nahaja v Mislinji pod
osnovno šolo, na idilični lokaciji ob
reki Mislinji. Tukaj je trenutno nastanjenih sedem konj, dva v lasti kmetije
Foltan, ostali so v oskrbi. Konji živijo
prosto v tako imenovani 'lauf štali'. To
pomeni, da se prosto gibljejo po večjem prostoru, kar blagodejno deluje na
njihovo zdravje in počutje.
Ideja o ranču kot neke vrste turistični ponudbi se je porodila že nekaj
let nazaj, ko smo v najem dobili slab
hektar zemlje, kjer je pred tem že deloval konjeniški klub, kasneje pa se
je travnik zarasel in hlev propadel. Z
majhnimi koraki smo začeli prostor
obnavljati in sprva nastanili dva lastna
konja, kasneje se je pridružilo še ostalih pet, ki so last mladih entuziastičnih fantov in deklet, ki jih druži ljubezen do teh plemenitih živali. Skupaj
smo skovali idejo, kako naš konjeniški
svet približati še drugim ljudem.
Ranč zdaj deluje kot dopolnilna dejavnost kmetije Foltan. Naša vizija je
usmerjena predvsem k našim najmlajšim, poleg vsakodnevnih jahalnih uric
bomo prirejali tudi rojstnodnevne zabave, počitniške animacije za otroke,

marec 2022
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predvsem v toplih mesecih pa tabore,
na katerih ne bomo spoznavali samo
konj, pač pa tudi raziskovali okolico,
ustvarjali, predvsem pa se veliko zabavali. Seveda pripravljamo tudi dejavnosti za malo manj mlade, eden prvih
takih dogodkov bo likovni tabor pod
vodstvom umetnostne zgodovinarke
Done Pratnekar v maju.
Okolica ranča ponuja neomejene
možnosti pohodništva in raziskovanja
narave na konjskem hrbtu. Za tiste, ki
imajo o jahanju že malo več znanja,
bomo organizirali izlete z vodičem.
Lepote našega Pohorja lahko na tak
način dobijo še malo drugačen pridih. Tisti, ki so v konjeniškem športu novi, pa bodo jahali v maneži ali pa
jih bomo z vodenim jahanjem popeljali na kratko terensko ježo.

Z našo ponudbo bi želeli v Mislinji
popestriti turistično ponudbo in se
povezati tako s turističnim društvom
kot tudi z lokalnimi ponudniki turističnih nastanitev. Mislinjski izletniški
turizem lahko tako dobi še eno novo
razsežnost in dopolnitev.

a Polona Padežnik in člani Ranča
Foltan
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kotiček za prometno varnost
Električni skiroji postajajo naš (ne)varen
vsakdan
Električni skiroji (ali e-skiroji) so pri
premagovanju kratkih razdalj postali pogosti zaradi svoje hitrosti in praktičnosti. Uporabo v prometu ureja lani
sprejeta zakonodaja, ki e-skiroje uvršča v kategorijo lahkih motornih vozil,
kjer konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 25 km/h, vozila niso širša
od 80 cm ter zanje ni potrebna evropska homologacija.
Vožnja z njimi je dovoljena le po
kolesarskem pasu oz. kolesarski stezi,
nikakor pa ne po pločniku. Če kolesarske steze ni, je možna vožnja ob
desnem robu smernega vozišča, kjer
je omejitev hitrosti 50 km/h. Ponoči
in ob zmanjšani vidljivosti je spredaj obvezen žaromet z belo svetlobo, zadaj pa rdeča pozicijska luč. Za
e-skiroje veljajo tudi določeni kolesarski cestno-prometni predpisi, kar
pomeni tudi obvezno uporabo čelade za vse udeležence prometa na e-skirojih do dopolnjenega 18. leta (kot
pri kolesarjih). Da je uporaba kolesarske čelade na e-skirojih izjemno
priporočljiva in modra, nas opozar-

jajo novice o tragičnih izidih nesreč
tudi pri nas (pred kratkih smo tako
lahko prebrali »Padel z e-skirojem in
umrl«). Majhna kolesa e-skiroja so
namreč občutljiva na slabo podlago, dvignjene dele in razne ovire ali
luknje v cestišču. In če vas preseneti padec, boste še kako veseli uporabe čelade.
Tudi tu je prepovedana uporaba
mobilnih telefonov in slušalk, saj te
motijo naše zaznavanje okolice. Pri
uporabi e-skirojev moramo upoštevati,
da so le-ti pri vožnji zelo tihi, zaradi
česar ste vozniki slabše opaženi in zato
predstavljate veliko nevarnost tako
sebi kot drugim udeležencem v prometu (visoka hitrost in dokajšnja teža
e-skiroja lahko pri trku povzročita resne poškodbe udeležencev).
E-skiro je hiter in praktičen, predstavlja tudi ekološko sprejemljivejši naUporaba čelade je ob tehnično brezhibnem
čin prevoza, zato bo njihova uporaba
naraščala. Na nas pa je, da poskrbimo električnem skiroju nujna za varno uporabo v
za varnost sebe in drugih, da smo od- prometu.
govoren voznik, ki bo varno, hitro in
po predpisih prispel na svoj cilj.
a Jože Tasič, SPV Mislinja

mislinjske zgodbe
Šentilj (St. Ilgen bei Turjak) skozi čas
(2. del)

Hranilnica in posojilnica
V prvi polovici 19. stoletja so na Slovenskem začeli ustanavljati slovenske hranilnice in posojilnice. Njihovo ustanavljanje je bilo predvsem narodnoobrambnega značaja, odraz skrbi za gospodarski razvoj in okrepitev
kmečkega prebivalstva. Napredni kmetje so se začeli povezovati v različne oblike zadrug. Leta 1820 je bila ustanovljena Hranilnica Kranjska, leta 1862 sta ji sledili mestni hranilnici v Mariboru in na Ptuju, leta 1865
je bila ustanovljena Mestna hranilnica Celje, leta 1869

Okrajna ljudska hranilnica v Slovenj Gradcu, leta 1888
pa slovenska hranilnica in posojilnica v Dravogradu, sledili sta ji še bančni ustanovi v Črni na Koroškem in na
Prevaljah leta 1891. Ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja je v Šentilju pod Turjakom služboval župnik Pavel
Rath (1855–1915), ta je bil pobudnik za ustanovitev posojilnice in hranilnice v kraju. Ustanovni občni zbor so
sklicali 1. aprila 1900 in med prvimi ustanovnimi podpisniki so bili:
• načelnik Pavel Rath, župnik v Št. Ilju pod Turjakom,
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pravicami, redno izvajalo zadružna opravila, kot so varno
shranjevanje denarja in drugih vrednostnih listin ter presojanje in potrjevanje vloženih prošenj za posojila. Število zadružnikov je bilo neomejeno, medse so sprejemali posameznike ali večje skupine oseb. Vsak zadružnik oziroma član
je moral plačati zadružni delež v znesku 5 gld ali 10 kron.
Enkrat na leto so sklicali občni zbor, oglas oziroma vabilo
so morali objaviti v časopisu Slovenski gospodar.

Panorama Št. Ilja pod Turjakom, razglednica poslana leta 1910
(gradivo hrani: Pokrajinski arhiv Maribor, SI_PAM/1693/004/001/350)

• namestnik načelnika Blaž Tovšak, p. d. Kralj, posestnik v
Št. Ilju pod Turjakom,
• odbornik Franc Krušič, posestnik v Št. Ilju pod
Turjakom,
• odbornik Ignac Jeromel, p. d. Bedenik, posestnik v
Gornjem Doliču,
• odbornik Franc Potočnik, p. d. Muž, posestnik v
Dovžah,
• odbornik Valentin Urbancelj, p. d. Černjak, posestnik v
Dovžah,
• odbornik Jožef Černič, p. d. Dobršek, posestnik v Št. Ilju
pod Turjakom,
• računovodja Janez Munda, kaplan v Št. Ilju pod
Turjakom,
• namestnik računovodje Anton Splihal, p. d. Bregant, posestnik v Št. Ilju pod Turjakom.

Žig Posojilnice za slovenjegraški okraj v Št. Ilju pod Turjakom (gradivo
hrani: Pokrajinski arhiv Maribor, SI_PAM/0645/002/00467)

Posojilnica je imela prostore najprej v hiši za župnijsko
cerkvijo sv. Ilja. Poslovalnica je vedno delovala ob nedeljah,
po maši, včasih pa tudi med tednom. Hranilnica je bila povezana v Zadružno zvezo Slovenije, ta je organizirala tudi
tečaje za usposabljanje blagajnikov. Posojilnica je delovala
tudi med drugo svetovno vojno in po njej. Leta 1940 so jo
Nemci preimenovali v Spar und Darlehenskasse in Waldegg,
Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung. Združevala je
364 članov. Hranilnica se je leta 1956 preselila v nove prostore zadružnega doma. Leta 1971 je bilo poslovanje šentiljske posojilnice preneseno na Koroško hranilno-kreditno službo v Slovenj Gradcu. Ta se je po sprejetju Zakona o
bančništvu leta 1999 povezala v Zvezo hranilno-kreditnih
služb Slovenije, leta 2004 pa se je priključila Deželni banki Slovenije.

Prvotni člani Posojilnice za slovenjegraški okraj v Št. Ilju pod
Turjakom, 1. april 1900 (gradivo hrani: Pokrajinski arhiv Maribor,
SI_PAM/0645/002/00467)

Zatem je Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju v zadružni register vpisalo posojilnico z imenom Posojilnica za slovenjegraški okraj v Št. Ilju pod Turjakom, registrirana zadruga z neomejeno zavezo s sedežem v Št. Ilju pod Turjakom. Po
vpisu v register so sprejeli tudi pravila. Namen zadruge je
bil prejemati denar (hranilne vloge) na obresti, dobivati denarna sredstva s svojim zadružnim kreditom in dajati posojila. Zadrugo je upravljalo načelstvo, sestavljali so ga načelnik, njegov namestnik in pet članov, ki jih je izvolil občni
zbor za dve leti. Načelstvo je zastopalo zadrugo z vsemi

Vabilo na prvi redni občni zbor (vir: Slovenski gospodar, list ljudstvu
v pouk in zabavo, 28. februar 1901, št. 9, str. 7)
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ne prostore. Na začetku 20. stoletja je bilo v Sloveniji že 35
elektrarn s skupno močjo 2959,7 kW. Večina jih je bila industrijskih, nekatere pa so z elektriko preskrbovale že določena območja. V Šentilju pod Turjakom je leta 1917 Jakob
Jaš (1873–1942) zgradil vodno turbino 20 KM z dinamom
12 kW in 230 V za lastne potrebe in za razsvetljavo vaškega
jedra Šentilja, obratovala je še po letu 1945. Okoli leta 1929
je Blaž Tovšak (1863–1947) na domačiji Kralj zgradil elektrarno na vodni pogon, ki je imela generator na izmenični
tok do 200 V. Oskrbovala je kmetije Štamul, Bučlar, Čas,
Babnik, Peter in Orkleč. Pozimi so se večkrat pojavile težave, ko je voda zamrznila in elektrike ni bilo.

Odbor hranilnice in posojilnice v Šentilju pod Turjakom, prva polovica
20. stoletja (vir: 60 let zadružništva na Koroškem, str. 41)

Kmetijska zadruga
Po drugi svetovni vojni je takratna oblast začela ustanavljati kmetijske zadruge in te so postale gonilo razvoja kmetijstva v slovenskem prostoru. Obstajalo je več vrst zadrug:
lesnopredelovalne zadruge, nabavno-prodajne zadruge in
obdelovalne zadruge. Na območju Mislinje so delovale vaške zadruge v Doliču, Mislinji, Šentilju in Dovžah, ki so
bile organizirane po načelih zadružništva, torej medsebojne
pomoči združenih kmetov. Leta 1956 je bila tudi v Šentilju
pod Turjakom ustanovljena Kmetijska zadruga (KZ), slovesno so odprli zadružni dom, istega leta je Šentilj dobil tudi vodovod. Prvi predsednik KZ je bil Vinko Krušič
(1900–1985). Po letu 1961 so se male vaške zadruge združile v skupno Kmetijsko zadrugo Slovenj Gradec. Leta 1975
je sledila ponovna reorganizacija zadrug in KZ Slovenj
Gradec, KZ Dravograd in KZ Prevalje so se vključile v
Koroško kmetijsko zadrugo. Slednja se je leta 2001 preoblikovala v enotno finančno poslovno družbo, ki danes povezuje veliko število kmetov s celotnega območja Koroške.

Nekdanji zadružni dom v Šentilju (foto: Aleksandra Ramšak)

Nekdanje obrti v Šentilju
V Šentilju pod Turjakom so se konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja razvile živahne obrtne dejavnosti ter na
svoj način zaznamovale socialno in družabno življenje
Šentiljčanov. Reka Mislinja ima bogato mlinarsko in žagarsko dediščino. Do srede 20. stoletja je na njej in njenih pritokih delovalo več kot 250 objektov na vodni pogon
– mlinov, žag, kovačnic, elektrarn in oljarn. Ob Mislinji
in njenih pritokih je obratovala vrsta žag: Blazinškova,
Prevolnikova, Rozmanova, Vavkanova, Šimanova,
Gornjakova, Krofova, Polajnarjeva in Jovšnikova. V
Šentilju je bil največji Jašev mlin, na tem območju pa so delovali še Lopanov, Rozmanov in Vavkanov mlin. V kraju
in daleč naokrog sta bili zelo dobro poznani Jaševa oljarna in pekarna. Kruh in pekovske izdelke so dostavljali naročnikom po celotni Mislinji. Za Mislinjsko, Mežiško in
Dravsko dolino pa so v Jaševi oljarni pražili in stiskali bučna, sončnična in makova semena ter ogrščico in oljno repico. Še danes se nekateri Šentiljčani spominjajo okusne makove 'potice', ki je nastala iz stisnjenih semen. Na Jaševi
žagi na vodni pogon, v mlinu, stiskalnici olja in kovačnici
je bilo zaposlenih kar precej hlapcev in dekel.
V Šentilju so obratovale tudi Splihaljeva in Planinščeva
mesarija, tri gostilne (Splihaljeva od leta 1925, Rozmanova
od leta 1929 in Kovačeva) in štiri trgovine (Planinščeva,
Splihaljeva, Rozmanova in Jeseničnikova). V Šentilju je
bila tudi zelo dobro razvita čevljarska dejavnost. Čevljarja
sta bila Albert Šauperl (1913–1990) in Franc Šuligoj, Jožef
Cestnik pa je bil popravljalec čevljev. Tudi brez fotografa
niso bili, Pongrac Trančkar (1878–1957) je imel fotografsko delavnico v svoji hiši in ni manjkal na nobenem dogodku, saj je v fotografski objektiv ujel vse, kar se je dogajalo od Razborce do Kozjaka. Tudi za tekstilno obrt je
bilo poskrbljeno, v Šentilju je imenitne obleke krojil krojač
Justin Martinc (1896–1968).

Elektrika
Začetki elektrifikacije na Slovenskem segajo v leto 1883,
ko je mariborski podjetnik Karl Scherbaum v parnem mlinu v Mariboru že na obstoječ parni stroj priključil električni generator, s katerim je osvetlil stanovanjske in delov-

Fotograf Pongrac Trančkar je imel tudi svoj žig, z njim je opremil
vsako fotografijo (gradivo hrani: Regina Šertel).

Naša občina

15

marec 2022
V pritličju je bila
kovačija, kjer je
kovač podkoval
konje in vozove, v
prvem nadstropju
je bilo skladišče
za olje, v drugem
pa mlinarjevo
stanovanje, okoli
leta 1930 (gradivo
hrani: Rudi Krebl).

Gradnja kozolca na
Kraljevi domačiji leta
1935 (gradivo hrani:
Albina Pušnik)

so se leta 1937 združili v Zvezo fantovskih odsekov. Člani
fantovskih odsekov v Šentilju pod Turjakom so bili Albert
Čas iz Dovž, Ivan Gašper, Franc Mencinger, Ivan Čas,
Viktor Tasič in Avgust Urbancelj.

Kultura
Zanimanje za kulturo, predvsem glasbeno in dramsko
dejavnost, je bilo v Šentilju že od nekdaj prisotno. Pri glasbi
so prednjačili organisti – Krušič, Šauperl in Rozman, godbenike je vodil kapelnik Anton Krajnc. Domačini so zelo
radi uprizarjali igre, ki so jih režirali krajani Franc Tovšak,
p. d. Kralj, Marica Gašper in Maks Kralj. V poletnem
času so igre uprizarjali na prostem ali pod kozolci, včasih
tudi v kmečkih hišah ali v večjih sobah v gostilnah, kot je
bila denimo Goljatova gostilna v Dovžah. V letu 1930 je v
Šentilju delovalo tudi Katoliško bralno društvo s predsednikom Bernardom Časom iz Dovž, tajnikom kaplanom
Francem Jagrom in knjižničarko Elizabeto Tovšak. Kmalu
se je pojavila potreba po izgradnji prosvetnega doma za
kulturne in telesnokulturne dejavnosti. Takratni župnik
Martin Roškar je odstopil del zemljišča za izgradnjo novega farnega oziroma prosvetnega doma. Gradnja se je začela leta 1939. Najbolj zavzeti graditelji so bili Franc Tovšak,
Jakob Jaš, Franc Planinšec, Edvin Rozman in Franc
Gornjak. S pomočjo članov fantovskega odseka in drugih krajanov so postavili novi dom. V dvorani so najprej
namestili telovadna orodja in na njih so telovadili skoraj
vsak dan. V povojnih letih je na igralskem področju izstopalo kar nekaj režiserjev, med njimi denimo župnik Franc
Bohanc, župnik Jože Tovšak, učiteljica Antonija Božič, učitelj Franc Podlesnik in Minka Tovšak. Sredi sedemdesetih
let je vlogo režiserja prevzel Peter Tovšak, sredi devetdesetih pa je režirala Andreja Martinc.

Telovadno društvo Orli
Prve oblike telovadbe na Slovenskem so bile povezane z razvojem sokolstva in orlovstva. V Šentilju pod
Turjakom je delovala katoliška telovadna organizacija
Orel. Ustanovljena je bila leta 1922 in je na začetku štela približno 25 članov. Mladinska organizacija je v telovadnih odsekih utemeljevala idejno vzgojo, šele potem telovadno. Gojila je športne panoge, zlasti atletiko, smučanje
in kolesarstvo, ter kulturno-prosvetno delo. Organizacija
je bila močna zlasti na podeželju, saj je vključevala predvsem kmečko mladino. Ob ustanovitvi Sokola Kraljevine
Jugoslavije, 6. januarja 1929, so bile Slovenska orlovska zveza, Slovenska orliška zveza in vse druge telovadne organizacije razpuščene. Po razpustu Orlov so v okviru katoliške
Prosvetne zveze začeli ustanavljati fantovske odseke in ti

Gledališka igra Miklova Zala, uprizorjena leta 1938 (gradivo hrani:
Albina Pušnik)
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Kulturni dom sredi šestdesetih let 20. stoletja (gradivo hrani: Kulturni
dom Slovenj Gradec)

V petdesetih letih prejšnjega stoletja so v kulturnem
domu adaptirali dvorano in jo opremili za predvajanje filmov. V prostorih današnjega kulturnega doma je leta 1952
Kino Mislinja uvedel redne filmske predstave. Filme so vrteli dvakrat na teden. Jeseni 1961 je Kino podjetje Slovenj
Gradec pod svoje delovanje prevzelo še Kino Mislinja.
Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja so se ponovno lotili
prenove kulturnega doma: izboljšali so funkcionalnost dvorane in pridobili dodatne prostore. V letu 2018 je Občina
Mislinja stavbo ponovno energetsko prenovila. Dostopen
in urejen Kulturni dom Šentilj zdaj čaka, da bo lahko ponovno napolnil svojo dvorano s kulturnimi prireditvami.

1903 začel poučevati godce. Ustanovitelj Babnikove godbe
je Anton Krajnc, p. d. Babnik, ki je imel absolutni glasbeni posluh. Znal je igrati na kar pet različnih inštrumentov:
es-klarinet, fligehorn ali krilovko, violino, citre in pozavno.
Prvi člani godbe so bili: Anton Krajnc, p. d. Babnik, Franc
Krajnc, p. d. Bučler, Ivan Uršej, p. d. Areh, Ignac Pesjek,
Ivan Sovič, Ignac Zavaršnik, Alojz Černič, p. d. Doberšek,
in Jurij Rutnik. Godbeniki so prvič javno nastopili na šentiljsko lepo nedeljo leta 1906, ko so zaigrali nekaj maršev
in drugih pesmi. Med prvo svetovno vojno godba ni delovala, ker je bila večina godcev vpoklicana v vojsko. Po letu
1918 pa so spet začeli igrati in število godcev se je vsako
leto večalo. Babnikova godba je bila med obema vojnama
edina godba v Mislinjski dolini, ki je igrala na raznih civilnih in cerkvenih prireditvah oziroma slovesnostih. Anton
Krajnc je godbo vodil vse do leta 1939, za njim so se zvrstili
njegov sin Jože Krajnc (1921–2016), Peter Tovšak in Grega
Tovšak, zdaj pa godbo vodi Sandi Rečnik. Ob 100-letnici
delovanja je godba imela največjo zasedbo, kar 35 glasbenikov. Babnikova godba je v letu 2021 štela že častitljivih 115
let delovanja ter je še zmeraj prisotna na raznih prireditvah
in slovesnostih.

Analogni
kinoprojektor v
Kulturnem domu
Šentilj (foto:
Aleksandra Ramšak)

Ustanovna zasedba Babnikove godbe leta 1906 (gradivo hrani: Peter
Tovšak)
Anton Krajnc (1883–
1960), ustanovitelj
Babnikove godbe
(gradivo hrani: Peter
Tovšak)

Babnikova godba
Na pobudo nadučitelja Franca Rozmana (1864–1937)
je Blaž Krajnc, p. d. Babnik, svojemu sinu Antonu (1883–
1960) kupil violino, ker je ta kazal izjemno glasbeno nadarjenost. Rozman ga je nanjo naučil tudi igrati in mu
tako omogočil prvo glasbeno izobrazbo. Kmalu sta Blaž
in Anton začela razmišljati o ustanovitvi godbe v domačem kraju. Z igranjem pri godbah v Šmiklavžu in Šoštanju
si je Anton pridobil veliko glasbenih in vodstvenih izkušenj ter obvladal igranje na pihala in trobila, zato je leta

Naša občina
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Babnikova godba leta 2016 (vir: Facebook Babnikova godba 1906)

znana omemba streljanja izvira iz leta 1772. Z razvojem železarstva pa se je v prvi polovici 19. stoletja razširila po vsej
Sloveniji. Po letu 1945 je bilo ob verskih praznikih streljanje prepovedano, razen za prvi maj. V osemdesetih letih
20. stoletja pa so verske praznike ponovno začeli obeleževati. Tudi Šentilj pod Turjakom je pred drugo svetovno vojno
imel svojo skupino strelcev. Od leta 1990 se vsako leto na
t. i. Martinovem kuglu v Šentilju zberejo strelci, ki v jutranjih urah streljajo z možnarji. V svoji zbirki imajo ohranjena dva možnarja z letnico 1744, predvidevajo, da sta nastala v nekdanji mislinjski železarni. Danes so strelci združeni
v Strelsko društvo Možnar Mislinja. Streljanje z možnarji ima že dolgoletno tradicijo in predstavlja pomemben del
kulturne dediščine za Mislinjo.

Občina Št. Ilj pod Turjakom
Na območju današnje občine Mislinja so od leta 1850 do
leta 1918 obstajale tri občine, med njimi tudi občina Št. Ilj
pod Turjakom, v katero so spadali Šentilj, Dovže, Razborca
in Straže. Občino Št. Ilj pod Turjakom so vodili tudi naslednji župani: Franc Potočnik (1901), Franc Planinšec, p.
d. Peter (1917, 1922, 1933), Jakob Jaš (1922) in Ivan Čas
(1924).
Po letu 1919 so kraji današnje Občine Mislinja spadali pod Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec, razen Spodnjega
Doliča, ki je sodil pod Okrajno glavarstvo Slovenske
Konjice. Leta 1933 so se v okraju (srezu) združile tri manjše tedanje občine v skupno Občino Mislinjo. Po novem je
Občina Mislinja obsegala naselja: Straže, Dovže, Kozjak,
Mala Mislinja, Velika Mislinja, Šentilj pod Turjakom,
Šentvid nad Valdekom, Završe in Zgornji Dolič. Za župana
je bil leta 1934 izvoljen Edvin Rozman.

Strelci so bili ponavadi premožni kmetje, ki so lahko kupovali
smodnik. Oblečeni so bili v lepa oblačila z belimi predpasniki. Na
fotografiji so strelci z možnarji na Martinovem kuglu v Šentilju pred
drugo svetovno vojno (gradivo hrani: Jernej Zaveršnik).

Šentilj pod Turjakom, sredina 20. stoletja (gradivo hrani: Kulturni dom
Slovenj Gradec)

Strelsko društvo Možnar Mislinja
Streljanje ali pokanje z možnarji je znano po vsej
Sloveniji. Leta 2019 so to šego oziroma navado vpisali tudi
v register nesnovne kulturne dediščine. Med 1. in 2. svetovno vojno je skoraj vsaka vas imela svojo skupino strelcev, ki so streljali z možnarji. Je tradicionalna oblika praznovanja velike noči, prvega maja in lokalnih praznikov.
Možnarji so se razvili iz strelskih topov. Najstarejša doslej

Razstava možnarjev (gradivo hrani: Jernej Zaveršnik)

a Aleksandra Ramšak,Koroški pokrajinski muzej
Literatura za 1. in 2. del članka:

• Bezlaj, Leopoldina. Zgodovina župnij Šentilj pod Turjakom, sv. Vid
nad Valdekom in sv. Florijan v Doliču. V: Zbornik Občina Mislinja.
Mislinja: Občina, 2010.
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• Djura Jelenko, Saša in Visočnik, Julijana. Kamni govorijo. Rimski
kamniti spomeniki na Koroškem. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2006.
• Fajdiga, Mirko. Pohorski partizani 1943. Maribor: Obzorja, 1985.
• Jamnik, Cvetka. Od zadružnega hranilništva do sodobne banke. V: 60 let zadružništva na Koroškem. Slovenj Gradec: Koroška
kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec, 2008.
• Koprivnikar, Marija. Kulturni in športni utrip skozi čas. V: Zbornik
Občina Mislinja. Mislinja: Občina, 2010.
• Kos, Marjan. Občina Mislinja med svetovnima vojnama (19181941). V: Zbornik Občina Mislinja. Mislinja: Občina, 2010.
• Kralj, Miroslav. Obrtna dejavnost. V: Zbornik Občina Mislinja.
Mislinja: Občina, 2010.
• Kurelac, Svjetlana. https://www.zvkds.si/sl.
• Lasbaher, Franček. Osnovna šola Mislinja od nastanka do leta
1945. V: 170 let šolstva v Mislinji. Mislinja: Osnovna šola, 2005.
• Matične knjige (1710 - 1895) za Št. Ilj pod Turjakom. Nadškofija
Maribor. Dostopno na: https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/
maribor/st-ilj-pod-turjakom/.
• Potočnik, Jože. Razvoj lokalne skupnosti v Občini Mislinja od
1849 dalje. V: Zbornik Občina Mislinja. Mislinja: Občina, 2010.

• Prevolnik, Leopold. Elektrifikacija v občini. V: Zbornik Občina
Mislinja. Mislinja: Občina, 2010.
• SI_AS – Arhiv Slovenije. Franciscejski kataster za Štajersko
(1823-1869). SI AS 177/C/F/C245 Mislinja, k.o.
• SI_PAM – Pokrajinski arhiv Maribor.
• Streljanje z možnarji. Nesnovna kulturna dediščina Slovenije.
Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/
DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00068.pdf.
• Tovšak, Mirko. Kmetijstvo in hranilništvo. V: Zbornik Občina
Mislinja. Mislinja: Občina, 2010.
• Tovšak, Mirko. Zgodovina kmetijskega zadružništva na
Koroškem. V: 60 let zadružništva na Koroškem. Slovenj Gradec:
Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec, 2008.
• Tovšak, Peter. Kulturno društvo Mislinja. V: Zbornik Občina
Mislinja. Mislinja: Občina, 2010.
• Tovšak, Peter. Zgodba Babnikove godbe 1906–2006. Mislinja:
Kulturno društvo Mislinja, 2006.
• Zaveršnik, Jernej. Strelsko društvo Možnar Mislinja. V: Naša občina, glasilo Občine Mislinja, št. 1, marec 2012.
• Ustni viri: Rudi Krebl, Regina Šertel, Albina Pušnik, Peter Tovšak,
Jernej Zaveršnik, Jožica Šauperl, Marjetka Krenker, Janez Pušnik.

mlad.si

Novičke sončnega škrata

Mini Planica
Olimpijske igre so dogodek, za katerega je slišal prav gotovo vsak, zato
smo nekaj dejavnosti temu namenili
tudi v vrtcu. Ob izjemnih uspehih naših športnikov, otrokom ni bilo težko
pri prepoznavanju in opisovanju posa-

meznih zimskih športnih disciplin. V
želji, da bi otrokom na čim bolj pristen način približali, kako se na skakalnih smučeh počutijo Peter Prevc,
Nika Križnar in ostali naši junaki,
smo v naš vrtec pripeljali čisto pravo,
premično skakalnico – Mini Planico.
Otroci so pridobivali spretnosti drse-

nja po klančini, ravnotežja ter koordinacije celega telesa. Otroci so bili nad
izkušnjo navdušeni in kdo ve, morda
je tukaj prve izkušnje pridobival tudi
kakšen olimpijec ali olimpijka.

a Anica Klemenc, prof. razr. pouka
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Postani junak/junakinja z geslom
Poberem smet in rešim svet
Poberem smet in rešim svet je geslo
projekta, v katerega smo se vključili
prav vsi oddelki enote Sončni škrat.
Projekt je zasnovan z namenom, da
se otroci že v predšolskem obdobju
spopadejo s pomenom ekološke ozaveščenosti, skrbi zase in za naravo ter
z dejstvom, da lahko sami pripomoremo k čistemu okolju.
V vrtcu smo najprej začeli z opazovanjem naše narave in hitro ugotovili, da določene stvari ne spadajo v
naše okolje. To dejstvo lahko sprejmemo in živimo naprej, ali pa za to
tudi nekaj naredimo. Tukaj imamo
največji vpliv ravno mi, odrasli, ko z
zgledom otrokom pokažemo, kako
lahko vplivamo na to, da naša okolica ostaja čista in kaj pomeni, da nam
je mar za čisto okolje. Pa ne gre samo
za pobiranje odpadkov, ampak veliko več. Tako se je bližnji gozd spremenil v igralnico, igrače so zamenjali naravni materiali, bivanje na
prostem pa je postalo pravo doživetje ob uporabi lopat, grabelj in drugega orodja.

Tudi letos smo, kot vsako leto, načrtovali veliko ustvarjalnih dejavnosti v mesecu decembru, le da smo bili
tokrat veliko bolj ekološko ozaveščeni. Nekatere skupine so ustvarjale iz
odpadnega materiala, druge so si papir za izdelavo novoletnih voščilnic
ustvarile kar same. Vsi izdelki na novoletnih drevesih so bili tako rekoč
reciklaža.
V novem letu pa smo po kraju delili
»kamenčke sreče«, kot so jih poimenovali otroci. Ustvarili smo jih iz kamenja, ki smo ga čez leto pridno spravljali in pobirali po našem igrišču. Naš
namen je bil, da povežemo rdečo nit
projekta in osrečimo čim več krajanov
v teh še vedno negotovih časih.
Trenutno pa se pripravljamo na še
en za nas velik in pomemben dogodek
»Svetovni dan Zemlje«, ki ga bomo
obeležili 22. 4. 2022. Naj bo naše vodilo naslednje: reciklirajmo, hodimo,
ugašajmo, čistimo. Živeti moramo
s spoznanjem, da je prihodnost sveta odvisna od ravnanja vsakega izmed
nas. Zemlja je naš skupni dom. Naj

nas misli in dejanja za dobrobit našega
planeta spremljajo vsak dan. Vzemimo
si čas in razmislimo, kaj dobrega lahko naredimo za naš skupni dom, za
sočloveka in tudi zase. Naj bo 22.
april – dan Zemlje vsak dan.

a Tjaša Krančan, vzgojiteljica
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Vrtčevski prešerni dan
Za zapis te pesmi so nama dali
pobudo otroci in njihovi odgovori na
vprašanje, kakšen je njihov prešerni
dan, veseli dan.
Zjutraj se v vrtcu dobimo,
vzgojiteljici na vprašanje odgovorimo:
»Kaj nam nasmeh na obrazu nariše,
da polne veselja so naše hiše?«

Se prvi otrok že oglasi
svojo misel z nami deli:
»Jutri, jutri, ko muco dobim,
takrat se jaz razveselim!«
Svoje veselje še drugi doda:
»Jaz sem vesel, ker imam tri doma.«
Naenkrat najmlajši od veselja zakriči,
prijatelja se mu objeti mudi.
Za njim se pojavi obraz nasmejan:

»Sem vesela, ker je tako lep dan!«

a Otroci vrtca Dolič, oddelek od
1–3 let in vzgojiteljici Kristina
Kovše in Lara Verboten

mlad.si
BRSTičke Spoznavanje različnih kultur
skozi mednarodni projekt
Na OŠ Mislinja že tretje leto zapored sodelujemo v mednarodnem Erasmus+ projektu z naslovom »Bogatenje enotnosti s kulturno
raznolikostjo«. V projekt so poleg naše šole, ki je koordinatorica,
vključene šole iz Romunije, Španije,
Portugalske, Turčije in Estonije.
Žal nam negotova situacija zaradi koronavirusa otežuje oz. onemogoča sledenje zastavljenim načrtom.
V lanskem šolskem letu smo se koordinatorji redno srečevali na virtualnih srečanjih, učenci pa so sodelovali
v različnih aktivnostih, ki jih sproti prilagajamo. Končne izdelke objavljamo na spletni strani in razstavlja-

mo v Eramus+ kotičku na šoli. Učenci
so pozdravljali v jezikih partnerskih
šol, posneli ljudske plese in pesmi, si
pošiljali novoletne voščilnice, posneli video z umetninami na temo narave, reševali kviz o državah partnericah
in izdelali koledar. Šolsko leto smo
zaključili s kratkimi filmčki, ki predstavljajo tipičen dan učencev na posameznih šolah.
V začetku tega šolskega leta smo izvedli srečanje v Estoniji, ki se ga je
udeležilo šest učiteljic. Namenjeno je
bilo načrtovanju aktivnosti za zadnje
leto projekta. Spoznale smo šolski sistem in znamenitosti te države, ki leži
na severu Evrope. Je redko poseljena, njena povprečna nadmorska višina doseže le 50 m. Ima skoraj 4.000
km obale in več kot 1.400 jezer. Je
ena izmed najbolj digitalno naprednih
družb na svetu, kar dokazujejo tudi
izredni uspehi na področju izobraževanja. Bogata kulturna dediščina ima
pridih baltskih držav.
Učence smo vključili v virtualne aktivnosti. Šestošolci so se predstavili vrstnikom. Mlajši učenci so sodelovali v likovni delavnici. Nekaj učencev je

bilo tudi del koncerta, ki ga je pripravila partnerska šola v Lihuli.

V zimskem času je potekala mobilnost v Romunijo. S partnerji iz ostalih držav smo se družile tri učiteljice.
Tudi to srečanje je bilo namenjeno načrtovanju novih dejavnosti in spoznavanju kulture te države. Velika mesta
so gosto poseljena, na podeželju pa se
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kaže skromno življenje. Ljudje so izredno prijazni, ustrežljivi in med njimi smo se počutili zares dobrodošli.
Dobro imajo ohranjeno kulturno dediščino, kar smo skozi različne oglede opazili tudi sodelujoči. V glavnem
mestu Bukarešta smo si ogledali parlament, ki je druga največja upravna
zgradba na svetu. V gradu Bran smo
obiskali grofa Drakulo in spoznali življenje menihov v samostanih.

Na partnerski šoli so nas seznanili z ljudskim izročilom, tipično hrano in se predstavili v ljudskih plesih in
pesmih. Naši učenci so bili vključeni
virtualno in vrstnikom v drugih šolah
predstavili tipične običaje in folklorna
oblačila. Vklop v živo je s harmoniko
popestril Anej.
Do konca šolskega leta nas čakajo nove aktivnosti in dve mobilnosti.
Vsekakor pa se na šoli najbolj veseli-

mlad.si
BRSTičke Zamaškonjam
Osnovnošolci smo se priključili vseslovenski akciji zbiranja zamaškov in
ustvarjalnemu natečaju izdelave izvirnega Zamaškonjama.
S tem želimo čim bolj ozaveščati in
aktivno vključiti otroke k trajnostnim
rešitvam za naš planet. Sponzor natečaja je blagovna znamka Pilot, ki z linijo pisal »Od plastenke do pisala« le-te izdelujejo iz odpadnih plastenk iz
oceanov in recikliranih materialov.
K zbiralni akciji, ki poteka februarja in marca in ima tudi dobrodelno
noto, smo povabili tudi vse občane in
občanke, da nam pri zbiranju pomagajo. Papirnica Office&More bo izkupiček akcije namenila društvu Vesele
nogice, ki je društvo za pomoč otrokom z zaostankom v razvoju na različnih področjih.
Izdelali smo 13 Zamaškonjamov,
zdaj pa jih veselo polnimo!

a Meta Vogrinec
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mo zaključnega srečanja, ki ga bo junija gostila naša šola. Kajti »majhni
trenutki današnjega dne postanejo jutrišnji dragoceni spomini« in trenutne razmere v svetu nas na to še bolj
opominjajo.

a Klavdija Križovnik,
koordinatorica projekta
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BRSTičke Zimski športni dan na POŠ Dolič
V sredo, 16. 2., je v POŠ Dolič potekal težko pričakovani zimski športni dan. Odločili smo se, da se malo
naužijemo svežega zraka in dobro prevetrimo telo, zato smo se iz POŠ Dolič
v Mislinjo odpravili peš.
Zjutraj smo si razdelili malico in se
v dolgi koloni odpravili proti cilju. Pot
nas je vodila ob gozdu, kjer smo opazovali naravo in poslušali ptičje petje.
Kljub megli, ki nas je spremljala dober
del poti, nam ni zmanjkalo dobre volje. Učenci so imeli kljub »koronskemu« času dovolj energije za dolgo pot.

Naš cilj je bila Občina Mislinja, kjer
smo imeli to čast, da smo v sami občini pomalicali in si malo odpočili. Pozdravil nas je tudi župan Bojan
Borovnik, ki je odgovarjal na vprašanja naših nadobudnežev. Občina
Mislinja je za učence pripravila tudi
darilca.
Nato nas je pot vodila do mislinjske
skakalnice, kjer smo se malo ustavili.
Kljub že rahli utrujenosti pa so imeli
učenci še dovolj energije za igro. Še isti
dan opoldan so tukaj potekali smučarski skoki, na katerih je sodeloval in

se zelo dobro odrezal tudi naš učenec
Filip Pavlič.
Že utrujeni smo se počasi vrnili proti Doliču. Na poti nazaj nas je megla zapustila in razveselilo nas je toplo sonce. Vsi smo bili zelo vztrajni,
čeprav je nekaterim že kar primanjkovalo moči. Kljub napornemu dnevu
smo preživeli prijeten dan, se razgibali, nadihali svežega zraka, se družili in
se smejali.

a Maja Tajnšek

mlad.si
Klara Brešar – nadobudna umetnica
iz Završ
Klara Brešar prihaja iz Završ. Rodila
se je kot zadnja od štirih otrok mamici Nevenki in atiju Petru Brešarju.
Obiskuje 7. razred OŠ Mislinja. Je
prijazno, veselo in skromno dekle.
Obožuje živali, najraje ima konje. S
pridom izkoristi vsak prosti trenutek

za skok v sedlo in sproščeno ježo v naravi. V glasbeni šoli Blamaja v Mislinji
se uči igranja kitare. Njena največja ljubezen pa je risanje. Že kot mala
deklica je v vrtcu opazovala vzgojiteljico pri izbiranju otroških risbic, ki
so jih poslali na razstavo. Tudi sama

si je želela, da bi njena risbica nekoč
bila na ogled širši javnosti. Želja se ji
je kaj kmalu izpolnila, saj jo je mamica Nevenka pri petih letih prijavila na
natečaj, ki je potekal v reviji Čudovito.
Njena risbica je bila nagrajena in objavljena v reviji. V tretjem razredu je
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sodelovala na natečaju DiM Mislinja,
kjer so med drugimi izbrali tudi njeno risbico, ki je bila razstavljena. Živi
na kmetiji in ni naključje, da v njenih
risbah prevladuje živalska tematika.
Klara je samouk v risanju. Ni še obiskala kakšnega tečaja ali risarske kolonije, riše po navdihu in za svoje veselje. Pravi, da za risbico potrebuje vsaj 4
ure, lahko pa tudi 5 dni. Odvisno od
navdiha, velikosti in tehnike risanja.
S slikanjem se sprosti in izrazi, odpotuje v svoj svet, kjer neizmerno uživa. Njene risbice krasijo pesniško zbirko Prijatelj Miki, ki jo je izdala njena

mama Nevenka Brešar. Klara je otrok narave in gibanja, v hiši dolgo ne
zdrži, zato pa toliko intenzivneje izkoristi prosti čas za uživanje in delo v
naravi. V tokratni izdaji glasila vam
predstavljamo le delček njenih umetnin, več si jih bo možno kmalu ogledati na kulturnih dogodkih v POŠ
Završe in v Knjižnici Mislinja, saj je
Darja Hribernik z veseljem obljubila
sodelovanje pri razstavi Klarinih risbic, ki bodo na ogled obiskovalcem
knjižnice.
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a Katja Kotnik

kult-ura
Začetek leta 2022 zaznamovali z dvema
otvoritvama razstav
V lanskem letu je društvo KD
Jože Tisnikar prvič gostovalo izven Koroške z obsežno razstavo
z naslovom Likovna dela iz zbirke Kulturnega društva Jože Tisnikar
Mislinja. Dela, ki so jih avtorji podarili društvu, so nastala v desetih letih
našega delovanja. Otvoritev razstave
smo načrtovali že novembra, vendar
smo jo zaradi epidemije koronavirusa prestavili na 14. januar 2022. Kljub
vsemu smo razstavo v Ajdovščini postavili že v začetku novembra in jo za-

radi velikega zanimanja podaljšali do
8. 2. 2022.
Nastala zanimiva in kvalitetna zbirka likovnih del je javnosti prvič v celoti predstavljena na povabilo Društva likovnih umetnikov Severne Primorske.
Na razstavi je sodelovalo 78 umetnikov s stotimi likovnimi deli: Agata
Pavlovec, Albert Mesner, Aleš Knotek,
Andrej Perko, Anka Krašna, Azad
Karim, Benjamin Kumprej, Beti
Bricelj, Bogdan Borčič, Bogdan Čobal,
Boni Čeh, Boris Zaplatil, Cveto

Zlate, Darko Slavec, Dušan Sterle,
Erna Ferjanič, Franc Golob, Franček
Berhtold, Gregor Pratneker, Gregor
Samastur, Helmut Blažej, Igor Banfi,
Igor Somrak, Irena Gayatri Horvat,

24
Irena Jeras Dimovska, Janko Orač,
Janos Szilagyi, Jerneja Smolnikar, Jošt
Snoj, Jože Foltin, Jože Marinč, Karel
Pečko, Katja Felle, Laura Kumprej,
Lojze Adamlje, Lojze Kalinšek, Lojze
Konec, Lucija Stramec, Lucijan Bratuž,
Lučka Falk, Lučka Šparovec, Ludvik
Pandur, Luka Popič, Maja Šivec,
Marijan Mirt, Marjan Jelenc, Maruša
Pajenk, Maša Gala, Matjaž Duh,
Metka Erzar, Milan Razboršek, Miran
Kordež, Narcis Kantardžić, Nataša
Tajnik Stupar, Nikolaj Beer, Oto
Vogrin, Peter Hergold, Polona Petek,
Rado Jerič, Rajko Čuber, Rudi Benetik,
Sašo Vrabič, Silva Karim, Stojan
Špegel, Štefan Marflak, Taja Ivančič,
Tomo Jeseničnik, Veljko Toman,
Vida Slivniker, Viktor Šest, Vinko
Železnikar, Vojko Pogačar, Walter
Tomaschitz, Zdenko Huzjan, Zmago
Puhar, Zoran Ogrinc in Željko Mucko.
78 umetnikov je s svojimi deli vsak
na svoj način počastilo spomin na velikega umetnika.
Drugo otvoritev smo z dolgoletnim
uspešnim povezovanjem s Knjižnico
Ksaverja Meška in v sodelovanju z
Mestno občino Slovenj Gradec izvedli
21. 2. 2022 v razstavnem prostoru knjižnice. Predstavljena likovna dela so nastala na 10. Tisnikarjevi likovni koloniji 2021. Sodelujejo umetniki: Bojan
Mavsar, Borut Bončina, Bram D`Hont
(Nizozemska), Darja Štefančič, Dušan
Sterle, Jože Šubic, Michal Dubnický
(Češka), Nikolaj Vogel, Silvan Omerzu,
Tanja Špenko, Teodor Buzu (Češka) in
Vít Pavlík (Češka).
Po dveh letih okrnjenega delovanja si
želimo, da bi naše delovanje v tem letu
potekalo nemoteno.

Občina Mislinja

Predsednik društva KD JT z umetniki Andrejem Perkom, Miranom Kordežem in Lucijanom
Bratužem ter organizatorjem Vladimirjem Bačičem (Foto: Lidija Pevec Ogrinc)
Otvoritev v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec – predsednik društva KD JT Zoran
Ogrinc (Foto: Draga Ropič)

a Doroteja Stoporko

Odprtje razstave Nismo poslednji / We are not the last v Galeriji Kavka
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kult-ura
Predstavitev knjige Nika R. Kolarja
V četrtek, 17. marca, je pod okriljem Knjižnice Franca Ksaverja Meška
Slovenj Gradec v mali dvorani PC
Lopan potekala predstavitev knjige
Vsakdanje komunikacije avtorja Nika
R. Kolarja. Slovenjgraški založnik, galerist, športni navdušenec in organizator več likovnih srečanj na Brdih,

je velik del svoje poklicne poti posvetil predvsem delovanju na kulturno umetniškem področju. Čeprav je
knjiga biografske narave, v njej srečamo številne obraze domačih in tujih umetnikov, gospodarstvenikov in
politikov, med njimi je še posebej izpostavljeno Kolarjevo prijateljstvo

z našim rojakom slikarjem Jožetom
Tisnikarjem. Sproščen pogovor o vsebini Vsakdanjih komunikacij je vodil
Janez Pušnik, predsednik Kulturnega
društva Mislinja.

a Aleksandra Čas

kult-ura
Knjižni kotiček

Sanela Banović – Spodbude

Tokrat izpostavljamo knjigo Sanele
Banović, ki nas spodbuja k bolj zdravemu
in kakovostnejšemu življenju. Dotik, objem in poljub so vrednote, na katere stavi
Sanela in pravi, da življenje ni vedno lahko,
je pa lahko enostavno. Avtorica Spodbud
verjame, da smo ljudje kljub vsem klišejem
dobri ter nas želi spodbuditi k pozitivnemu mišljenju. Kot zdravnica se vsakodnevno srečuje z bolniki in prevečkrat se izkaže,
da ljudje dostikrat sami škodimo svojemu zdravju, s tem ko ne poslušamo svojega telesa in ne poskrbimo za svojo srečo,
ko venomer čakamo, da se bo nekaj spremenilo, sami pa za to ne storimo kaj dosti.
Zato bodimo dobri do sebe in drugih.

Goran Marković – Beograjski trio

Srbski režiser in pisec Goran Marković se
je domiselno lotil pisanja enega najbolj krutih delov jugoslovanske politične zgodovine. Kar tri desetletja je zbiral ter preučeval
dnevniške zapise, uradna poročila in pisma
ter zapisal pretresljivo zgodbo, ki se je dogajala na Golem otoku. Tja je namreč jugoslovanska oblast zapirala politične nasprotnike na t. i. prevzgojo. Tako se v Beogradu,
sredi političnega vrenja, znajde tudi
Lawrence Durell, bohemski pisatelj, kulturni
ataše, ambasador in britanski vohun. Zaljubi
se v svojo učiteljico srbohrvaščine Vero, ki
pa je žena pomembnega političnega voditelja. Durell se junaško spusti v reševanje
svoje ljubice, pisatelj pa nas skozi zgodbo
spretno vodi med fikcijo in resnico.

Lauren K. Denton –
Počitniška hišica

Počitniška hišica je zgodba dveh žensk,
ki se vsaka na svoj način spopadata z bolečino in razočaranji v svojem življenju. Ko
Lily Bishop nekega jutra na kuhinjskem pultu pričaka moževo poslovilno pismo in ločitveni papirji, ji ne preostane drugega, kot
da začne svoje življenje sestavljati na novo.
Ostane brez službe in strehe nad glavo, pa
vendar se po spletu srečnih naključij zaposli v naselju živahnih starostnikov. Tam se
spoprijatelji z lastnico naselja Rose Carrigan
in med njima se splete posebna prijateljska
vez. Poletje poskrbi za posebne čare ter
priložnosti in obe ugotovita, da je, kljub
vsem preprekam in padcem, življenje vendarle lahko lepo.

a Tadeja Kotnik
Knjižnica Franca Ksaverja Meška
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Hoja – korak v pravo smer
Zimskega spanja je konec in upam, da so vam pri boljšem
spancu pomagali tudi nasveti iz prejšnjega članka. Novoletne
zaobljube o boljših prehranjevalnih navadah in rednejši telesni aktivnosti največkrat izgubijo iskrico že pred koncem meseca januarja. Veliko ljudi ob besedi telesna aktivnost pomisli
na tek, kolesarjenje, dvigovanje uteži in druge, napornejše
oblike vadbe. Toda že hoja ima veliko pozitivnih učinkov na
človeka. Pojdimo skupaj na krajši sprehod v svet hoje in njenih pozitivnih učinkov.

Prednosti vsakodnevne hoje
Ljudje že milijone let hodimo po dveh nogah.
Znanstveniki ugotavljajo, da smo tako začeli varčevati z energijo in prosto uporabljati roke. Hoja nam je nekaj samoumevnega, danes že do te mere, da nas morajo različne organizacije opominjati, kako ta pomembno vpliva na naše zdravje.
Živahna hoja je dobra za vse, ki si morda želijo teči, pa na tek
še niso pripravljeni, pa tudi za tiste, ki teka ne marajo. S hojo
vzdržujemo naše sklepe močne in namazane. Večja prekrvavitev telesa dobro vpliva na naše razpoloženje in celo spomin.
Ljudje redko pomislijo na hojo kot aktivnost, ki bi igrala pomembno vlogo pri vzdrževanju normalne telesne teže.
Z dobrim spanjem in uravnovešenim prehranjevanjem, hoja
tvori popoln ljubezenski triangel. To mogoče velja za vse
vrste gibanja, ampak ravno hoja se največkrat priporoča za
začetno izboljšanje telesne kondicije. Ko enkrat postanemo
učinkoviti v hoji, je njeno vzdrževanje praktično zadostna
oblika aktivnosti za celo življenje. Dvigovanje bremen za povečanje mišično-skeletnega sistema in drugih koristi, ki jih
prinaša vadba za moč, je samo bonus k celovitemu pristopu
do izboljšanja zdravja.
Morda se zdi čudno, toda raziskave o hoji imajo pozitiven
vpliv na zdravje srca in ožilja, krvni pritisk, diabetes in mnogo drugih bolezni. Vemo, da se moramo pogosto in čim več
premikati. Sploh, če nas delo prikuje na stole.

Število korakov je pomembnejše od intenzivnosti
koraka
Digitalne in pametne naprave omogočajo sledenje različnih
parametrov, s katerimi nadzorujemo naše zdravstveno stanje.

Preprosto in uporabno orodje je štetje korakov, ki je velikokrat že samodejno nameščeno na mobilnih telefonih. Z njim
lahko količinsko opredelimo našo aktivnost čez dan. Danes
se pogosto omenja magično število 10.000 korakov na dan,
kar naj bi zadostovalo dnevni potrebi po gibanju. Po nedavnih raziskavah, ki so število dnevnih korakov ljudi spremljale
več kot desetletje, se pozitivni učinek večjega števila korakov
povečuje do številke 7.500 korakov na dan. Ena raziskava je
zajemala ljudi s povprečno starostjo 72 let in prišla do ugotovitev, da so ženske, ki so naredile več kot 4.000 korakov na
dan imele kar 41% nižje tveganje za smrtnost v primerjavi z
ženskami, ki so naredile zgolj 2.700 korakov dnevno. Višja
kadenca korakov ni imela vpliva na višjo smrtnost.

Kako povečati število dnevnih korakov?
Samozavestno lahko rečem, da bi bila večina negativno presenečenih, ob spoznanju, kako malo hodijo. Če ste
kdaj spremljali, koliko korakov na dan naredite, veste, da
je predlaganih 10.000 korakov dnevno precej visoka številka. Za manj aktivne ljudi je to, podobno kot striktna dieta
ali strog trenažni proces, nerealističen cilj. Aktivno postopanje na delu ali doma v kuhinji vrne zanemarljivo malo korakov. Zato rešitev ni tako enostavna kot je nakup pametne
ure in doseganje neke arbitrarne številke. Dobro je ugotoviti
povprečno število korakov na dan, da postavimo referenčno
vrednost. Če je število korakov na dan manjše kot 5.000,
svetujem, da v dan dodamo deset minut hoje. To bo za večino z normalno hojo – hitrejšo od tiste med nakupovanjem in
počasnejše od tiste, ko hodimo med zamujanjem – naneslo
približno tisoč korakov. Če je število večje od 5.000 korakov
na dan, je moj nasvet dodajanje 500 korakov na dan, dokler v nekaj tednih ne dvignemo povprečja na 7.500 korakov
ali več dnevno. Če večina korakov pride iz namenske hoje, se
lahko cilja lotimo malo bolj strateško. V bližnjo trgovino se
odpravimo peš ali pustimo avto oddaljen od končnega cilja.
Tisti, ki imajo doma tekaško stezo, lahko gledajo svoj najljubši šov, medtem ko se sprehajajo in upravičijo vse deževne
dni. Za ostale je slabo vreme, žal, zgolj izgovor. Tudi pri sedečem delu se je priporočljivo vsako uro raztegniti in sprehoditi za nekaj minut. Pri dolgih delavnikih na zadnjici velja,
da se je boljše sprehoditi večkrat na dan po nekaj minut kot v
enem kosu.
Hoja je univerzalno primarno gibanje človeka. Vsakdo, ki
je zmožen hoditi, čuti pozitivne posledice. Naj bo to boljši
imunski sistem, daljše življenje ali enkratno boljše razpoloženje. S hojo naprej resnično ne morete nazaj.

a Jordan Korošec, dipl. kin.
(jordi.korosec@gmail.com)
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skrb zase
Si sploh želimo sprememb?
V času epidemije koronavirusa smo
vsakodnevno priče spremembam,
tako na področju zdravja in medicine kot na področju ukrepov in pravil, ki jim že, roko na srce, težko sledimo. Spremembe so tako rekoč edina
stalnica v teh negotovih časih. Kaj pa
spremembe v nas samih?
Strokovne delavke na projektu
Socialne aktivacije za Koroško, ki ga
izvaja socialno podjetje Zavod Slokva,
so. p. (in je del pilotnega projekta
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sofinanciran s strani Republike Slovenije in
Evropske unije iz sredstev Evropskega
socialnega sklada), se vsakodnevno
srečujemo z izzivi, kako udeležence
(skupinsko ali individualno) motivirati, da naredijo premike v sebi. Projekt
smo poimenovali »Izkoristi svoj potencial« prav zaradi tega, ker resnično verjamemo, da prav vsakdo v sebi
skriva notranje bogastvo in znanja, s
katerimi lahko v družbi pusti pečat.
S projektom stremimo k temu, da pri
udeležencih odkrivamo skrite potenciale, jih vzpodbujamo, da jih prepoznajo in koristno uporabijo. Če se osredotočimo na svoje prednosti in ne toliko
na slabosti, smo že na dobri poti k poklicnemu in osebnostnemu uspehu.
Ampak, ali je to dovolj?
Naše zmožnosti, znanja in dobre lastnosti pridobimo že v mladosti,
na nas samih pa je, da le-te negujemo,
razvijamo in tudi izkoristimo. Seveda
je dobro, da imamo ob sebi nekoga, ki
nas pri tem vzpodbuja in v nas verjame (kadar mi sami tega ne zmoremo).
V programu večkrat postavimo
vprašanje: »Kdaj, če ne zdaj, je pravi
čas, da naredite nekaj zase?« Ob pomoči, ki jo nudimo strokovne delavke,
vodja programa, partnerica v projek-

tu (psihologinja in kadrovica) ter koordinatorke socialne aktivacije, ustvarjamo podporno okolje, v katerem ima
udeleženec na voljo tako osebnostna
kot tudi karierna svetovanja in, kar je
najbolj pomembno, nekoga, ki mu je
mar. Nekoga, ki prisluhne in tudi sliši. Opažamo, da je včasih pri udeležencih ravno to tisto, kar največ šteje in da je večkrat potrebno le tako
malo, da začne oseba razmišljati o
tem, kaj (če sploh) si v resnici želi –
tako na področju zaposlitve kot v zasebnem življenju.
Ampak, kako naprej, če sploh ne
vemo, kaj si želimo? Kako prepoznati naše lastne želje od želja drugih?
Najhuje je, da se v takih primerih vdamo rutini in smo žalostni ter nemotivirani, kar se nemalokrat odraža v psihosomatskih boleznih ali vodi celo v
depresijo. V programu socialne aktivacije dajemo velik poudarek druženju v skupini (tudi virtualno), širjenju
socialne mreže, pridobivanju koristnih
informacij ter seveda praktičnemu
usposabljanju, ki obsega večino posameznega 6-mesečnega programa.
Udeleženci pridobivajo delovne
kompetence pri različnih delodajalcih širom Koroške, na področjih, ki
jih zanimajo (nekateri se vključijo tudi
v učno-delovni projekt Lutka zame in
zate, ki ga za potrebe projekta izvaja Zavod Slokva, so. p.). Na ta način si
višajo delovne, funkcionalne in socialne kompetence ter pridobivajo različne
izkušnje, ki jih bodo potrebovali pri
(ponovnem) vstopu na trg dela. Veseli
nas, ko vidimo, kako se s prakse vračajo samozavestnejši, ponosni na svoje
delo ter … drugačni.
Pravijo, da učenje in delo krepita
človeka ter da je človek ustvarjen za
druženje (kolikor se v teh razmerah

lahko). Naši možgani dokazano rastejo in se razvijajo, kadar vzpostavimo
nove stike in smo v interakciji z drugimi ljudmi, to pa nas ohranja aktivne
in zdrave. Prav tako koristno preživljanje časa z ljudmi (tudi na delu) preganja osamljenost, daje občutek pripadnosti in povečuje občutek za lastno
vrednost.
Trenutno je v teku nabor že za 5. in
zadnjo skupino Socialne aktivacije za
Koroško (skupina v Slovenj Gradcu in
v Radljah ob Dravi). Vsi, ki menite,
da je ravno zdaj pravi čas, da se stvari za vas obrnejo na bolje, kontaktirajte nas ali koordinatorke in z veseljem
vam bomo povedale več o programu
in o tem, kako se lahko vanj vključite.
Najdete nas na spletni strani: www.
slokva.si ter na naši FB strani (Zavod
Slokva, so. p.).
»Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.« (Gandhi)

a Nina Bandalo, strokovna delavka
na projektu Socialne aktivacije
»Izkoristi svoj potencial« v Slovenj
Gradcu
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
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skrb zase
Kronične bolezni in podnebne
spremembe so povezane
Povezuje jih namreč nezdrava prehrana, ki je neločljivo povezana s slabim
zdravjem ljudi in planeta [1]. Velika večina prebivalstva uživa prehrano slabe kakovosti, saj se svetovni prehranski vzorci v zadnjih desetletjih nagibajo
v smer t. i. zahodnjaške prehrane, ki
temelji na živilih živalskega izvora in
močno predelani hrani. Omenjena prehrana ima zaradi pomanjkanja polnovredne rastlinske hrane veliko energijsko
gostoto in majhno hranilno vrednost,
kar vodi do kroničnih bolezni, kot so
sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, debelost, hipertenzija in
rak [2].
Tudi v Sloveniji kronične bolezni
predstavljajo veliko osebno, zdravstveno
in ekonomsko breme [3]. Srčno-žilne
bolezni so glavni vzrok za smrt. Breme
raka spada med največje javnozdravstvene probleme. V obdobju 2010–
2019 se je za 26 % povečalo število bolnikov s sladkorno boleznijo, narašča
tudi stopnja debelosti. Brez učinkovitih

ukrepov se bodo takšni trendi nadaljevali tudi v prihodnje.
Poleg neustrezne prehranjenosti večine ljudi so na robu zmogljivosti številni okoljski sistemi, od katerih je odvisna pridelava hrane. Prehranski sistem
je med najpomembnejšimi povzročitelji
globalnih podnebnih sprememb [4], saj
kmetijstvo izkorišča 40 % globalnih zemljišč, povzroča izgubo biotske raznovrstnosti, prispeva 30 % emisij toplogrednih plinov in porabi 70 % vode.
Rešitev predstavlja premik k polnovredni rastlinski prehrani s polnozrnatimi žiti, stročnicami, sadjem, zelenjavo,
oreščki in semeni, ki odpravlja koronarno bolezen srca, ščiti pred sladkorno boleznijo tipa 2, rakom in debelostjo
[2]. To je zlasti pomembno v starosti,
ko je breme kroničnih bolezni največje.
Pridelava rastlinske hrane zahteva
tudi manj naravnih virov. Raziskovalci
[4] so izračunali, da je za pridelavo enega kilograma fižola potrebnih 3,8 m2
obdelovalnih površin, 2,5 m3 vode, 39

g umetnih gnojil in 2,2 g pesticidov. Za
enako količino govedine pa je potrebnih 52 m2 obdelovalnih površin, 20,2
m3 vode, 360 g umetnih gnojil in 17,2
g pesticidov.
Z odločitvijo za spremembo osebnih
prehranskih navad smo lahko vsi del rešitve, zato za konec dodajam še enostavno idejo za tradicionalno zimsko kosilo.
To je veganska jota s kislim zeljem in fižolom, zraven pa bučni kruh z orehi.

Viri:

[1] Laine JE et al. Co-benefits from sustainable dietary shifts for population and environmental health. Lancet Planet Health. 2021.
[2] Campbell TM, II, Campbell TC. The breadth of evidence favoring a whole foods,
plant-based diet. Primary Care Reports. 2012.
[3] Zdravstveni statistični letopis 2019.
[4] Fresán U, Sabaté J. Vegetarian Diets:
Planetary Health and Its Alignment with
Human Health. Adv Nutr. 2019.

a Petra Zupanc

skrb zase
V CKZ obeležujejo teden boja proti raku
Letos poteka že 39. slovenski teden
boja proti raku, ki ga tokrat obeležujemo pod sloganom »Ne čakajte na konec pandemije, proti raku ukrepajte
takoj!«.
Strokovne delavke v Centru za krepitev zdravja Koroške smo v sodelovanju s Koroškim društvom za boj proti
raku na pomen ozaveščanja in preprečevanja rakastih obolenj spominjale
tudi v lokalni skupnosti. 8. marca, ob
svetovnem dnevu žena, smo se povezale z MO Slovenj Gradec in Občino
Mislinja. Organizirale smo aktivnosti,

med katerimi smo ženskam z vrtnicami čestitale ob njihovem prazniku, za
vse mimoidoče pa smo pripravile tudi
predstavitev preventivnih programov
ZORA, DORA in SVIT. Ob tem
smo odgovarjale na njihova vprašanja
v zvezi z rakastimi obolenji in dejavniki tveganja.
Tako pri nas kot po svetu so rakave bolezni vedno bolj prisotne.
Pomembno je, da lahko skoraj polovico tovrstnih bolezni preprečimo z zdravim življenjskim slogom in
ustreznim bivalnim okoljem, pa tudi

z redno udeležbo v presejalnih programih za raka. Če pa se rak pojavi, je
pomembno, da ga odkrijemo čim prej.
To namreč poveča možnost uspešnega
zdravljenja.

Naša občina
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skrb zase
Veganska jota
Za bolj gosto joto za 5 oseb potrebuješ: 1 čebulo, 2 ali 3 stroke česna, 5
večjih krompirjev, kuhan fižol (lahko
kar iz konzerve), 1 kg kislega zelja, lovorjev list, mleto kumino in poper ter
po potrebi sol.
Sama jo pripravim takole: krompir
olupim, narežem in v slani vodi skuham posebej. Ko je kuhan, ga skupaj z
vodo, v kateri se je kuhal, delno pretlačim. V drugi posodi na srednji temperaturi na suho (brez olja) prepražim
čebulo, ki jo rahlo posolim. Ko porjavi, jo zalijem z malo vode. Ta postopek nadaljujem, dokler čebula ni
karamelizirana (10–15 min). Nato do-

dam na drobno sesekljan česen in kislo zelje, lovorjev list in mleto kumino
in vse skupaj med pogostim mešanjem pražim še približno 15–20 minut, da se zelje zmehča. Na koncu dodam pretlačen krompir skupaj z vodo
in kuhan fižol (če uporabim tistega iz
konzerve, ga odcedim in rahlo sperem), vse skupaj dobro premešam (če
je pregosto, dodam še malo vode) in
začinim s poprom ter po potrebi s soljo. Na majhnem ognju kuham še
približno 10 minut in joto večkrat premešam. Tako je na malo drugačen način pripravljena klasična zimska jed za
hranilno kosilo.

društveno dejavni
Veselje na snegu
Zima, zima bela, vrh gora sedela,
pa tako je pela, da bo Mirka vzela …
Šalo na stran – zima nam nikogar ni
vzela, nam je pa dala ogromno veselja in druženja na belih strminah. V
KD Završe smo v decembru in januarju organizirali sankanje na travniku
pod POŠ Završe. Tetka zima je poskrbela za debelo snežno odejo, ki je

nudila obilo zimskih radosti najmlajšim, pa tudi malo starejšim krajanom
in ostalim obiskovalcem. Veselje in radosten otroški smeh sta se razlegala
po zasneženi zimski pokrajini, ki jo je
pravljično dopolnjevalo nebeško modro nebo, nas pa je prijetno pogrel čajček, ki smo ga previdno srkali v sproščenem druženju. Neizmerno smo

veseli, da smo združili prijetno s koristnim in preživeli prijetne trenutke v
dobri družbi v naši neokrnjeni naravi.
Zagotovo še ponovimo.

a Katja Kotnik
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društveno dejavni
Optimistično v novo leto
Planinci PD Mislinja smo polni optimizma krenili v novo leto 2022.
Dogovorili smo se, da to leto, v katerem obeležujemo 40-letnico našega društva, proslavimo predvsem
delavno. Ob upoštevanju vseh ukrepov Vlade RS in priporočil NIJZ za
preprečevanje širjenja koronavirusa
bomo skušali izpeljati čim več zastavljenih aktivnosti.
Leto smo v nedeljo, 2. januarja, začeli s tradicionalnim novoletnim pohodom na Uršljo goro. Srečanje starih
planinskih prijateljev iz sosednjih planinskih društev je bilo prisrčno. Ob
novoletnih voščilih je bila največkrat
izražena želja, da se čim prej vrnemo v
normalne tirnice življenja.
V torek, 4. januarja, smo nadaljevali s tradicionalnimi torkovimi izleti,
ki jih skupaj z DU Mislinja pripravljamo vsak prvi torek v mesecu. Tokrat
smo se podali na pohod od Remšnika
mimo Kapunarja do Radelj ob Dravi.
Kljub nič kaj prijaznemu vremenu in
močnemu vetru smo med potjo uživali v razgledih, ki so segali na Pohorje,
Kamniško-Savinjske Alpe, Peco,
Uršljo goro in pod nami Dravsko
dolino.
V soboto, 29. januarja, smo organizirali srečanje in pohod koroških markacistov. Popeljali smo jih po gozdnih
poteh občine Mislinja. Nad samo potjo so bili navdušeni, zato so izrazi-

li željo, da bi na to pot popeljali tudi
člane nekaterih PD iz naše regije.
Zaključek smo jim pripravili v gostišču Slomškov dom, kjer so se okrepčali in ob druženju izmenjali izkušnje
pri urejanju planinskih poti.
V torek, 1. februarja, smo se podali na Goričko in v Slovensko Porabje.
Začetek in cilj tokratnega pohoda je bila naša najsevernejša vasica Budinci, kjer se začne in konča
krožna pot »Pout po dolaj, pa bregaj«. Na tej poti po neokrnjeni naravi je več zgodovinskih in kulturnih
znamenitosti, ob katerih smo se ustavili in si jih ogledali. V nadaljevanju smo zapustili slovensko ozemlje in

vstopili na Madžarsko. Po lepi poti,
v glavnem med listavci in bori, smo
prispeli v Andovce, najmanjšo vasico
Slovenskega Porabja. Tu sta nas prevzela Mali Triglav in celotna okolica.
Prijazni domačin nam je v svojem narečju povedal, da gre vsako leto skupina mladincev iz vasi peš na Triglav.
Vrh naše simbolne gore dosežejo v
sedmih dneh hoje. Povedal je tudi,
kako so kamen s Triglava pripeljali
domov, ga poimenovali Mali Triglav
in ga postavili v domačo vas.
V soboto, 5. februarja, smo se pridružili sekciji PD Velenje Pilates in se
podali izpred gostišča Repolusk do izvira Pake. Letošnji pohod je bil po
dolgem času v stilu zimske pravljice.
Pot proti izviru je bila zasnežena, reka
Paka pa okrašena s slikovitimi ledenimi strukturami.

Naša občina
V torek, 8. februarja, smo že enaindvajsetič organizirali spominski pohod dr. Stanka Stoporka iz Mislinje
na Črni vrh. Letos nam je bilo vreme zelo naklonjeno, saj smo si lahko v
sončnem in ne preveč mrzlem vremenu dodobra pretegnili noge. Za zanimivost povejmo še, da se je letošnjega
pohoda udeležilo okoli 200 pohodnikov. 113 jih je žigosalo kartončke.
Med njimi pa so bili tudi trije taki, ki
so se udeležili vseh 21 pohodov.
Gibanje v naravi, na svežem zraku, v
hribovitem in gorskem svetu nam pomaga utrjevati in ohranjati fizično in
psihično vzdržljivost, kar je še posebej
pomembno v teh časih. Vabimo vas,
da se nam pridružite in v svetu prijateljskega druženja ljubiteljev gora uživate v zanimivih izletih in pohodih,
predvsem pa naredite nekaj koristnega tudi zase.

a Ivan Arko
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Program pohodov PD Mislinja
April 2022
5. 4. 2022 Po Andraški poti
9. 4. 2022 Paški Kozjak – turno kolesarski izlet
18. 4. 2022 Črepič, Fričev vrh, Završe – velikonočni pohod
24. 4. 2022 Črna, Žerjav – ogled cvetočega avriklja
Maj 2022
1. 5. 2022 Prvomajski shod v Završah
1. 5. 2022 Turno kolesarski izlet v Završe
3. 5. 2022 Babji zob (1.128 m)
13.–14. 5. 2022 Mislinja–Poljana – nočni pohod
21. 5. 2022 Očiščevalna akcija
Junij 2022
4. 6. 2022 Brezje–Dobrča–Prevala–Ljubelj
7. 6. 2022 Čemšeniška planina (1.122 m)
9–12. 6. 2022 Obisk Srbije
24. 6. 2022 Praznovanje 40-letnice PD Mislinja
Vsi natančnejši podatki bodo objavljeni ob torkih po 17. uri na Koroškem radiu,
na plakatih, na spletni strani PD Mislinja in na spletni strani Moja občina.
Izvedba pohodov bo v veliki meri odvisna od ukrepov NIJZ,
za preprečitev širjenja koronavirusa.

a Peter Zupanc, PD Mislinja

društveno dejavni
Do izvira reke Pake
Pred desetimi leti smo se člani
Planinske sekcije Pilates iz PD Velenje
prvič podali na pot ob reki Paki z namenom, da najdemo njen izvir. V hudem mrazu in debeli snežni odeji smo
premagovali strmino. Očarani in navdušeni nad lepoto zasnežene pokrajine
v pohorskih gozdovih smo se odločili, da bomo naslednje leto podvig ponovili. Od takrat dalje vsako leto prvo
soboto v februarju organiziramo pohod do izvira reke Pake.
Tudi letos je bilo tako. Obetal se je
lep dan. Jutro je bilo še hladno, zato
se na zbirnem mestu pri Repolusku
nismo dolgo zadrževali. Zbrane planince sta nagovorila vodnik Miha in
predsednik vaške skupnosti Roman.
Predsednica sekcije Silva pa je vsem zaželela, da bi bil dan poln lepih doživetij in jih povabila na pohod do izvira.
S hojo smo se hitro ogreli. Pri lovskem

domu smo se odžejali in okrepčali z
dobrotami, ki so jih pripravile članice
sekcije. Po gozdni poti smo nadaljevali
do naselja Paka, kjer smo se ustavili na
točki, od koder je najlepši razgled po
okolici. Ob jasnem vremenu je segel
pogled na Uršljo goro, Peco, Raduho,
Paški Kozjak, čez Konjiško goro vse do
Boča. V ozadju so se dvigali zasneženi
vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. Pred
nami pa smo videli posamezne kmetije
na Kozjaku in Završah. A morali smo
dalje. Kmalu je pot zavila v gozd, kjer
smo lahko občudovali lepote, ki jih je
ustvarila narava v tem času. Snega je
bilo bolj malo, zato pa je mraz ob vodi
ustvarjal čudovite ledene podobe. Pri
prečkanju potoka smo morali skrbno izbirati stopinje, saj je bilo kamenje
poledenelo in spolzko.
Pot je lepo speljana skozi gozd, kjer
vladata mir in tišina. V tem času si

narava vzame čas za počitek. Sprehod
skozi zimsko pokrajino je še posebej skrivnosten in čaroben. V prijetnem druženju smo premagovali višino
in po treh urah hoje prispeli do izvira reke Pake na višini 1.412 m. Skozi
krošnje dreves so si pot utirali sončni žarki in nas greli. Privoščili smo si
daljši počitek in dobrote iz nahrbtnika. Med tem smo obujali spomine na
pohode iz prejšnjih let. V desetih letih smo doživeli različne vremenske
razmere. Največkrat nas je spremlja-
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lo sonce, nekajkrat pa smo tudi gazili
debelo snežno odejo. Vse ima svoj čar
in na vsak pohod so ostali lepi spomini. Za povratek smo izbrali lažjo in
nekoliko krajšo pot. Med tem časom
so nam v gostilni Repolusk za malico
ob zaključku pohoda pripravili okusen
pohorski lonec in sladico. Vedno smo
veseli velikega odziva, saj nam s tem
dajete priznanje za opravljeno delo in
vzpodbudo, da se bomo še naprej trudili in skrbeli za urejenost poti.
Preživeli smo lep sobotni dan, ki
je v dobri družbi kar prehitro minil.
Naužili smo se svežega zraka in naredili nekaj dobrega za svoje počutje.
Tudi pozimi smo aktivni in nabiramo
kondicijo po nižjih hribih z zavedanjem, da si s tem krepimo zdravje in
odpornost, kar je v teh časih še kako
pomembno. Pomembne komponente naših izletov so tudi druženje, medsebojna pomoč, gibanje, spoznavanje
novih krajev. V planu, ki je že pripravljen in objavljen na spletni strani
društva, imamo še več zanimivih izletov. Vabimo vas, da se nam pridružite
na naših izletih. Veliko lepega doživimo in novega spoznamo.

a Silva Zupanc,
Planinska sekcija Pilates

Občina Mislinja
Plan izletov planinske sekcije
Pilates 2022
15. 1. 2022
18. 1. 2022
5. 2. 2022
19. 3. 2022
2. 4. 2022
8. 5. 2022
14.–15. 5. 2022
19. 6. 2022
10. 7. 2022
23. 7. 2022
6.–7. 8. 2022
27. 8. 2022
18. 9. 2022
8. 10. 2022
22. 10. 2022
13. 11. 2022
18. 12. 2022

Ravenska pot
Ob polni luni
Izvir Pake
Košenjak
Resevna
Donačka gora
Velebit
Jerebikovec (Mežaklja)
Bistriški vintgar
Stenar
Veliko (Lepo) Špičje
Vaška skupnost
Ljubeljščica
Slemenova špica
Izlet v neznano
Kraški rob
Savinjska planinska pot

Naša občina
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društveno dejavni
Turistično društvo z novimi načrti
v novo leto
Leto je hitro naokrog in že je tu
pomlad, ko nam sonce počasi vrača
energijo. V društvu se kar malo bolj
pripravljamo na prihajajoče leto, saj si
obetamo več druženja in aktivnosti v
živo. Virtualni, digitalizirani svet zadnjih dveh let je zelo ohromil socialno življenje in mi ga bomo poskušali
malo prebuditi.
Konec leta smo okrasili deželo
Dedka Mraza pred centrom Lopan.
Pomagali so nam na občini, gasilsko
društvo, folklorna skupina Majsterski,
vrtec, posamezniki ter naš mladinski
odbor. Upamo, da bomo letos lahko
priredili obsežnejše krašenje, sejem in
pravo zimsko zabavo.
Zaradi omejitev smo morali letos izpustiti sankanje, prav tako smo tudi
pust izvedli na virtualni način. Sicer
nam sprostitev ukrepov na začetku
pustnega tedna ni kaj dosti pomagala,
saj je za organizacijo, pripravo vozov,
skupinskih mask potrebnega več časa
ter predhodnih aktivnosti. Namesto
tega smo v leseni hiški pred centrom
Lopan razstavili slike in izdelke otrok
iz vrtca, na pustno soboto pa so čla-

Pustni krofi iz Afrike

Nov logotip društva

ni TD Mislinja podelili nekaj pustnih
krofov mimoidočim, da je bilo čutiti
vsaj malo pustnega vzdušja.
V mesecu marcu imamo zbor članov društva in že prvi sejem, ki se
ga bomo udeležili, to je sejem AlpeAdria, ki bo potekal v Ljubljani.
Predstavljali bomo občino na najboljši način. Plan naših aktivnosti lahko najdete tudi na naši spletni strani.
Naj sporočim, da bomo nadaljevali s
promocijo lepih poti po Pohorju, saj
se pripravlja projekt poti okrog izvirov
rek Mislinja, Paka in Hudinja v sodelovanju z ostalimi partnerji. Pripravili
bomo table z opisi in oznakami. Ta

Okrašeno drevo v deželi Dedka Mraza

Afrika na obisku

pot bo peljala tudi mimo Lukovega
slapa, ki smo ga v lanskem letu pričeli odkrivati širši javnosti, zato bomo
tam dodatno postavili poučno tablo.
Obljubljamo, da se bo letos več dogajalo. Lanski odziv na poletno prireditev Tako smo delali nekoč ob slapu
nas je vzpodbudil, da bomo tudi letos
priredili druženje sredi pohorskih gozdov. V septembru pa bi radi pozdravili gospo jesen na tak naš standardni
družabni način.
V društvu si želimo tudi novih aktivnih članov in vabimo vse, ki ste zainteresirani, da se nam pridružite.

Gasilsko društvo pri okraševanju
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Odprti smo tudi za kakšno dobro idejo, ki nam jo lahko posredujete.
V letošnjem letu smo se odločili za majhno preobrazbo našega logotipa. Sedaj je malo bolj živahen.
Spremembe so vedno dobrodošle in tako tudi dokazujemo, da nekaj
počnemo.
Na vsa dogajanja boste dobili vabila in upamo, da vam bo v naši družbi
prijetno.

Občina Mislinja
Ker se prebuja pomlad, želim, da se
tudi v vseh nas prebudi nova želja po
družabnih stikih ter da si naredimo to
leto boljše in polno lepih dogodkov.
Prijazen turistični pozdrav.

a TD Mislinja
Folklorna skupina Majsterski je bila zelo
inovativni pri izdelavi njihovega dreveščka.

društveno dejavni
Naj bo sonce, upanje, da niste
pozabljeni
Projekt SzS – Starejši za Starejše
Kar dve leti sta minili v času epidemije, ki sta preprečili izvajanje projekta Starejši za Starejše v Občini
Mislinja in izvajalcu Društvu upokojencev Mislinja.
To je vseslovenski projekt, ki ga večina društev izvaja že več let, a matično društvo je svojimi pravili in priporočili prehitela zdravstvena situacija v
državi. V DU Mislinja smo se odločili, da pričnemo z izvajanjem projekta po zboru članov v mesecu marcu.
Upamo, da se nam bo pridružilo dovolj veliko število prostovoljcev.
Članstvo v DU ni pogoj za obisk.
Odločili smo se, da v prvi fazi obiščemo vse, ki so stari nad 80 let, temu pa
bodo sledili obiski pri tistih, ki so stari nad 69 let.
Prostovoljstvo je zagotovo nekaj,
kar človeka bogati, a hkrati odgovorna in zavestna odločitev, da želiš biti
v pomoč, v razvedrilo osebam, ki ne
zmorejo več v širšo družbeno sredino. Sami prostovoljci imajo določene skupne cilje z Zvezo upokojencev
Slovenije, z DU Mislinja in Občino
Mislinja. Iskati želijo skupne rešitve v navezavi s patronažno službo in
Centrom za socialno delo z namenom
izboljšati pogoje življenja starostnika in njihovih svojcev. Seveda le tam,

kjer je to potrebno. Vsi ostali obiski so
namenjeni temu, da se starostnikom
izkaže pozornost v obliki klepeta in
negovanje občutka, da niso pozabljeni od širše družbe. V dogovoru z njimi oziroma svojci se ti obiski izvajajo
večkrat letno.
Želimo si, da ob teh obiskih tvorno
sodelujejo tudi svojci, ki morajo biti
seznanjeni s tem, da jim z našim delovanjem nihče ne želi nič vzeti, ampak želimo le biti v pomoč, jih opogumljati v skrbi za njihovo ostarelo
osebo in da v tem humanem delu niso
sami. Seveda se tak obisk lahko tudi
odkloni.
Poudariti velja, da morajo vsi prostovoljci izpolnjevati vse ustrezne pogoje, ki veljajo v času zaostrenih zdravstvenih razmer, kar je potrjeno tudi

s strani DU Mislinja. Za vse podatke,
vsa opažanja veljajo pravila zaupnosti podatkov in se uporabijo zgolj in le
za rešitev posameznih primerov. Vsi,
ki bi želeli postati prostovoljci, se lahko oglasite na sedežu DU Mislinja ob
sredah med 8. in 10. uro ali na zboru
članov DU upokojencev.
V javnosti radi govorimo o pravicah,
mi pa stavimo (tudi) na naše dolžnosti, humanost, etičnost, solidarnost,
čut do sočloveka. Vse to naj bi naši
prostovoljci zmogli. Prinašali naj bi
le drobce veselja, optimizma in upanja marsikomu v njegovi enoličnosti
življenja. Za začetek so majhni koraki
povsem dovolj, če so narejeni iskreno
in v pravo smer …

a Za projekt SzS – Melita Rošer
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športni utrip
Imamo državnega prvaka
Smučarski skoki so eden od športov, za katerega je vsako leto organizirano šolsko tekmovanje za osnovne šole. Pretekli dve leti tekmovanje
zaradi epidemioloških razmer žal ni
bilo izvedeno, letos pa se je začelo z
regijskim tekmovanjem v več krajih
Slovenije. Mislinja je 16. februarja gostila tekmovanje štajersko-koroške regije, ki se ga je udeležilo preko 80
zagnanih osnovnošolcev. Vzdušje je
bilo neverjetno, otroci pa so se pogumno spuščali po zaletišču. Osnovno
šolo Mislinja je na tekmovanju zastopalo kar osem mladih navdušencev,
prav vsi pa so prikazali odlično dob-

ro predstavo. V kategoriji dečki letnik 2013 je 1. mesto osvojil Aljaž
Prislan, 2. mesto si je priskakal Filip
Pavlič, Miha Vivod je zasedel 11. mesto, Lovro Dežman 15. mesto, Patrik
Zupanc 16. mesto, Timej Rošer pa si
je prisvojil 18. mesto. Odlično sta se
odrezala tudi Patrik Mrak, ki je v kategoriji dečki 2015 osvojil 9. mesto in
njegov brat Filip Mrak, ki je med letniki 2012 zasedel 8. mesto. Skupno
se je kar štirim osnovnošolcem uspelo uvrstiti na državno prvenstvo v
Planici. Mladi skakalci so neučakano

pričakovali dan njihovega nastopa. 8.
marca so se v zgodnjih urah odpravili
z željo po čim boljših skokih in dobrih
rezultatih. Kljub tremi sta Mislinjčana
pričarala veselje, Aljaž Prislan je namreč postal državni prvak v smučarskih skokih z alpskimi smučmi, Filip
Pavlič pa si je uspel priboriti odlično
tretje mesto. Fanta sta pokazala borbenost in zbranost ter potrdila znan
slovenski rek: »Vse se da, če se hoče!«
Fanta, čestitke!

a SSK Mislinja

Tokratno cvetličko namenjamo organizaciji izvedbe tekaške proge
v Dovžah, ki jo že deseto leto zapored z veliko dobre volje in
predanosti pripravljajo in vzdržujejo člani ŠD Dovže pod vodstvom
pobudnika Janeza Planinšca - Jake. Da je v slogi moč, vselej znova
dokažejo tudi lastniki, pretežno kmetijskih površin dovžanskega
polja, po katerem je izpeljana dobrih 8 kilometrov dolga proga. V
kraju imamo kar nekaj potenciala za razvoj tovrstnih aktivnosti na
prostem (smučišče, drsališče, kotalkališče, skate park …), ki ne bi
smele biti prepuščene zgolj dobri volji peščice občanov, pač pa ob
ustrezni finančni, administrativni in infrastrukturni podpori občine del
njene dolgoročne strategije. Kjer je volja, je tudi pot.
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športni utrip
Novice s parketa Mislinjčani ostajajo v
prvoligaški druščini
Moška članska ekipa Korvolley
Mislinja je po lanski razburljivi končnici in posledično z napredovanjem v
1. B državno odbojkarsko ligo pričela novo zgodbo in novo sezono z veliko vnemo in seveda z realnimi cilji.
Eden izmed glavnih ciljev kluba je bil
obstanek moške članske ekipe v 1. B
ligi. Vsekakor tudi nismo zanemarili dela z mlajšimi kategorijami, v katerih so zelo uspešno nastopali naši mladi igralci.
Na naše veliko zadovoljstvo, so bile
»domače tekme« v Centru za zdravje in šport Mislinja pravi družabni dogodek, saj so bile zelo dobro obiskane. Že na prvi tekmi proti ravenskemu
Fužinarju se je na tribunah zbralo več
kot 350 obiskovalcev. Svojevrsten dogodek pa je bila pokalna tekma proti najuspešnejši ekipi in odbojkarskemu velikanu ACH Volley iz Ljubljane,
ki smo jo gostili v domači dvorani, kar je bila za igralce in obiskovalce svojevrstna nagrada. Dvorana je
bila polna, fantje so odigrali po svojih zmožnostih, kljub porazu pa so bili
na koncu zadovoljni tako igralci kot
gledalci.
Domača mislinjska ekipa je v 1. B
DOL igrala po pričakovanjih in si uspešno nabirala točke proti konkurentom za sredino lestvice. Fantje pa so
dobro igrali tudi proti ekipam z vrha
lestvice, kar je prevagalo v končnici prvenstva, ko je štela vsaka točka in
vsak dobljen set. Celotno prvenstvo pa
seveda ni potekalo čisto gladko, saj so
ukrepi proti širjenju koronavirusa zahtevali veliko več dela z organizacijo tekem, saj so le-te prestavljali na dneve
med tednom, kar je zahtevalo dodaten napor za naše igralce, študente. Ti
pa so kljub temu pokazali pripadnost
in odgovornost do kluba, kar se je na
koncu obrestovalo. Doseženo 5. mesto v 1. B državni odbojkarski ligi je

uspeh, ki ga na začetku sezone nismo
pričakovali, vsekakor pa je pokazatelj,
da je ta ekipa konkurenčna in zmožna poseči po še višjih mestih, zato v
vodstvu kluba upamo, da ekipa tudi v
naslednji sezoni ostane v enaki igralski zasedbi in se še bolj približa vrhu
omenjene lige.
Vsekakor moramo na tem mestu
omeniti tudi igralce mlajših selekcij.
Mladinci in kadeti igrajo s spremenljivim uspehom v svojih kategorijah.
Ekipa starejših dečkov letnika 2007 in
mlajši pa je že zmagovalka v 2. ligi –
vzhod, kar pomeni, da bodo igrali na
kvalifikacijskem turnirju za vstop v 1.
ligo. Glede na to, da je ekipa čvrsta in
zelo hitro napreduje, ne bi bilo presenečenje, če bi jo maja videli na finalnem turnirju najboljših osmih ekip v
Sloveniji.
Treba pa je izpostaviti ekipo male
odbojke letnika 2009 in mlajše, ki
igrajo v 1. ligi in se jim nasmiha finalni turnir osmerice. Fantje so prava klapa in uživajo v igranju odbojke.
Trenirajo štirikrat tedensko in da so
pravi, pove podatek, da imajo preko
90-odstotno udeležbo na treningih.
Za konec čestitamo vsem igralcem
in strokovnemu vodstvu za zelo uspešno sezono, ki naj se ponovi tudi v prihodnjem letu.

Srebrna odbojkarska liga ponovno
v Mislinji
Po letu 2019, ko smo v Mislinji dobili novo športno dvorano in ko smo
imeli čast gostiti slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tekmovanju
evropske odbojkarske srebrne lige, kjer
smo se izkazali kot dober organizator
v sodelovanju z Občino Mislinja, so
nam na Odbojkarski zvezi v tem letu
ponovno zaupali organizacijo tega tekmovanja. V veliko zadovoljstvo vseh
v klubu, tako ženskem kot moškem,
smo že zavihali rokave in se lotili tega
projekta, ki bo, vsaj upamo, spet napolnil športno dvorano z navijači in
ljubitelji odbojke iz cele Slovenije. Vsi
tisti, ki ne bodo uspeli priti v dvorano, bodo tekme lahko spremljali preko TV ekranov.

Program tekem v Centru za
zdravje in šport Mislinja:
20. 5. in 21. 5. 2022 – slovenska reprezentanca bo odigrala dve prijateljski tekmi z reprezentanco Češke
25. 5. 2022 (uradna tekma)

Slovenija : Luksemburg

28. 5. 2022 (uradna tekma)

Slovenija : Švedska

4. 6. 2022 (uradna tekma)

Slovenija : Estonija
Vabljeni!

Naša občina
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naša rozi
Rozika je pa le Rozika
Pozdravljeni v pomladnih dnevih, ko
se poslavljamo od mrzlih dni in smo
že komaj čakali na tople sončne žarke.
Naša druščina babic in dedkov se že
veseli skupnih druženj, pohodov in izletov, da si razmigamo stare kosti in s
svežino narave napolnimo naše mlade
duše, da vsaj malo pozabimo na res nerazumne dogodke zadnjih dveh let.
Letos smo tudi pri nas praznovali pusteka. Smo se bicike zmenile, da se doma našemimo in gremo
malo naokrog. Ko je na vratih pozvonilo, jih je seveda takoj odšel odpirat možek, radoveden, kdo zvoni tako
pozno. Zaslišala sem njegov vzklik: »Madona!« In že v zboru glasove:
»Imate kaj za pusteka hrusteka?« Mož
pa nazaj: »Imam, ženo, takoj vam jo
pripeljem.« Vrnil se je v dnevno in mi
navrgel: »Pohiti, po tebe so prišli!« Še
jaz sem radovedno pokukala k vratom, kjer so stali trije hudiči in vampir ter se mi režeče smejali. »A njega
pa nočete,« sem pokazala na možeka.
»Ne, ne, boš kar ti dovolj, ko si že našemljena,« so se maškare režale in seveda so bile to naše bicike. »Pa kaj ste
se našemile tako hudičevo, jaz pa v
medicinsko sestro,« sem se smejala. »Je
moj rekel, da mi prav paše ta hudičkin
kostum … Samo ni povedal, zakaj,«
je rekla Ančka. »Ja, moj je pa rekel, da
sem si izbrala kar prav kostum vampirke, ko mu že toliko let pijem kri,«
je pripomnila Tončka. »Ajde, spokajte,« se je oglasil mož, »da mi sosedi ne
pokličejo policije, da so nas hudiči napadli.« Seveda smo se nadevale v avto
in se odpeljale strašit naše sorodnike
in prijatelje. Eni nam vrat niso odprli, še pes se je skril v uto, drugi so nas
pogostili, pa ne s krvjo, ampak s krofi
in klobasami, no, malo borovničevca
za dobro voljo. Domov smo se peljale prepevajoč domače viže, ko nam je
»poblental« gospod policist. Zavladala
je smrtna tišina. Seveda, dokumente ter alkotest in vprašal je še: »Pa so

ti, ki jih vozite, pravi ali se samo delajo mrtve?« »Pst, da jih ne ujeziva,«
sem se zasmejala. Nakazal mi je pozdrav: »Srečno vožnjo, pa kar domov,
kmalu bo zora, tale vampir se mi zdi
strašno bled.« Preden sem jih vse zvozila na njihove domove, se je avto kar
tresel od smeha in opazk. Naslednji
dan me je klicala Cilka, da je skoraj
zmrznila, ker je mož ni spustil v hišo.
Avanturistično smešna je bila še ena
izmed prigod v naši druščini.
Čez dva tedna pa se je pred hišo pripeljal kombi in je spet odšel vrata odpirat možek. Kar poskočila sem, ko
sem ga zaslišala zavreščati: »Kaj, kakšnih 300 evrov, jaz nisem nič naročil!« Kar odneslo me je ven: »Stop, ta
paket je zame, jaz bom plačala, ti ga
pa odnesi v hišo.« Paket in mož sta me
čakala sredi dnevne sobe. »Nikar se
ne čudi dragec, to je moje novo kolo.«
Brez besed je pokazal na sobno kolo,
ki je samevalo kot obešalnik za »cote«
v kotu. »Oh, tisto, to ni nič proti
temu, s katerim se bom vozila po novi
kolesarski.« »Kakšni novi kolesarski,
ko se pa še po stari nisi?« »Ja, ker nisem imela kolesa, s sobnim pa ne gre
nikamor,« sem se izgovarjala. »In kje
je ta presvetla nova kolesarska?« »Ja,
od Hude luknje do Velenja, a ne vidiš, kako pridno kopljejo kot krteki?«
Zmajeval je z glavo: »Si grem rajši
kavo skuhat.« »Pa še eno zame, potem
gremo bicike v shoping po nove čelade, rokavice, trenirke.« »Pa vsaka po
kilo pameti,« je še zamrmral.
Moj možek je že začel pripravljati
vrtno orodje, jaz pa pregledovati in kupovati semena, saj se nam pišejo neki

res čudno zastrašujoči časi, ko bo treba marsikaj pridelati doma. Ko hodimo na sprehode po prelepih mislinjskih gozdovih, poslušamo žvrgolenje
ptic in žuborenje potočkov, se zazdi,
da je vse tako v ravnovesju z naravo in
našim mirnim življenjem. Nikjer nasilja, strahov, žalosti, obupa. Po povratku domov smo še vedno polni energije
narave, z mislimi, usmerjenimi v izpolnitev ciljev, želja. Slišano in videno po
televiziji, v medijih pa nas vrže v nam
neznano, težko dojemljivo realnost
tega časa. Lahko si zatiskamo oči, nam
se to ne dogaja, odmislimo svet daleč
onkraj našega doma, toda v srcih nas
vendarle stiska nek strah glede preživetja, strah pred trpljenjem, smrtjo. Smrt
je tisti zadnji trenutek minljivosti, ki
nekoga odreši neizmernega trpljenja,
drugega nejevere zapustiti s pohlepom
pridobljeno ničvredno kramo, s katero si ne more kupiti zdravja, življenja
… Vsa živa bitja se poslovijo, razlikuje
se samo človek, ki sta mu dani razumljivost, izkušnje modrosti, pa tega noče
razumeti in v svoji zlobi postane največji zločinec nad živimi bitji. Vsem,
ki jim zloba, pohlep nista zameglila pogleda na jutrišnji dan, preostanejo neizmerna ljubezen, razumevanje,
spoštovanje do sebe, najbližjih in vseh
isto mislečih ter misel, da je še vedno
upanje v boljši svet za nas in naše zanamce. Stopimo skupaj s pozitivnimi
energijami v mislih in dejanjih, posvetimo trenutke v naše dobro, dajajmo
vse pozitivne vibracije, le tako nam bo
lažje stopati skozi prihajajoče dneve.
Razbremenimo se zamer, ne skačimo v
prepire, pomagajmo vsem v stiski, up-
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rimo se nasilju v družinah, mobingu v
službah, podarimo dobroto in ljubezen, kajti zlo prinaša še večje zlo.
Rozika vam želi vse dobro, prav tako
naša druščina bicik in dedkov, ki so resnični, prav tako vse prigode, za katere

me sprašujete cenjeni bralci … Hvala
za vašo pozornost in branje ter dojemanje mojega pisanja, vedite, da smo vsi
edinstvena bitja v luči svetlobe in ne
pustimo, da nam ugasne ta luč v temi
jeze, hinavščine, pohlepa, nerazume-

vanja, nespoštovanja … v vseh temnih
silah. Želim vam vse dobro in zdravo,
kjerkoli in kdorkoli ste. Pa srečno.

a Rozi
Danijela Tomis Obrul

čestitamo

Staršem novorojencev v občini Mislinja
Lucija Zbičajnik
Lars Rozman
Ota Javornik
Lea Skarlovnik
Ksaver Sovič
Maj Likar
Maja Potočnik

Hana Mesarič
Pia S Praprtnik
Zara Vran
Eva Kep
Neja Skarlovnik
Jakob Friškovec
Tisa Jovan

Mija Korotančnik
Maja Kimperk
Jan Pungartnik
Almina Kaljiković
Hana Koprivnikar
Izidor Šilak

a Župan,
občinska uprava Mislinja,
uredniški odbor NO

čestitamo
Bernekerjeva nagrada Carinthii Cantat
Iskreno čestitamo Mešanemu komornemu zboru Carinthia Cantat za
prejeto Bernekerjevo nagrado, ki jo v sklopu podelitve priznanj na področju kulture podeljuje MO Slovenj Gradec. Najvišje priznanje na področju kulture je zbor prejel za izjemen prispevek k dvigu kakovosti
zborovske glasbe ter uveljavitev Slovenj Gradca in Koroške doma in na
tujem. Zbor, katerega zborovodja je naš dragi občan Tone Gašper, letos
obeležuje 26. leto delovanja.

utrinki

Pa ta naša narava ni bogata le s hribi, tudi živelj je raznolik,
a pogosto očem skrit. Kljub temu se kašen gož rad pokaže
sprehajalcem. Enim v veselje, drugim v čisto grozo.

(Še nekaj let) glavno prometno žilo Koroške proti preostali Sloveniji
čaka v kratkem kar nekaj novih infrastrukturnih nadgradenj.

Tudi kolesarska "Štrekna" lepo nastaja proti Velenju. Obstoječim
tunelom se bo pridružil še kak nov, pot bo zanimiva in kar je
najboljše – bo praktično pred našim pragom.

Po dolgem času "koronske zaprtosti" se je v preddverju dvorane
Lopan najprej predstavila razstava Območne ljubiteljske likovne
sekcije Mislinjske doline.

Bolj sproščeno pa je bilo na predstavitvi avtobiografske knjige Nika
R. Kolarja Vsakdanje komunikacije. Da bo le korona kmalu le še
spomin in ne omejitev!

Kar izgleda kot redno vzdrževanje javne infrastrukture, je tokrat
dejansko posledica objestnega divjanja skozi naša naselja. Kaj pa če bi
namesto 'kandelabra' morali postavljati križ???

A se kdo spomni, kako dolgo že lahko oddajamo odpadke v
Zbirnem centru v Dovžah? Jaz ne, je že tako dolgo tega. A da
nekateri tega še sedaj ne vedo, ne morem razumeti. Brežine
vodotokov, cest pa tudi ne! IDIOTI! Jih bo treba dati na pranger!

Utrinke pripravlja Jože Tasič

Kulturni praznik se v naši občini že vrsto let povezuje s spominskim
pohodom na Črni vrh v čast dr. Stoporku. Ja, naša narava je res lepa
taka, kot jo je Bog ustvaril.

Prireditvenik marec–junij 2022
2. april
8.00 pred PC Lopan Očiščevalna akcija 2022 Občina Mislinja
23. april
9.00 pred PC Lopan Sejem sadik in cvetja TD Mislinja
27. april		Završe Tradicionalno postavljanje mlajev v vasi KD Završe
1. maj
travnik pri POŠ Završe Srečanje planincev KD Završe, PD Mislinja, Občina Mislinja
sobota v maju 9.00–11.30 Tisnikarjeva rojstna hiša Otroška delavnica KD Jože Tisnikar Mislinja
11. junij 8.00–13.00 Apnen'ca–Paški Kozjak 7. tradicionalni pohod v spomin na Franca Šilaka
KUD Paški Kozjak, Združenje borcev za vrednote NOB Dolič

junij		Velenje Veselo v poletje TZ Saška, TD Mislinja
14.–17. junij 		 OŠ Mislinja Zaključno srečanje partnerskih šol v okviru mednarodnega
projekta Erasmus+ OŠ Mislinja
17. junij
17.00 Mislinja Peš po mislinjskih poteh TD Mislinja
marec–junij		 Galerija Kavka Nismo poslednji / We are not the last
Razstava bo na ogled do 23. junija KD Jože Tisnikar Mislinja
V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov prireditev bodo le-ti sprotno podani na spletni strani Občine Mislinja. Podatke prireditev
za naslednjo številko zbiramo do 25. maja 2022 na e-naslov nasaobcina@mislinja.si.

Foto: Vladimir Bačič

