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Glasilo Občine Mislinja

Obvestilo uredniškega odbora
Vsem, ki ste sodelovali s prispevki, se najlepše zahvaljujemo. 
Prispevke za naslednjo številko glasila sprejemamo  

do 27. avgusta 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: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
 Naslov uredništva: Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
 Elektronska pošta: nasaobcina@mislinja.si
 Odgovorna urednica:  Aleksandra Čas
 Uredniški odbor: Mojca Bevcar, Aleksandra Čas, Zala Krajnc,  

Žiga Šilak, Metka Vogrinec
 Jezikovni pregled: Maja Martinc
 Avtorji fotografij: avtorji člankov, arhiv Občine Mislinja,  

arhivi društev
 Oblikovanje in prelom: Modriš Anton Hozjan s. p.
 Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
 Naklada: 1700 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
Za nami je mesec maj, ko smo 

po dveh letih spet začutili pristno 
prvomajsko vzdušje, ko smo zakurili 
kresove in ob njih uživali v druženju. 

Bogato in pestro dogajanje pa 
nas čaka tudi v naslednjih dneh, ko 
bomo praznovali občinski praznik. 
Spet ga bodo spremljale številne pri-
reditve in vabim vas, da se nam pri-
družite. Ker smo želeli ugoditi čim 
širšemu krogu ljudi, smo sprejeli od-
lok in praznik premaknili v pred-
počitniški čas, saj mnogi nestrpno 
čakate konec šolskega leta in se ko-
nec junija že odpravite na zaslužen 
oddih.

Kljub temu, da smo pričakovali, 
da se bo življenje po koroni korenito 
spremenilo, vedno bolj ugotavljamo, 
da smo kar prehitro pozabili, da ni 
vse samoumevno. Nekatere napovedi 
so bile zelo spodbudne, saj so obeta-
le, da se bodo na prvo mesto povzpe-
le vrednote, kot so zdravje, medse-
bojni odnosi in družina, pa se vseeno 
ponovno vzpenjata potrošništvo in 
materializem. Ko bomo čez desetle-
tje ali dve pogledali nazaj, bo to le 
odstopanje, ki se je zgodilo in smo ga 
prebrodili, čeprav je padla gospodar-
ska rast in je bila umrljivost nad pov-
prečjem, smo trend onesnaževanja 
obrnili navzdol in imeli čas, da se za-
zremo vase. 

Življenje pa je teklo naprej tudi v 
naši občini. Načrtovali smo aktivno-
sti in z njimi smo, ali pa še bomo, za-
čeli v kratkem.

Izvedena bo sanacija odseka na lokalni ces-
ti Šentlenart–Krenker–Šentilj z novim mostom 
za dostop do doma starejših občanov, za katerega 
pridobivamo gradbeno dovoljenje. Zasaditev prve 
lopate je predvidena v letošnji jeseni. 

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) prido-
biva soglasja od lastnikov zemljišč na območju 
Šentlenarta, kjer bodo uredili krožišče, pločnike 
na celotni trasi ter preplastitev ceste. Upam, da se 
jim bo uspelo dogovoriti in da bo krožišče zgraje-
no še v letu 2022. 

Občina Mislinja participira tudi kolesarsko pot 
Huda luknja, ki bo predvidoma zaključena v letu 2023.

Velik zalogaj za občino je tudi prenova šolske kuhinje, ki jo bomo najver-
jetneje, zaradi velikega finančnega vložka, prenavljali v daljšem časovnem 
obdobju.

V letošnjem letu pa bodo zagotovo predani namenu novi prostori knjižnice, 
saj je že izbran ponudnik, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. Na lokaciji Šentlenart 27, kjer je bila knjižnica, pa bomo uredili pro-
store za dva oddelka vrtca do pričetka novega šolskega leta.

Ker je Občina Mislinja soustanoviteljica 3. OŠ Slovenj Gradec, sofinancira 
izgradnjo prizidka in rekonstrukcijo le-te, saj je bil pretekli mesec položen te-
meljni kamen.

Načrti so tudi za naprej smeli, saj je v izdelavi projekt za izgradnjo kanali-
zacijskega omrežja na območju Doliča. Smo v fazi pridobivanja služnosti z la-
stniki zemljišč, kjer so predvideni posegi v lastnino. 

Prejeli smo tudi sklep Ministrstva za zdravje za sofinanciranje ureditve pro-
storov za potrebe zdravstvene dejavnosti v Poslovnem centru Lopan, za kar je 
v pripravi razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo investicije.

Drage občanke in dragi občani, veselim se ponovnega skupnega prazno-
vanja občinskega praznika, hkrati pa vam izrekam iskrene čestitke ob dnevu 
državnosti, ob katerem je prav, da se spomnimo, kako težka in dolga je bila 
pot do samostojnosti, zato bodimo ponosni na našo domovino in hvaležni za 
uresničitev stoletnih sanj naših prednikov. 

a Bojan Borovnik 
župan Občine Mislinja

Spoštovane občanke in 
spoštovani občani!

Spoštovani!
Ob prazniku občine Mislinja bo v soboto, 18. junija 2022, ob 10. uri 

v veliki dvorani PC Lopan, Šolska cesta 55, Mislinja
svečana seja Občinskega sveta Občine Mislinja

s kratkim kulturnim programom, na kateri bomo podelili občinska priznanja za leto 2022  
in priznanja na področju športa za leto 2021.  

Vljudno vas vabimo, da se svečane seje udeležite.

Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja

OBČINA MISLINJA
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Zlati grb Občine Mislinja
Prostovoljno gasilsko 
društvo Dolič-Šentflorjan 

PGD Dolič-Šentflorjan praznuje le-
tos 90-letnico delovanja. 

V vseh teh letih je bilo v društvu 
precej vzponov in padcev, a nikoli ni 
se delovanje ni ustavilo. 

Društvo je uspešno izvedlo kar ne-
kaj večjih projektov, o katerih so sa-
njale pretekle generacije. 

V letu 2012 so začeli z gradnjo gasil-
skega doma, svečana otvoritev je bila 
leta 2015. 

V letu 2017 je društvo nabavilo 
novo gasilsko vozilo z vodo IVECO 
GVC 16/25, v letu 2018 pa še vozilo 
GVGP1 Nissan Navara. 

Za oboje je levji delež prispevalo 
društvo iz lastnih sredstev, pridoblje-
nih z različnimi akcijami ter dobro-
delnimi dogodki – od avtopralnice 
do prireditve z zbiranjem starega žele-
za itd. 

Člani društva so bili uspešni tudi na 
področju tekmovanj. 

Od leta 2010 ni bilo tekmovanja, na 
katerem ne bi sodelovala vsaj ena eno-
ta tega društva, v letu 2016 pa se je 
tekmovanja v Kopru udeležilo kar pet 
njihovih tekmovalnih enot. 

V letu 2014 so članice enote A osvo-
jile naslov državnih podprvakinj.

Društvo veliko pozornosti namenja 
tudi najmlajšim gasilcem, ki se redno 
udeležujejo tekmovanj, kvizov, gasil-
ske orientacije, vsako leto pa pripravijo 
še tabor mladine. 

Ponos društva so tudi starejši člani 
in članice, ki so s svojim delovanjem v 
društvu pustili pomembne sledi. 

V času epidemije covida-19 je bilo v 
društvu potrebne precej iznajdljivosti 
za nemoteno delovanje, operativna 
enota je bila namreč vedno v priprav-
ljenosti za morebitne intervencije. 

Bronasti grb Občine Mislinja
Dragotin Pogorevc

Je človek akcije, ki z neizmerno 
energijo deluje v skupno dobro in se 
že leta vključuje v aktivnosti različnih 
društev. 

Sodeloval je pri ustanavljanju 
Smučarsko skakalnega kluba Mislinja, 
katerega predsednik je bil od leta 
1987 do 1995. Bil je sodnik smučar-
skih skokov na državni ravni ter vodja 
mednarodne tekme v klasični kombi-
naciji. Še danes je aktiven rekreacijski 
smučar in tekač na smučeh. Je dobi-
tnik nagrade za aktivno sodelova-
nje pri organizaciji Gozdnega teka v 
Mislinji. 

Sodeloval je v različnih občinskih 
komisijah, redno pa se udeležuje po-

hodov Planinskega društva Mislinja 
ter prostovoljno pomaga pri različnih 
nalogah. Je član Turističnega društva 
Mislinja, ki ga je vodil dva mandata, v 
tistem času je bilo veliko postorjenega 
na področju označevanja poti, pri pro-
mociji Zoisovega pečata, intenzivnejša 
je bila udeležba na sejmih, organizira-
li so prireditev Žetev 2.000 zrn, uredi-
li vrt pred centrom Lopan, Mislinjo so 
predstavili tudi v oddaji nacionalne te-
levizije Dobro jutro. 

Drago Pogorevc je sodeloval še pri 
snemanju spota o Mislinji v oddaji 
Zlati ključ in nastopal v filmu o košnji 
pohorskih planj. 

V dobro lokalne skupnosti je ved-
no pripravljen sodelovati in je prava 
zakladnica znanja o zgodovini našega 
kraja. Zelo dobro pozna ljudske šege 
in navade ter področje gozdarstva. 

Širi miselnost, da sta prostovolj-
no delo in trud vedno dobrodošla ter 
poplačana. 

Kot član upravnega odbora Regijske 
turistične zveze Saška ter Turistične 
zveze Slovenije je zastopal TD 
Mislinja. Prepeva tudi v cerkvenem 
zboru. Še vedno pa mu ne manjka 
idej, s katerimi sledi smernicam turi-
stične dejavnosti, hkrati pa je reden 
gost prireditev v kraju.

Dobitniki občinskih priznanj
Občina Mislinja je v občinskem glasilu Naša občina v marcu 2022 objavila razpis za podelitev priznanj Občine Mislinja za leto 2022. 

Žirija za nagrade in priznanja občine je prejete predloge ovrednotila in oblikovala predlog dobitnikov priznanj. Na 27. seji Občinskega 
sveta, dne 20. 5. 2022, pa je Občinski svet Občine Mislinja potrdil dobitnike priznanj.

naša občina
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Bronasti grb Občine Mislinja
Strelsko društvo Dolič

Že v letu 1982 se je skupina strel-
skih zanesenjakov zbrala z namenom, 
da ustanovi društvo, katerega cilj bo 
druženje ter prenašanje strelskega zna-
nja na mlajše. 

Na začetku so srečanja potekala v 
garažah članov, potem pa so se prese-
lila v dvorano nekdanjega Zadružnega 
doma v Doliču. 

Leta 1990 se je pričela gradnja stre-
lišča, za katerega so člani opravili več 
kot 10.000 ur prostovoljnega dela. 

Uredili so strelišče za zračno orožje 
z dvanajstimi stezami, na prostem ob 
strelišču pa desetstezno strelišče z av-
tomatskim pomikom tarč. Leta 2018 
so objekt posodobili z novo streho 
na pokriti hali, z zunanjimi strelski-
mi mesti ter posodobitvijo notranjega 
strelišča. 

4. julija 2022 bo društvo obeleži-
lo 40-letnico neprekinjenega delova-
nja. Vanj je vključenih preko 140 sta-
rejših in okoli 30 mladih članic in 
članov. V društvu se lahko pohvali-
jo z dobrimi rezultati, izobraženimi in 
certificiranimi inštruktorji športnega 
strelstva ter strelskimi sodniki na dr-
žavnem nivoju. Klub majhnosti gre 
za eno izmed najuspešnejših športnih 
društev v Občini Mislinja, saj član-
ska ekipa že 10 let zaporedoma sode-
luje v 1. B slovenski ligi, pod okriljem 
katere so osvojili kar dvanajst naslovov 
državnih prvakov v vsaj eni kategori-
ji. Zadnjih deset let so člani društva 
tudi stalni člani reprezentance. Z ude-
ležbo na tekmovanjih širom Slovenije 
in preko meja, pa uspešno skrbijo tudi 

za prepoznavnost Občine Mislinja in 
Doliča. 

Bronasti grb Občine Mislinja 
kvota župana
Aleš Rakovnik

Aleš Rakovnik se je v Prostovoljno 
gasilsko društvo Dolič-Šentflorjan 
včlanil pred 30 leti v vrste pionir-
jev, nadaljeval med mladinci, danes je 
med člani. 

Njegova prva preizkušnja je bil po-
žar pri Razborniku, od takrat se jih je 
nanizalo mnogo.

Z bratom Tomažem sta se uspešno 
povezala z gasilskimi kolegi v Nemčiji 
ter v Doliču ustvarila eno prepoznav-
nejših društev z dobro usposobljenim 
članstvom, ki je kos najzahtevnejšim 
organizacijskim nalogam. 

Aleševo bogato znanje na organiza-
cijskem in operativnem področju po-
membno vpliva na delovanje društva. 
Kot del članske ekipe A1 je od leta 
2010 do 2018 sodeloval na štirih za-
porednih državnih tekmovanjih. Z iz-
jemno požrtvovalnostjo ter s pomoč-
jo krajanov in donatorjev je društvo v 
letu 2008 kupilo novo motorno briz-
galno Rosenbauer FOX3, leto kasne-

je vozilo za prevoz moštva GVM-1, v 
letu 2012 pa se je začela gradnja gasil-
skega doma. Postavili so ga v treh le-
tih, Aleš pa je neumorno in prijazno 
v timskem duhu prevzel organizacijo 
ter vodenje ekip, zato je vsekakor eden 
najzaslužnejših za to, da so člani in 
prijatelji h gradnji doma prispevali več 
kot 10.000 prostovoljnih ur. 

V letu 2017 je uspel z ekipo izpelja-
ti še en velik projekt - novo vozilo s 
cisterno Iveco EuroCargo 4 x 4 GVC 
16/25, kar je v času njegovega pred-
sedovanja tudi prva nova avtocisterna 
v društvu, v letu 2018 še novo vozi-
lo GVGP1 Nissan Navara, konec lan-
skega leta pa so z ekipo začeli s pripra-
vami na zamenjavo vozila GVM-1, 
vendar bo novo vozilo najverjetneje 
prispelo v društveno garažo šele nas-
lednje leto. Investicijska vrednost no-
vih pridobitev od leta 2008 presega 
700.000 €. 

Aleš Rakovnik v letošnjem letu za-
ključuje mandat predsednika v dru-
štvu in bo z naslednjim letom položaj 
predal novoizvoljenemu nasledniku.

Bronasti grb Občine Mislinja 
kvota župana
Tomaž Rakovnik

Tomaž Rakovnik se je včlanil v eki-
po pionirjev PGD Dolič-Šentflorjan 
leta 1992.

Leta 2008 je postal podpoveljnik, 
od leta 2013 pa opravlja funkcijo po-
veljnika društva. V sodelovanju z bra-
tom je poskrbel, da je njihovo dru-
štvo eno najbolj prepoznavnih daleč 
naokoli. 

V letih od 2008 do 2022 je opera-
tivna usposobljenost društva doseg-
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la II. kategorijo, za katero je potreb-
nih najmanj 23 operativnih gasilcev, 
v njihovem društvu je takšnih kar 51. 
Njegovo bogato znanje torej zelo po-
membno vpliva na delovanje društva. 

Pod vodstvom Tomaža je članska 
ekipa A1 dosegla izjemne rezultate, saj 
so bili več let zapored prvaki Gasilske 
zveze Mislinjske doline ter hkrati re-
dni udeleženci državnih tekmovanj. V 
letu 2012 se je začela gradnja gasilske-
ga doma, ki se je zaključila leta 2014, 
slovesna otvoritev pa je bila v letu 
2015. Tomaž se je med gradnjo aktiv-
no vključeval v vodenje in organiza-
cijo ekip, zato je ob bratu Alešu eden 
zaslužnejših za to, da članom in pri-
jateljem ni bilo težko opraviti več kot 
10.000 prostovoljnih ur. Tudi njegova 
predanost je pripomogla k temu, da je 
društvo dobilo dvoje novih vozil in da 
je na poti še tretje.

Tako kot njegov brat Aleš, Tomaž v 
letošnjem letu zaključuje mandat po-
veljnika v društvu in bo z naslednjim 
letom položaj poveljnika predal ne-
komu izmed prizadevnih društvenih 
kolegov.

Priznanje Občine Mislinja
Herman Hrustel

Herman Hrustel prihaja s Kozjaka. 
Kmetijo Hrustel je Herman prevzel 
leta 1983 in v letu 1985 začel z obno-
vo kmetije. Žaga je bila na kmetiji že 
od nekdaj, tako da je bil Herman v 
stiku z delom že v otroštvu. Herman 
je vseskozi predstavljal pomemben 
člen lokalne skupnosti. Bil je član 
gradbenih odborov, ko so se obnav-
ljale ceste po Kozjaku. Najbolj si je 
prizadeval za obnovo ceste Potoški 

jarek, ki je že skoraj v celoti obnovlje-
na. Herman je bil tudi zelo aktiven v 
odboru za izgradnjo telefonije v VS 
Dolič. Vseskozi je pomagal društvom, 
predvsem s Kozjaka, s svojimi dona-
cijami v obliki lesa za razne projekte. 
Bil je eden od pobudnikov in kasne-
je tudi član gradbenega odbora za ob-
novo cerkve sv. Mohorja in Fortunata 
na Kozjaku. Herman priskoči na po-
moč vsakomur, ki jo potrebuje, zato je 
tudi član civilne zaščite. Posebej se je 
potrudil v času žledoloma, ko je s svo-
jima sinovoma čistil terase za elektro 
omrežja in cestišča. Prejel je tudi nag-
rado za najskrbnejšega lastnika gozda 
v OE Slovenj Gradec, ki ga podeljuje-
ta Ministrstvo za okolje in prostor ter 
Gozdarska zbornica Slovenije. Zmeraj 
je aktivno prisoten pri organizaciji ra-
znih dogodkov, ki potekajo na obmo-
čju Kozjaka. 

Priznanje Občine Mislinja
Tanja Meh

Vrsto let se aktivno vključuje v delo 
Vaške skupnosti Završe, pa tudi dru-
štev v Občini Mislinja. 

V letu 1999 je bila ena izmed usta-
novnih članic Kulturnega društva 
Završe, kjer je najprej opravljala vsa 
tajniška in blagajniška dela. 

Kot uslužbenka Mestne občine 
Slovenj Gradec s poznavanjem delova-
nja občinske uprave izkušnje uspešno 
prenaša na delovanje VS Završe, kate-
re članica je. 

Nabor njenih aktivnosti je zelo 
pester: sodelovala je v različnih občin-
skih komisijah, bila predsednica sin-
dikata Mestne občine Slovenj Gradec, 
sodnica porotnica na sodišču, članica 

Sveta Centra za socialno delo Slovenj 
Gradec, vodja zdravstvene kolonije ot-
rok v Fiesi, predsednica Žirije za na-
grade in priznanja Občine Mislinja ter 
članica volilne komisije. 

Trenutno je članica upravnega od-
bora Turističnega društva Mislinja, v 
Završah na Mehovi domačiji pa na-
daljuje tradicijo starših staršev na po-
dročju gostinstva. Rada prisluhne lju-
dem in jim pomaga, aktivno pa se 
udeležuje tudi različnih društvenih 
dejavnosti. 

Priznanje župana
Koroška lekarna – 
lekarniška podružnica 
Mislinja

Tradicija lekarniške dejavnosti se v 
Občini Mislinja sicer ne ponaša s sto-
letno tradicijo kot v sosednjem Slovenj 
Gradcu, je pa kljub temu 50 let preho-
jene poti na tem področju pomemben 
zgodovinski mejnik za kraj.

Na pobudo doktorja Stanka 
Stoporka je bila v njegovi ambulanti v 
Mislinji sprva le shramba zdravil. Ko 
pa je vodenje lekarne Slovenj Gradec 
prevzel Ivan Gornik, mag. farm., je 
najprej poskrbel za organizacijo lekar-
niške postaje v bližini takratne am-
bulante. Tako oprema kot prostor tej 
dejavnosti žal nista najbolj ustreza-
la. Zato je matična lekarna iz Slovenj 
Gradca kupila primernejše prosto-
re v hiši veterinarja Marjana Avberška 
v središču Mislinje, v Šentlenartu 
in jih ustrezno opremila. Uredili so 
prostor za izdajo zdravil in primerno 
skladišče.

Otvoritev lekarniške podružnice v 
Mislinji je bila 5. junija 1972. Vse od 
ustanovitve do leta 1986 jo je vodila 
farmacevtka Fanika Železnikar.

Od leta 1986 do 1987 je vodstvo 
podružnice prevzela Ivica Avberšek, 
magistra farmacije. Nasledila jo je 
Karmen Ankon, višja farmacevtska 
tehnica.

Leta 1992 je vodenje podružnice 
prevzela Renata Vučič Selar, magistra 
farmacije. To je bil čas hitrega razvoja 
lekarniške dejavnosti v Sloveniji, ki so 
mu posledično sledile tudi nove zah-
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teve, tako glede prostorov kot opre-
me lekarn. Ker prostori takratne po-
družnice Mislinja novim predpisom 
niso več ustrezali, so v sodelovanju z 
Občino Mislinja kar nekaj let iskali 
ustreznejšo lokacijo.

Šele z izgradnjo poslovnega centra 
Lopan je bila dana možnost ureditve 
primernih prostorov za opravljanje le-
karniške dejavnosti.

Maja 2007 se je lekarniška podru-
žnica Mislinja preselila v nove prosto-
re in občanom, poleg oskrbe z zdravili 
ter izdelki za ohranjanje zdravja, tako 
ob ustreznem svetovanju omogočila še 
možnost meritev krvnega tlaka in te-
lesne mase.

Vendar za dobro opravljeno pos-
lanstvo – lekarniško dejavnost – niso 
dovolj le prostori, oprema in zaloga 
zdravil, pomembni so predvsem za-
posleni, ki to poslanstvo opravljajo.

Mag. Renata Vučič Selar je zna-
la s svojo predanostjo poklicu in s srč-
nostjo približati lekarniško dejavnost 
domačinom. Odlično je povezovala le-
karno z ostalim zdravstvom v Mislinji 
ter svoje znanje posredovala tudi otro-
kom v vrtcu in šoli.

Pred tremi leti je bila podružnica 
delno prenovljena in posodobljena, v 
času epidemije covida-19 pa so tudi v 
Mislinji uspeli zagotavljati nemoten 
dostop do zdravil in lekarniških sto-
ritev ter bili hkrati najbolj dostopni 
zdravstveni delavci v tem času.

Leta 2021 je vodenje podružnice 
Mislinja prevzel Andraž Počič, magi-
ster farmacije. S sodelavko, farmacevt-
sko tehnico Katjo Klančnik, nadalju-
jeta lekarniško poslanstvo po vzoru 
magistre Renate Vučič Selar – s stro-
kovnostjo, skrbjo za pacienta, v sode-

lovanju z lokalno skupnostjo ter osta-
limi zdravstvenimi delavci v kraju.

V Koroški lekarni se zavezujejo, da 
bodo poleg skrbi za občanke in obča-
ne, ob uvajanju novih storitev, v nas-
lednjih letih stremeli k temu, da lekar-
niška dejavnost v Mislinji tudi ostane.

Za dolgoletno uspešno delo na po-
dročju izvajanja lekarniške dejavno-
sti v Občini Mislinja se jim podeli pri-
znanje župana.

Priznanje župana
Planinsko društvo Mislinja

 V povojnem obdobju so se v 
Mislinji večkrat pojavile želje po 
lastnem planinskem društvu, ven-
dar je do konkretne pobude s stra-
ni dr. Stanka Stoporka prišlo v letu 
1982. Povezal se je s skupino zagretih 
planincev, ki so organizirali ustanov-
ni občni zbor 4. junija 1982 v takratni 
dvorani Merx. Prva leta so bila napor-
na, saj je bilo potrebno urediti status 
društva, očistiti in označiti planin-
ske poti in poskrbeti za strokovni ka-
der društva. Entuziazma v društvu ni 
zmanjkalo. To se je poznalo tudi pri 
včlanjevanju novih planincev. V zad-
njih letih jih je okoli 370. Posebej so 
ponosni, da se število članov v zadnjih 
dveh letih ne manjša kljub kovidnim 

razmeram. Osem markacistov zgledno 
skrbi za okoli 60 km planinskih poti, 
za katere je zadolženo društvo, in oko-
li 15 km evropske pešpoti E6. 10 pla-
ninskih vodnikov pripravi in izvede 
letni program pohodov. Na osnovni 
šoli organizirajo planinski krožek, kjer 
skrbijo za vzgojo mladih planincev in 
dotok novih članov. 

Poleg osnovnega dela so leta 1991 
postavili obeležje na najvišjem vrhu 
Pohorja, Črnem vrhu. V neposredni 
bližini so leta 2016 postavili škorjan-
ko, ki je poleg spomina na oglarjenje 
na Pohorju namenjena vsem obisko-
valcem za krajši počitek in kot zaveti-
šče v primeru slabega vremena. V so-
delovanju z Občino Mislinja so v letu 
2019 postavili razgledno ploščad na 
Tolstem vrhu, v bližini kmetije p. d. 
Lekšun (Tolsti vrh 11). Ploščad je tik 
ob lokalni cesti Mislinja–Rogla, kjer 
cesto seka tudi označena planinska 
pot Mislinja–Rogla. Na ploščadi je 
nameščena informacijska tabla – foto-
grafija, kjer so označeni vsi hribi in za-
selki, ki jih s ploščadi vidimo. 

 Prepoznavnost so okrepili zlas-
ti z organizacijo zimskega pohoda 
na Črni vrh 8. februarja, poimeno-
vanega Pohod dr. Stanka Stoporka, 
v spomin na pobudnika ustanovitve 
društva. Prav tako vsako leto, skupaj 
z občino in KD Završe, tradicional-
no organizirajo prvomajski pohod in 
shod občanov na Završah. V mese-
cu maju v sodelovanju z Združenjem 
borcev za vrednote NOB Mislinjske 
doline organizirajo pohod iz Mislinje 
na Poljano. Pohod je posvečen bor-
cem Šercerjeve brigade, ki so pred 77 
leti po tej trasi hiteli na pomoč par-
tizanskim enotam na Poljani, kjer so 
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potekali zadnji boji 2. svetovne vojne 
na evropskih tleh.

27. 2. 2011 so v Kragujevcu podpi-
sali protokol o prijateljstvu in sodelo-
vanju s Planinskim društvom Žeželj. 
Sam protokol ni samo mrtva črka na 
papirju, ampak so se v desetih letih 
stkala mnoga prijateljstva in tesno so-
delovanje med obema društvoma.

Dobro sodelujejo tudi s Turističnim 
društvom Mislinja in Turističnim in 
športnim društvom iz pobratene obči-
ne Središče ob Dravi.

Priznanje župana
Matjaž Jež

Magister Matjaž Jež je biolog, upo-
kojeni naravovarstvenik in ustanovitelj 
Društva narava Pohorja. Pred leti se je 
iz Maribora preselil v Veliko Mislinjo, 
na 900 mnv. Narava mu veliko po-
meni, saj, kot pravi, je izjemna, brez-
časna in univerzalna vrednota, vedno 
bolj ogrožena ter potrebna aktivnega 
varstva. 

V času od leta 2012 do danes je na 
območju občine Mislinja uresničil ve-
liko zastavljenih ciljev. 

Med drugimi je poskrbel za ure-
ditev šolskega ter zeliščnega vrta pri 
Osnovni šoli Mislinja in pri Centru 
Kope na Pungartu, ustanovil Društvo 
narava Pohorja, v soavtorstvu s Faniko 
Jeromel pripravil knjigo V vrtu z lju-
beznijo, uredil Zoisov vrt in v so-
delovanju s Turističnim društvom 
Mislinja tudi Zoisovo spominsko 
pot. V sodelovanju z Občino Mislinja 
je izvedel strokovni posvet na temo 
Zoisovih dni, v zadnjih dveh letih pa 
je sodeloval pri projektu Turistična 
destinacija Zahodno Pohorje s filmom 

Življenje pohorskih planj. Tu je poskr-
bel za scenarij in režijo ter organizaci-
jo snemanja na terenu in montažo, ob 
tokratnem občinskem praznovanju pa 
še za predstavitev z uvodnim predava-
njem. Plod njegovih dolgoletnih priza-
devanj in znanja so številne zloženke 
ter predavanja, tako o borovničevem 
mnogooku, biotski raznovrstnosti, so-
naravnem ali trajnostnem gospodar-
jenju z naravnimi viri, metuljih, mo-
kriščih in drugem.

Je tudi avtor mnogih člankov v gla-
silu Naša občina, redno sodeluje pri 
promociji občine ter objavlja poljudne 
in strokovne prispevke o naravi, oko-
lju ter biodinamiki v drugih časopisih 
in revijah. 

Za dobitnika tokratnega prizna-
nja župana, mag. Matjaža Ježa, osta-
ja varovanje narave tudi njegovo vseži-
vljenjsko poslanstvo. 

Priznanje župana
Mirko Tovšak

Mirko Tovšak je del svojega življenja 
preživel na območju sedanje občine 
Mislinja in pustil močan pečat v jav-
nem in društvenem življenju kraja. 

Leta 1984 je, v takratni občini 
Slovenj Gradec, prevzel funkcijo na-
čelnika za gospodarstvo in po konča-
nem mandatu nastopil službo direk-
torja Kmetijsko-gozdarske zadruge v 
Slovenj Gradcu, kjer je ostal vse do 
upokojitve leta 2006. Pomembno je 
vplival na razvoj in napredek doma-
čega kraja, saj je kot direktor Koroške 
kmetijsko-gozdarske zadruge zagoto-
vil izgradnjo novega sodobno oprem-
ljenega trgovskega centra za oskrbo 
reprodukcijskega in gradbenega ma-

teriala v Mislinji. Uspel je združiti vse 
takratne lokalne zadruge v skupno ko-
roško zadrugo in bil tako tudi v ož-
jem izboru najuspešnejših direktorjev 
zadružništva. 

V kulturnem društvu je bil član gle-
dališke skupine, igral je bariton v do-
mači Babnikovi godbi in sodeloval v 
pevski skupini Moškega pevskega zbo-
ra Mislinja. 

Bil je tudi predsednik Zveze kultur-
nih organizacij Občine Slovenj Gradec 
ter prejemnik Bernekerjeve plakete. 

V letu 1982 je bil soustanovitelj do-
mačega planinskega društva, postal 
prvi predsednik in osemnajst let, z ne-
kaj presledki, uspešno vodil društvo. 
Usposobil se je za planinskega vodni-
ka in organiziral tudi veliko pohodov. 

Društvo se je v času njegovega 
mandata številčno močno okrepilo. 
Njegova zasluga je začetek tradicional-
nega praznovanja 1. maja v Završah. 

Bil je predsednik Meddruštvenega 
odbora Planinske zveze Slovenije za 
Koroško in član Upravnega odbo-
ra Planinske zveze Slovenije. V času 
vključitve Občine Mislinja v Občino 
Slovenj Gradec je bil predsednik 
Krajevne skupnosti Mislinja in zatem 
še predsednik Zbora krajevnih skup-
nosti Občine Slovenj Gradec. V času 
novoustanovljene Občine Mislinja je 
bil aktivno vključen v ustanovitve-
ni proces, bil je član občinskega sveta, 
nekaj časa predsednik nadzornega od-
bora, v zadnjem obdobju pa kot pred-
stavnik Desusa deloval v Odboru za 
negospodarske dejavnosti. Bil je tudi 
pobudnik ustanovitve civilne inicia-
tive za izgradnjo doma starostnikov v 
Mislinji. Sodeloval je tudi pri kreira-
nju lokalnega časopisa Viharnik in bil 
hkrati član uredniškega odbora.

Priznanje župana
Anka Matvoz

Anka Matvoz je bila do upokojitve v 
letošnjem aprilu v Sloveniji edina, ki je 
vlogo sekretarke Območnega združe-
nja Rdečega križa opravljala kar 38 let. 

V času službovanja na tako odgo-
vornem mestu se je dnevno soočala z 
družbeno zelo občutljivimi temami, 
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vselej v korist najbolj ranljivih posa-
meznikov in družin. 

Z izjemnim čutom za sočloveka je 
znala in še zna približati prostovoljstvo 
vsakomur ter ga hkrati spoštova-
ti kot izjemno odliko človeške biti. 
Tenkočutna umetniška duša na števil-
nih področjih, tako pri Rdečem križu 
kot na likovnem in literarnem podro-
čju, se je posvečala humanitarnim ak-
cijam, druženju s krvodajalci in starej-
šimi občani. 

Delala je z mentoricami mladih čla-
nov Rdečega križa na osnovnih in sre-
dnjih šolah in tudi z njeno pomoč-
jo je slovenjgraška organizacija RK 
v Sloveniji ena redkih, ki z mladimi 
tako dobro sodeluje in z njimi izvaja 
številne akcije. Ljudje, kot je Anka, so 
v naši družbi nepogrešljivi, saj lepša-
jo in osmislijo življenja mnogih ljudi, 
ki sta jih bolezen ali pa socialna stiska 
pripeljali na rob preživetja.

Pisarna RK se je izkazala v času epi-
demije covida-19, ko so bili pomoči 
deležni tudi občani v izolaciji. Izredno 
dobro se je Anka Matvoz izkazala tudi 
v času osamosvojitvene vojne in pred 
kratkim ob prihodu beguncev. 

Včasih je slednje delo težko tudi 
zato, ker del družbe določenih ranlji-
vih skupin ljudi, s katerimi je delala, 
zaradi predsodkov ne sprejema, ona pa 
je vsakogar sprejela in razumela z od-
prtim srcem. Med njimi so migran-
ti. Z njimi je bila Anka v Šentilju, kjer 
je opazovala te ljudi, ponosne, kako so 
ponoči z otroki, tudi starejši, brez be-
sed prihajali. Kot pravi, so to ljudje, ki 
si zaslužijo spoštovanje, ki si zaslužijo, 
da jih sprejmemo. 

Za svoje neumorno poslanstvo je od 
generalnega sekretarja Rdečega križa 

Slovenije prejela tudi bronasti, srebrni 
in zlati znak Civilne zaščite.

Občina Mislinja ji priznanje župa-
na izroča s ponosom in spoštovanjem, 
z zahvalo in željo, da v zasluženem po-
koju uživa dolga in zdrava leta.

Priznanje župana
Leonarda Pirmanšek

Družinska medicina v zadnjem času 
ponuja skrb zbujajočo prihodnost. 
Najmanj 1.000 zdravnikov je v Sloveniji 
premalo, večina ambulant družinske 
medicine je preobremenjena. A številke 
ne povedo dovolj, saj ne pojasnijo, kdo 
so pacienti, ki se skrivajo za njimi, in 
kako pogosto obiskujejo zdravnika.

Čas torej ni najbolj naklonjen zau-
panju v zdravstvo, sploh na področju 
družinske medicine, delo splošnega 
zdravnika in njegov odnos do obrav-
nave pacientov, žal, prevečkrat časov-
no in birokratsko omejen in toliko 
bolj zahteven. Obdobje pandemije je 
pokazalo, kako pomembna je ob vsem 
tem tudi prilagoditev zdravnikov ose-
bja na izredne razmere, kar je več 
kot uspelo ekipi zdravnice Leonarde 
Pirmanšek, ki je zasebno prakso zače-
la leta 1999, v Mislinji pa je svoje delo 
začela 15. februarja 1995.

Spominja se, da so bili še zelo dru-
gačni časi, ko je prišla v Mislinjo. 
Občina je delovala v takšnih pogojih, 
da je imel župan pisarno kar doma v 
dnevni sobi. 

Spremljala je torej razvoj tega kraja 
od vsega začetka. Želela je biti pode-
želska zdravnica in je ujela zadnji tre-
nutek, saj, kot pravi sama, ji sloven-
sko podeželje izginja pred očmi. To je 
pravzaprav tako dobro kot slabo, vse-
eno pa se veseli vsakršnega napredka 

v kraju. Tudi sama je napredovala in 
se osamosvojila, odprla zasebno prak-
so, kjer je srečna in bo v teh prostorih 
tudi kaj kmalu dočakala upokojitev. 
Hvaležna je tudi za to, da v času svo-
je zasebne prakse v Mislinji dobro in 
uspešno sodeluje z Zdravstvenim do-
mom Slovenj Gradec.

V prostem času je navdušena ljubite-
ljica konj, zato se je v življenje tega kra-
ja vključevala s spodbujanjem konje-
ništva, podpirala kmečki turizem ter 
z domačini stkala pristne prijateljske 
vezi. Njeno delovanje in vključevanje 
so dobro sprejeli tudi občanke in ob-
čani oz. pacientke in pacienti. Vesela 
je, da je dobila priložnost sodelovanja z 
njimi in da ji je uspelo velikokrat olaj-
šati njihove zdravstvene težave, ali kar 
tako s klepetom pregnati skrbi.

Občina Mislinja se ji s priznanjem 
župana iskreno zahvaljuje za doprinos 
kraju v skrbi za zdravje njenih občank 
in občanov.

Priznanje župana
Marija Tašič 

Učiteljica razrednega pouka Marija 
Tašič letošnje šolsko leto zaključuje 
svojo poklicno pot. OŠ Mislinja je bila 
zvesta vsa leta službovanja, zato je po-
učevala marsikoga izmed nas. 

Vrsto let je poleg poučevanja zavzeto 
skrbela za prometno vzgojo učencev. 
Vsako leto je učence učila varne vo-
žnje s kolesom in jih uspešno pripra-
vila na opravljanje kolesarskega izpita. 
Učence je strokovno vodila pri pripra-
vah na tekmovanja s področja prome-
tne varnosti ter se skupaj z njimi ude-
leževala mnogih natečajev, kjer so bili 
zelo uspešni. 
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Tilen Podlipnik, 9. a
Tekmovanja iz znanja: 
• regijsko:

• bronasto priznanje iz znanja matematike 
(9. razred)

• bronasto priznanje iz znanja kemije (9. 
razred)

• državno:
• srebrno priznanje iz znanja matematike 

(8. razred)
• srebrno priznanje iz znanja fizike (8. 

razred)
• srebrno priznanje iz znanja o sladkorni 

bolezni (8. razred)
• srebrno priznanje iz znanja fizike (9. 

razred)
»Namesto bogastva izberi znanje, 
kajti bogastvo je prehodno, znanje je 
večno.« (Sokrat)

Klara Rupel, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• državno:

• srebrno priznanje iz znanja angleščine 
(8. razred)

• srebrno priznanje iz znanja angleščine 
(9. razred)

»Večji kot je otok znanja, daljša je obala 
čudes.« (Ralph M. Sockman)

Vita Tretjak, 9. a
»Ni ti treba skrbeti, če padeš, če veš, 
kako pristati.« (Bangtan Sonyeondan)

Tjaša Jovan, 9. a
»Tistemu, ki živi znotraj povprečja, 
manjka domišljije.« (Oscar Wilde)

Zlate petke 2022
Učenci so imeli vsa leta šolanja povprečje zaključenih ocen 4,5 ali več. Bili so zelo dejavni na različnih področjih v šoli in izven. Pri 

tem so dosegali odlične rezultate. Med temi izpostavljamo najvišja priznanja na regijskem in državnem nivoju.

Rebeka Jeseničnik, 9. a
»Kadar hočemo ustvariti nekaj velikega, 
moramo tudi sanjati in ne le delovati, treba je 
verjeti ne samo načrtovati.« (Anatale France)

Staš Škrinjar, 9. a
»Znanje je moč, s katero lahko spremeniš 
svet.« (Nelson Mandela)

Maša Merzdovnik, 9. a
»Ne sledite nikomur, ampak se učite od 
vseh.« (avtor neznan)

Zala Pogorevc, 9. a
»Če obstaja kaj, kar zares pripomore k uspehu 
v življenju, potem je to sposobnost potegniti 
uspeh iz poraza.« (William Marston)

Maj Mali, 9. a
»Življenje ni nikoli popolno brez napak in 
neuspehov.« (Vladimir Lenin)

Hana Majcen, 9. b
»Prvi znak inteligence ni znanje, ampak 
domišljija.« (Albert Einstein)

Karin Jeromel, 9. b
»Vem, da nič ne vem.« (Sokrat)

Iza Vovk, 9. b
»Veliko vedeti še ne pomeni biti 
moder.« (Heraklit)

Ana Mastnak, 9. b
»Spoštujte mnenje drugih ljudi, 
tudi če ne mislijo enako kot vi.«

Lovro Potočnik, 9. b
»Verjemi, da zmoreš in že si na 
pol poti do cilja.«

Luka Herlah, 9. b
»Uspešni ljudje ne postanejo skozi 
noč. Uspeh je rezultat trdega 
dela. Da bi bili uspešni, moramo 
vsak dan izkoristiti ponujene 
možnosti in stopiti korak bližje 
svojim ciljem.«

Njeno predano delo je v zadnjih ne-
kaj letih dalo izjemne rezultate in s 
tem OŠ Mislinja in Občino Mislinja 
postavilo na državni vrh v znanju in 
spretnostih na kolesu. Ekipe in posa-
mezni učenci OŠ Mislinja so na tek-
movanjih s kolesom v prometu ETEK 
ter na državnem tekmovanju »Kaj 
veš o prometu?« praviloma dosegali 
vrhunske uvrstitve.

Marija Tašič poleg priprave otrok na 
aktivno vključevanje v promet sodelu-
je pri ureditvi varnih šolskih poti šol-
skega okoliša Mislinja in pri vsako-
letnem pregledu le-teh. Sodelovala je 
tudi pri pripravi občinskega pravilnika 
o šolskih prevozih in pri organizaciji 
državnega tekmovanja Kaj veš o pro-
metu? leta 2019. Je tudi pobudnica in 
udeleženka nekaterih natečajev in pro-

jektov, kot so Pešbus, Bicivlak, Dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč in 
podobno. 

Zaradi dolgoletnega in predanega 
dela na področju osveščanja in vzgaja-
nja več generacij na področju prome-
tne varnosti v Občini Mislinja, z go-
tovostjo trdim, da je prispevala levji 
delež k prometni varnosti vseh nas.
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Priznanja za tekmovalne uspehe v 
športu za leto 2021 prejmejo:

Anamaria Cvikl

Anamaria Cvikl je svojo športno 
pot v Strelskem društvu Dolič zače-
la 18. 12. 2017. Od osnovnošolke in iz 
kategorije mlajše deklice je v teh sla-
bih petih letih napredovala v katego-
rijo mladinke. Anamaria se je z neut-
rudnim delom in strastjo do strelskega 
športa prelevila iz popolnoma neiz-
kušene začetnice v izkušeno strelko, 
saj se danes uvršča v sam vrh strelk v 
Sloveniji v svoji kategoriji, izkazala pa 
se je tudi že na nekaj mednarodnih 
tekmovanjih.

V sezoni 2019/2020 se je kot ka-
detinja z zračno puško začela uvr-
ščati vedno višje in na zadnjem tek-
movanju 2. slo. lige prvič osvojila 1. 
mesto. Od takrat naprej se je njena 
športna kariera pričela še bolj strmo 
dvigati.

V sezoni 2020/2021 je Anamaria še 
stopnjevala vrhunske rezultate. Zaradi 
oteženih treningov, zaradi epidemio-
loških razmer v Sloveniji in po svetu, 
je imela veliko manj treningov in tek-
movanj, kakor v sezonah pred tem, 

a to jo je le še bolj utrdilo in s svojo 
močno voljo in trdim delom je pos-
tajala le še boljša in močnejša v svoji 
kategoriji. 

V pokalu Slovenije – državne lige 
mladih v streljanju z zračno puško in 
pištolo, pa je končno zacvetela v vsej 
svoji veličini. Ob resnično težkih in 
nenormalnih tekmovalnih pogojih 
za strelstvo je gladko opravila z vsemi 
konkurentkami in suvereno osvojila 1. 
mesto v kategoriji kadetinje.

Le malce preveč treme in razmišlja-
nja v nepravo smer, pa ji je odneslo 
zmago tudi na državnem prvenstvu za 
leto 2021. Le za 0,9 kroga, kar je iz-
redno malo, je izgubila zlato medaljo 
in se že drugič v dveh letih zaporedo-
ma uvrstila na 2. mesto ter posledično 
postala državna podprvakinja.

29. 9. 2021 je prejela vabilo Strelske 
zveze Slovenije v slovensko kadetsko 
reprezentanco in posledično tudi že 
na prve priprave z državnimi trener-
ji in selektorico reprezentance, pode-
ljen pa ji je bil status A kategoriziranih 
športnikov v Olimpijskem komiteju 
Slovenije. Nastopila je tudi že na nekaj 
mednarodnih tekmovanjih v višjih, 
mladinski in članski konkurenci, kjer 
so bili rezultati zelo vzpodbudni.

Anamaria je za strelski šport sicer še 
mlada, ampak perspektivna in odlič-
na športnica in se ji v prihodnosti, ob 
dobrih pogojih za delo in močni pod-
pori njenih najbližjih, obeta vrhunska 
kariera v strelstvu.

Oskar Erjavec
Oskar Erjavec se je Strelskemu dru-

štvu Dolič pridružil leta 2017, tak-
rat kot najmlajši član, saj je štel komaj 
6 let. Pridružil se je skupaj z bratom 

Ladom. Že po nekaj uvodnih stre-
lih se je videlo, da sta oba navdušena 
in talentirana strelca, saj so streli zelo 
hitro našli pot v tarčo. Oskar in Lado 
sta oba navdušena športnika, saj po-
leg športnega strelstva trenirata tudi 
smučanje. Treningi se velikokrat prek-
rivajo, zato je bil Oskar večkrat od-
soten na treningih oz. tekmovanjih. 
Odsotnost se mu očitno ni poznala to-
liko, saj je v strelski sezoni 2020/2021 
dokazal, da tudi s kakšnim trenin-
gom manj lahko poseže po najvišjih 
mestih. 

Strelsko sezono je pričel dobro in 
v skladu s pričakovanji. V sezoni 
2020/2021 smo opravili tudi menja-
vo puške, kar se je očitno izkazalo za 
zelo dobro potezo. Trajalo je sicer ne-
kaj časa, da se je s puško spoprijateljil, 
zato so bili rezultati v začetku sezone 
malenkost slabši. Regijsko ligo KŠZ 
regije je končal na 5. mestu. Prihajali 
sta dve najpomembnejši tekmi, in si-
cer regijsko ter državno prvenstvo. 
Oskar je ravno pravi čas ujel vrhun-
sko formo, saj je na regijskem prven-
stvu prvič stopil na zmagovalni oder 
in osvojil 3. mesto. Na državnem pr-
venstvu bi bil vesel uvrstitve med 10 
najboljših, a vendarle se je zbral in vse 

Priznanja na področju športa za leto 2021
Občina Mislinja že od leta 2013 podeljuje priznanja na področju športa najzaslužnejšim športnikom za dosežke in afirmacijo špor-

ta, amaterskim športnim delavcem in športnim društvom za uspešno delovanje ter trenerjem za trenersko in strokovno delo. V mar-
čevski številki občinskega glasila Naša občina 2022 je bil objavljen javni razpis za podelitev priznanj na področju športa za leto 2021. 
Komisija, ki jo je imenoval župan, je pregledala in ocenila vse predloge in oblikovala predlog podelitve priznanj, ki ga je potrdil župan.

Vsem prejemnikom športnih priznanj iskreno čestitamo.

naša občina
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pozitivno presenetil, saj je s svojim re-
kordom na tekmovanjih stopil celo na 
oder za zmagovalce. Z rezultatom 169 
krogov se je uvrstil na 3. mesto v kate-
goriji mlajši dečki. 

Teja Mencinger

O naši najboljši strelki med mlaj-
šimi kategorijami ste lahko brali že v 
lanskem letu, v letošnjem letu pa je 
Teja naredila še korak naprej, saj je 
v sezoni 2020/2021 zmagala na vseh 
tekmovanjih, ki se jih je udeležila in s 
tem postala tudi državna prvakinja v 
kategoriji mlajše deklice.

Teja je svojo strelsko pot pričela leta 
2018, ko je stopala v velike čevlje svoje 
starejše sestre Kaje Mencinger. Da je 
športno strelstvo tudi njej zelo blizu, 
je dokazovala iz treninga v trening, saj 
je s svojo mirnostjo in odličnimi re-
zultati navduševala trenerje. Rezultate 
je zelo lepo stopnjevala in na vsakem 
tekmovanju posegala po višjih uvrsti-
tvah. Na prvem in drugem državnem 
prvenstvu se je uvrstila okoli 10. mes-
ta. V letu 2020, ko je tretjič zastopala 
naš klub, je bila že državna podprva-
kinja, medtem ko je lansko leto (sezo-
na 2020/2021) naredila še korak nap-
rej in stopila na najvišjo stopničko ter 
s tem postala državna prvakinja v ka-
tegoriji mlajše deklice.

V sezoni 2020/2021 je bila Teja 
Mencinger v svoji kategorij res razred 
zase. Poleg naslova državne prvakinje je 
zmagala na vseh ligaških tekmovanjih 
KŠZ regije. Svojo vrhunsko pripravlje-
nost pa je potrdila tudi na regijskem pr-
venstvu, saj je prav tako suvereno osvo-
jila naslov regijske prvakinje. 

Jošt Luka Pavlič

Jošt Luka Pavlič je v letu 2021 do-
segel odlične rezultate v disciplinah 
smučarski skoki in nordijska kom-
binacija. Na državnem prvenstvu v 
Kranju je v nordijski kombinaciji do-
segel 2. mesto med mlajšimi kade-
ti do 13 let, v Ljubljani pa 2. mesto 
med starejšimi kadeti do 14 let. Prav 
tako je med starejšimi kadeti do 14 
let v Sebenjah osvojil 2. mesto za po-
kal Slovenije, v Velenju 3. mesto za 
pokal Slovenije in v Žireh 1. mesto za 
pokal Slovenije. V kategoriji mladin-
ci do 16 let je v Planici zasedel odlič-
no 3. mesto za pokal Slovenije. V sku-
pnem seštevku za pokal Slovenije je 
med kadeti do 14 let dosegel odlično 
2. mesto. Na mednarodnih OPA igrah 
v Predazzu v Italiji, kjer je tekmoval za 
slovensko reprezentanco, je v discipli-
ni nordijska kombinacija dosegel posa-
mezno 5. mesto in ekipno 4. mesto.

Anže Brecl
Anže Brecl je v letu 2021 dosegel 

odlične rezultate v disciplinah smu-
čarski skoki in nordijska kombinaci-

ja. Na državnem prvenstvu v Kranju 
je v nordijski kombinaciji dosegel 3. 
mesto med mlajšimi kadeti do 13 let, 
v Velenju 2. mesto med starejšimi ka-
deti do 14 let in v Ljubljani 3. mesto 
med starejšimi kadeti do 14 let. Prav 
tako je med starejšimi kadeti do 14 let 
osvojil v Sebenjah 3. mesto za pokal 
Slovenije, v Velenju 2. mesto za pokal 
Slovenije in v Žireh 3. mesto za po-
kal Slovenije. V skupnem seštevku za 
pokal Slovenije je tako med kadeti do 
14 let dosegel odlično 3. mesto. Na 
mednarodnih OPA igrah v Predazzu 
v Italiji, kjer je tekmoval za slovensko 
reprezentanco, je v disciplini nordijska 
kombinacija dosegel posamezno 15. 
mesto in ekipno 5. mesto.

Mark Kreže

Mark Kreže je v preteklem letu do-
segel odlične rezultate v discipli-
nah smučarski skoki in nordijska 
kombinacija. 

Na državnem prvenstvu v nordij-
ski kombinaciji v Ljubljani je postal 
državni prvak med starejšimi kade-
ti do 14 let. Prav tako je v Velenju do-
segel odlično 3. mesto med starejšimi 
kadeti do 14 let. Na prvenstvu za po-
kal Slovenije v Sebenjah je v nordijski 
kombinaciji dosegel odlično 1. mes-
to med starejšimi kadeti do 14. let, v 
Velenju 1. mesto in v Žireh 2. mes-
to. V kategoriji mladinci do 16 let je 
v Mislinji zasedel odlično 3. mesto za 
pokal Slovenije. V skupnem seštevku 
za pokal Slovenije je tako med kadeti 
do 14 let dosegel 1. mesto. V skupnem 
seštevku za pokal Slovenije je med 
mladinci do 16 let dosegel odlično 3. 
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mesto. Na mednarodnih OPA igrah v 
Predazzu v Italiji, kjer je tekmoval za 
slovensko reprezentanco, je v discipli-
ni nordijska kombinacija dosegel posa-
mezno 14. mesto in ekipno 5. mesto.

Val Marošek

Val Marošek je v letu 2021 dosegel 
odlične rezultate v disciplinah smu-
čarski skoki in nordijska kombinacija. 

Na državnem prvenstvu v Kranju je v 
nordijski kombinaciji dosegel 3. mesto 
med dečki do 11 let. V disciplini smu-
čarski skoki je v kategoriji dečki do 11 
let na državnem prvenstvu v Velenju 
dosegel odlično 2. mesto. V skupnem 
seštevku za pokal Slovenije je tako 
med dečki do 11 let dosegel odlično 
2. mesto.

Liam Magdič
Liam Magdič je v preteklem letu 

dosegel odlične rezultate v discipli-
nah smučarski skoki in nordijska 
kombinacija. 

Na državnem prvenstvu v nordij-
ski kombinaciji v Velenju je postal 
državni prvak med starejšimi kade-
ti do 15 let. Prav tako je v Ljubljani 
dosegel odlično 3. mesto med sta-
rejšimi kadeti do 15 let. Na prven-
stvu za pokal Slovenije v Sebenjah je 
v nordijski kombinaciji dosegel odlič-

no 2. mesto med starejšimi kadeti do 
15 let, v Velenju 2. mesto in v Žireh 
1. mesto. V skupnem seštevku za po-
kal Slovenije je tako med starejšimi 
kadeti do 15 let dosegel 2. mesto. Na 
mednarodnih OPA igrah v Predazzu 
v Italiji, kjer je tekmoval za slovensko 
reprezentanco, je v disciplini nordijska 
kombinacija dosegel posamezno 13. 
mesto in ekipno 4. mesto.

O g l a s n o  s p o r o č i l o

Specialisti+Hitro do 
pregleda, 
posega in 
fizioterapije.
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Na dan svete Barbare, zavetnice ru-
darjev, topničarjev in izdelovalcev ne-
varnih snovi, sta se župan Občine 
Mislinja Bojan Borovnik in svetova-
lec za investicije Boris Kamenik po-
dala na kolesarsko povezavo Mislinja–
Velenje, kjer poteka najzahtevnejši 
objekt te kolesarske povezave – grad-
nja novega enocevnega predora, dolge-
ga 105 metrov. Poimenovan je po bli-
žnjem hudourniku Legi kamen. 

Na meji med regijama sta se sesta-
la s predstavniki Občine Velenje ter z 
investitorji in izvajalci, dogodka pa se 
je udeležila tudi »botra« kolesarske po-
vezave, direktorica Direkcije za infra-
strukturo Lilijana Herga.

Kot so imeli priložnost videti, dela 
potekajo uspešno, predvidoma bo 
projekt povezave kolesarske poti od 

Mislinje do Velenja zaključen v nas-
lednjem letu. 

Pred predorom iz smeri Velenja bo 
urejeno tudi počivališče, takoj za njim 
bo zgrajen most čez Pako, Štrekna pa 
bo kolesarje in pohodnike na koncu 
popeljala kar skozi šest predorov.

a Natalija Križaj

V s e b i n o  j e  p r i p r a v i l a  N L B

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go 
Urnik obiskov v Mislinji
Z mobilno poslovalnico na kolesih pridemo tja, kjer ste vi. 
Posebej prilagojeno vozilo namreč omogoča izvajanje 
bančnih storitev na terenu.

Kdaj in kje bo v vašem kraju?
Kdaj? Ponedeljek, 20. junija, od 8.30 do 9.30 ure 
Kje? Na parkirišču pred Tušem
Urnik in vse aktualne informacije o mobilni poslovalnici  
so vam vedno na voljo na https://www.nlb.si/bankgo.

Kaj vam mobilna poslovalnica omogoča?
Če želite urediti finančni opravek ali potrebujete finančni nasvet, morda 
pomoč glede uporabe spletne in mobilne banke ter drugih načinov 
poslovanja, ki so vam na voljo 24/7, vam je na voljo naš bančni 
strokovnjak. Za gotovinsko poslovanje pa je na voljo bankomat. 
V mobilni poslovalnici lahko: 
• odprete bančni račun in sklenete bančni paket;
• naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa, Karanta);
• oddate vlogo za kredit (če vlogo za kredit oddate že prek videoklica, 

lahko v mobilni poslovalnici le še podpišete pogodbo);
• sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah 

naložb;

• dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih;
• opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun;
• na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. 

Ne pozabite, da za uporabo bankomata potrebujete bančno kartico 
(osebnega računa) ter številko (PIN).

Kdaj in kje bo v vašem kraju?
Kdaj? Ponedeljek, 20. junija, od 8.30 do 9.30 ure 
Kje? Na parkirišču pred Tušem

Foto: Iztok Lazar, NLB

Legi kamen
naša občina
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Popotniki pravijo, da na seznam 
krajev, ki jih obiščejo, vedno uvrstijo 
tržnico, čemur ni težko pritrditi. Gre 
namreč za mesto, kjer lahko najdemo 
izdelke in pridelke, značilne za deželo 
ali kraj, ki ju obiščemo.

Ker pa so tržnice tudi pomembno 
stičišče povezovanja za domačine, bo 
na parkirišču pred Centrom Lopan 
vsako zadnjo soboto v mesecu zaži-
vela Mislinjska tržnica. Predstavljali 
se bodo ponudniki domačih dobrot 
in lokalno pridelane hrane, ki je po 
času epidemije covida-19 še kako po-
membna za to, da ostanemo zdra-
vi. Naprodaj bodo domača jajca, su-
homesni in mlečni izdelki, kruh in 

pecivo domače peke ter sezonsko sad-
je in zelenjava, izbirali pa boste lah-
ko tudi med izdelki domače obrti in 
lesne galanterije.

Če želite svoje izdelke ponudi-
ti kupcem, dobrodošli k sodelova-
nju. Podrobnejše informacije dobite na 
Občini Mislinja ali na telefonski šte-
vilki: 031 285 705.

Dobrodošli vsako zadnjo soboto 
med 9. in 12. uro v mesecih do kon-
ca leta.

Kot zanimivost pa še to: v starem 
veku so bila srečanja na tržnicah po-

vezana z velikimi narodnimi pra-
zniki, v zgodnjem srednjem veku so 
se občasne tržnice množile na križi-
ščih pomembnih prometnih poti ali 
v varnem zavetju gradov in samosta-
nov. Posebej pomembni so postali le-
tni trgi, kjer so trgovci sklepali velike 
kupčije, iz njih pa so se kasneje razvili 
sejmi – ena najstarejših oblik organizi-
ranega trgovanja, kjer se srečujeta po-
nudba in povpraševanje.

a Andreja Srt

Na slikoviti lokaciji v Mislinjski do-
lini privablja poglede podružniška cer-
kev sv. Ahaca. Cerkev, obdana s poko-
pališkim zidom, je kvaliteten, celostno 
ohranjen primer poznogotske arhitek-
ture. Njena prva omemba sega v leto 
1476. 

V tlorisu sestoji iz kvadratne ladje 
in nekoliko višjega tristrano zaključe-
nega prezbiterija. Na severni strani so 
leta 1705 prizidali zakristijo. Gradnja 
je v celoti kamnita, prav tako je stre-
ha v celoti pokrita s kamnito kritino 
(skrilj). Cerkev sv. Ahaca pred obnovo

Mislinjska tržnica

Obnova cerkve sv. Ahaca

naša občina

naša občina
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Zunanjščino južne fasade členi-
ta gotski okni z bogatim krogovičjem 
in dekorativno poslikavo v okenskih 
ostenjih ter sodobna poslikava v fre-
sko tehniki z motivom sv. Krištofa. 
Prezbiterij členita visoki, s trilistom 
zaključeni kamniti gotski okni, med-
tem ko je osrednje okno zazidano. 
Kamnita portala zasledimo na zahod-
ni in severni fasadi, kjer je ob portalu 
ohranjeno tudi okno. Celotno fasado 
pod venčnim zidcem, z izjemo zahod-
ne, krasi bogata dekorativna poslikava 
iz obdobja nastanka cerkve. 

Ladjo pokriva lesen kasetiran strop 
iz leta 1730, restavriran leta 1922. V 
kasetah so znotraj poslikanih cvetlič-
nih polj naslikani Kristus in angeli z 
orodji mučeništva, ki pa so bili − glede 
na precejšnje razlike v kvaliteti, bar-
vah in oblikah peruti − vsaj nekate-
ri enkrat ali večkrat preslikani. Šilasto 

oblikovan slavolok vodi v prezbiterij, 
ki ga pokriva zvezdast obok. 

Dekorativno poslikavo z rastlin-
sko ornamentiko dopolnjujejo an-
gelske glavice iz prve polovice 17. 
stoletja. Skozi zgodnjebaročni por-
tal na severni strani pridemo v zak-
ristijo, ki jo pokriva banjast obok z 
globokima sosvodnicama. V celot-
ni cerkvi vidimo posvetilne križe, od 
katerih sta originalna le tista na za-
hodni steni pod korom. Kor, ki slo-
ni na toskanskih stebrih, ima zidano 
ograjo, nanj vodijo kamnite stopni-
ce, urejene v jugozahodnem vogalu. 
Originalen kamnit tlak je ohranjen 
samo v prezbiteriju, medtem ko so ga 
v ladji in zakristiji zamenjali z novim, 
kamnitim, pri čemer so nekoliko dvig-
nili nivo ladje, zlasti pod korom. 

Od opreme so v cerkvi veliki oltar, 
ki je neogotsko delo s konca 19. stole-

tja in najverjetneje − vsaj kiparski de-
lež − tirolske provenience ter stran-
ska oltarja iz sredine 17. stoletja, ki sta 
bila pozneje neustrezno predelana − še 
zlasti levi. Na koru stojijo orgle s kla-
sicističnim ohišjem in ornamentiko. 
Izhajajo iz Celjske orglarske delavnice 
Venčeslava Martla in so bile leta 1821 
narejene za župnijsko cerkev sv. Ilija. 
Na južni steni ladje visi kvalitetna sli-
ka, ki je bila po pričevanju prinesena 
iz župnijske cerkve. Datiramo jo lahko 
v drugo polovico 18. stoletja. Tip mo-
tiva je »Marija daje pas sv. Moniki in 
sv. Avguštinu«.

V letu 2021 so na osnovi sofinanci-
ranja spomeniško varstvenega projek-
ta Ministrstva za kulturo, stekla obse-
žna konservatorsko restavratorska dela 
na fasadi in zasteklitvi gotskih oken. 
Potekala so v skladu s strokovnimi iz-
hodišči, ki jih je pripravil ZVKDS 
OE Maribor, odg. konservatorka 
Svjetlana Kurelac in Vlasta Čobal 
Sedmak, konservatorka-restavratorka. 
Dela na fasadi je izvajal Franci Zorko, 
SIGRA, Franci Zorko s. p., Podplat, 
izvedbo vitrajev pa podjetje Non-stop, 
Pero Janković iz Rogaške Slatine.

V okviru obnove so bili odstranje-
ni vsi neustrezni cementni ometi, pod 
katerimi so se razkrile zaplate origi-
nalnega gotskega ometa, ki smo ga 
utrdili in prezentirali. Na mestih po-
škodb je bila izvedena rekonstrukcija 
apnenega ometa, ki po načinu obdela-
ve in videzu sledi originalu. Nov omet 

Vzhodna fasada prezbiterija med posegi

Z izvajalci med delom

Gotsko okno pred in po obnovi
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je nivojsko prilagojen originalu. Pod 
vencem je bila odstranjena na cemen-
tnem ometu izvedena rekonstrukci-
ja dekorativne poslikave, pri čemer se 
je odkril sorazmerno dobro ohranjen 
original, ki smo ga utrdili in preplasti-
li z apnenim beležem ter tanko pla-
stjo apnenega ometa ter izvedli re-
konstrukcijo poslikave. Na ta način je 
original zaščiten in se bo v najboljšem 
stanju ohranil za prihodnje rodove. 

Na v baroku prizidani zakristiji je 
v celoti odbit neustrezen cementni 
omet, ki je na novo izveden v klasični 
apneni tehniki in po videzu sledi ori-
ginalni baročni maniri. 

Iz kamnitih stavbnih elementov so 
bili v celoti odstranjeni sekundarni 
nanosi beležev in cementnih nanosov. 
Kamen je utrjen in rekonstruiran z 
ustreznimi materiali za sanacijo kam-
na, mestoma pa je dopolnjen z ustre-
zno apneno malto v videzu kamna. S 
severne strani je odstranjena neustre-
zna nadstrešnica. Ohranjene in po-
novno vzpostavljene so vse črtne po-
slikave okrog gotskih oken in obeh 
portalnih odprtin na zahodni in se-
verni strani.

Ob sanaciji fasade smo ugotovili, da 
je zasteklitev kamnitih gotskih oken z 
bogatim krogovičjem dotrajana, kar je 
posledično pomenilo veliko nevarnost 

za bogato cerkveno opremo (vlomi, 
zatekanje …). Vsled navedenega smo 
predlagali vzpostavitev nove zastekli-
tve, izvedene v obliki klasičnih vitra-
jev, se pravi iz raznobarvnega stekla iz 
okroglih pihancev. Pri sestavljanju no-
vih vitrajev smo upoštevali enakomer-
no razporeditev različnih barv, katerih 
kombinacija zagotavlja nevtralno osve-
tlitev notranjščine.

S celovito obnovo fasade in zastekli-
tvijo oken smo uspeli ohraniti in pre-
zentirati kvaliteten, celostno še ohra-
njen primer poznogotske arhitekture, 
ki je eden ključnih v skupini tega tipa 

arhitekture v Mislinjski dolini in je to-
liko pomembnejši še zlasti zato, ker se 
je do danes ohranil v čisti obliki, brez 
motečih kasnejših prezidav.

Na tem mestu gre še posebna zah-
vala strokovno izjemnima izvajalcema 
Franciju Zorku in Petru Jankoviču ter 
seveda Župniji Šentilj pod Turjakom, 
župniku Tinetu Tajniku, ki je prepoz-
nal smisel in namen obnove te izje-
mne cerkvice.

a Svjetlana Kurelac 
Vlasta Čobal Sedmak

Slovenska filantropija v maju tradi-
cionalno organizira nacionalni teden 
prostovoljstva, katerega namen je pra-
znovanje prostovoljstva in prostovolj-
skih organizacij ter zahvala prostovolj-
cem za njihovo delo.

Na slovesni dan prostovoljstva, v to-
rek, 24. maja, so v Domu kulture v 
Kamniku razglasili prejemnike naziva 
Prostovoljstvu prijazna občina 2022. 
Gre za občine, ki aktivno spodbuja-
jo prostovoljstvo in Občina Mislinja 
ga je letos ponovno potrdila. Dogodka 

se je udeležila organizatorka socialne 
mreže Andreja Srt.

S podelitvijo naziva smo se spet 
pridružili mreži slovenskih občin, ki 
prepoznavajo pomen prostovoljske-
ga dela občanov za življenje v njihovi 
skupnosti, cenijo njihovo delo in na-
menjajo del občinskih sredstev razvoju 
prostovoljstva v svoji občini. 

Občina Mislinja je naziv prejela za 
promocijo prostovoljstva, sodelova-
nje v vseh večjih nacionalnih akcijah, 
za podporo prostovoljskim organiza-

cijam z brezplačnim najemom prosto-
rov, brezplačne prevoze za starejše in 
gibalno ovirane in projekt razdeljeva-
nja hrane. 

Prvi naziv Prostovoljstvu prijazna 
občina smo prejeli lani.

Izjemno ponosni smo, da smo del 
zgodbe, ki pripada našim srčnim in 
nesebičnim prostovoljcem. Iskrene če-
stitke vsem in hvala za vse.

Južna fasada c. sv. Ahaca po obnovi

Prostovoljstvu prijazna občina
naša občina

Naša občina junij 2022 17



Na svečani seji Občine Mislinja 
se bomo poklonili tudi tistim, ki so 
v času epidemije covida-19 skrbe-
li za nemoteno delovanje služb in so 
bili v naši občini posebej aktivni ter 
požrtvovalni pri izvajanju ukrepov za 
preprečevanje širjenja epidemije. 

Vlada Republike Slovenije je 18. 
junija 2020 sprejela Uredbo o spo-
minskem znaku za »požrtvovalnost 
v boju proti covidu-19« in imenova-
la komisijo, ki je obravnavala predlo-
ge za podelitev spominskega znaka. 
Izpostava Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje je zbrala pre-
dloge za podelitev spominskega zna-
ka pripadnikom in enotam Civilne 
zaščite ter drugim posameznikom, 
skupinam, samoupravnim lokalnim 
skupnostim, gospodarskim družbam, 
zavodom, društvom, nevladnim in 
drugim organizacijam, ki so med epi-

demijo v letu 2020 opravljali naloge, 
povezane s civilno zaščito, in so bili še 
posebej aktivni in požrtvovalni pri iz-
vajanju ukrepov za preprečevanje širje-
nja epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19), na lokalni ravni.

Spominski znak za »požrtvovalnost 
v boju proti covidu-19« prejmejo:
Primož Kovačič, Anže Sovinc, 
Danijel Krejan, Andreja Srt, 
Bogdan Slemenik in Bojan 
Borovnik.

S skupnimi močmi nam je uspelo, 
da se epidemija poslavlja. 

Hvala vsem. Zmagali smo.

Spominski znak je kovinska značka okro-
gle oblike, premera 25 mm. Na njej so v 
štirih barvah upodobljeni antikorona, okoli 
nje venec lovorovih listov, kot simbol zma-
ge in državni grb, ki ga sklepa. Antikorona 
simbolično prikazuje upanje, ki združuje vse 

ljudi v zmagi nad covidom-19. Na belem 
polju je postavljen simbol zdravstvenih de-
lavcev Asklepijeva palica, ki se vzpenja nad 
prevrnjeno in premagano krono.

a Natalija Križaj

K projektu Dan sajenja medo-
vitih rastlin, ki ga je organizirala 
Čebelarska zveza Slovenije, smo se na 
podlagi pobude Čebelarskega društva 
Slovenj Gradec-Mislinja pridružili 
tudi v našem podjetju. V okviru raz-
pisa za medovite rastline smo prejeli 
160 sadik sorte divja češnja in 20 sa-
dik smreke. Prejete sadike smo ponu-
dili našim zaposlenim in društvom, 
organizacijam, četrtnim in vaškim 
skupnostim Mestne občine Slovenj 
Gradec ter Občini Mislinja.

Sajenje sadik je potekalo v mesecu 
marcu na različnih lokacijah, v gozdo-
vih, na vrtovih, tudi na javnih površi-
nah in drugod. Želimo si, da bi sadi-

ke čim prej postale redne postojanke 
čebel. 

Kot družbeno odgovorno podjetje se 
trudimo, da v okviru vzdrževanja jav-
nih površin izvajamo košnjo trave, ki 
čim bolj pripomore k varstvu čebel. 
Tudi v tem letu bomo nadaljevali in 
podprli akcijo poznega košenja javnih 
površin.

»Komunalko« svetuje, da tudi vi po-
čakate s košnjo trave, da se čebelice 
najedo.

20. maj – svetovni dan čebel
Ali veste, da …

• čebele oprašujejo kar 170.000 vrst 
rastlin;

• brez čebel ne bi bilo toliko različnih 
vrst sadja in zelenjave ter tako lepih 
barv na travniku;

Sajenje divje češnje na lokaciji čistilne 
naprave v Pamečah

Spominski znak Civilne zaščite

Komunala Slovenj Gradec
Sodelovali smo v projektu Dan sajenja medovitih rastlin

naša občina
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• je vsaka tretja žlica hrane na svetu 
odvisna od opraševanja;

• čebele in drugi opraševalci bistve-
no prispevajo k varnosti svetovne 
preskrbe s hrano; 

• ena sama medonosna čebela lahko v 
svojem življenju nabere eno dvanaj-
stino čajne žličke medu;

• morajo čebele za kilogram medu 
obleteti štiri milijone cvetov in pre-
leteti štiri dolžine ekvatorja;

• je čebelja družina tako velika kot 
majhno mesto. V njej živi od 30.000 
do 60.000 čebel delavk, od 300 do 
1.000 trotov in matica;

• je čebelja matica edina, ki leže jaj-
čeca. Dnevno izleže tudi do 2.000 
jajčec; 

• medonosne čebele zamahnejo s krili 
11.400-krat na minuto, zato slišimo 
značilno brenčanje;

• matica običajno živi od enega do 
štirih let, delavka poleti od šest do 
osem tednov, pozimi pa od štiri do 
šest mesecev;

• brez matice čebelja družina sčaso-
ma umre; 

• so medonosne čebele edina vrsta, ki 
po piku umre;

• imajo čebele sposobnost prepozna-
vanja človeških obrazov;

• čebele zapustijo panj, ko se zunanja 
temperatura dvigne nad 10 °C.

a Tjaša Borovnik, Teja Račnik

Na Komunali Slovenj Gradec sle-
dimo trendom digitalnega razvoja. 
Znotraj enote informatika z lastnim 
znanjem in izkušnjami razvijamo sple-
tne in mobilne aplikacije, ki so name-
njene našim zaposlenim pri opravlja-
nju vsakodnevnih nalog in tudi vsem 
vam, našim odjemalcem.

Z uporabo najsodobnejših tehno-
logij in programskih rešitev skrbimo 
tudi za nadgradnje le-teh, posebno po-
zornost pa namenjamo informacijski 
varnosti. 

Naše rešitve so namenjene uporab-
nikom komunalnih storitev ter veli-
kim in malim podjetjem.

Aplikacije, namenjene 
uporabnikom komunalnih storitev
eStoritve 

Na portalu lahko spremljate svo-
je pogodbene obveznosti in arhiv pre-

jetih računov, omogoča vam nazoren 
pregled in spremljanje porabe vode, 
energije daljinskega ogrevanja ali ze-
meljskega plina. Mesečno lahko eno-
stavno oddate stanja števca za obra-
čun. Do portala dostopate preko naše 
spletne strani www.komusg.si. Dostop 
je brezplačen, prijava pa enostavna. 
Potrebujete samo zadnji prejet račun, 
kjer so zahtevani podatki.
Mobilna aplikacija Komunala 
Slovenj Gradec 

Na vašem mobilnem telefonu ali ta-
blici enostavno dostopate do vseh ak-

tualnih novic in informacij, pridobite 
lahko kontaktne informacije odgovor-
nih oseb po področjih, dostopate do 
seznama vseh lokacij ter prikaza poti 
preko navigacije Google. V mobilni 
aplikaciji so objavljene tudi vse osmr-
tnice, poslužite se lahko iskalnika gro-
bov pokojnikov po pokopališčih ali 
prižgete virtualne svečke oz. napiše-
te posvetilo. Z modulom e-Žig si bele-
žite vzpon na Rahtel ali Črepič, preko 
Slikaj in sporoči pa nam pošljite vaše 
opažanje s terena.

Aplikacija združuje tudi vse funkci-
onalnosti spletne aplikacije eStoritve. 
Prenesite si aplikacijo na Google Play.

Novost 
V juniju 2022 bo uporabnikom 

na voljo tudi mobilna aplikacija 
Komunala Slovenj Gradec za sistem 
iOS. Brezplačno bo dostopna na »App 
Store«.

Sajenje divje češnje ob kolesarski stezi v 
Mislinji

Komunala Slovenj Gradec 
Komunala na dlani

naša občina
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Osmrtnice in iskalnik grobov 
pokojnikov 

Spletna aplikacija, ki omogoča pre-
gled aktualnih osmrtnic in arhiv le-
-teh ter prižig virtualne sveče in pi-
sanje posvetil pokojnikom. S tem, ko 
boste prižgali virtualno svečo, bo skrb 
za onesnaževanje okolja odveč. Gre za 
izviren način, kako se pokloniti svoj-
cem, ki jih žal ni več med vami ter 
hkrati biti okolju prijazen. V okviru 
spletne in mobilne aplikacije je upo-
rabnikom na voljo funkcija »Iskalnik 
grobov pokojnikov po pokopališčih«. 
Funkcija omogoča iskanje pokojnikov 
po imenu in priimku ter prikaz loka-
cije grobnega mesta na ustreznem po-
kopališču. Obiščite našo spletno stran 
www.komusg.si ali dostopajte do ome-
njenih funkcionalnosti preko mobilne 
aplikacije.

Aplikacije, namenjene zaposlenim
Aplikacije, ki smo jih razvili za pot-

rebe optimizacije delovnih procesov 
Komunale Slovenj Gradec.

Sodelujemo tudi z drugimi komu-
nalnimi podjetji, za katere razvijamo 
spletne in mobilne aplikacije, ki vedno 
bolj nadomeščajo zastarela namizna 
orodja, prihranijo čas, privabljajo nove 
stranke in optimizirajo delovne proce-
se v podjetju. Pri oblikovanju aplikacij 
dajemo poudarek razumevanju vašega 
podjetja, prilagodimo se vašim potre-
bam in željam.

iStoritve: spletna in mobilna apli-
kacija z zbirko modulov za zaposlene 
(kataster grobov, osmrtnice, plan dela 
na vozilih, plinomeri, telemetrija, po-
ročilni sistem, planiranje, obratoval-
ni dnevnik za čistilni napravi Slovenj 
Gradec in Mislinja, letno rangiranje 

dobaviteljev, evidenčna knjiga, delovo-
dnik, nabava in še več drugih uporab-
nih rešitev).

eHaccp: mobilna in spletna apli-
kacija za vodenje evidenc v okviru 
HACCP sistema za pitno vodo. 

eParkomati: daljinsko spremljanje 
poslovanja na parkomatih, s katerimi 
upravlja Komunala.

Informatika v številkah
• Vzdržujemo več kot 70 računalni-

kov, 8 strežnikov na različnih loka-
cijah podjetja (uprava, energetika, 
čistilni napravi Slovenj Gradec in 
Mislinja).

• Vzdržujemo več kot 20 tiskalnikov 
na Komunali Slovenj Gradec in več 
kot 50 tiskalnikov v vrtcih in osnov-
nih šolah. Z lastnimi rešitvami izva-
jamo optimizacijo tiska.

• Vzdržujemo 10 parkirnih avto-
matov, 2 parkirni hišici in 2 davč-
ni blagajni v Mestni občini Slovenj 
Gradec.

• Vzdržujemo programsko in strojno 
opremo v vrtcih in osnovnih šolah 
v Mestni občini Slovenj Gradec in 
Občini Mislinja, kjer skrbimo tudi 
za izboljšave in inovacije. Skupaj 
več kot 100 računalnikov ter 1 stre-
žnik v glavni enoti vrtca (Maistrova 
ulica).

a Dejan Kašnik

Letošnjo čistilno akcijo smo morali 
zaradi neugodnih vremenskih razmer 
dvakrat prestaviti, a vendarle nam je 
v tretje le uspelo. Tudi letos je čistilno 
akcijo organizirala Občina Mislinja 
v sodelovanju s Komunalo Slovenj 
Gradec, Vaško skupnostjo Dolič in 
vsemi društvi v kraju.

Po dvoletnem premoru smo po kon-
cu čistilne akcije pripravili manjši za-
ključek za vse udeležence, ki jim je 
mar za lepoto našega kraja in so se 
z veseljem udeležili čistilne akcije. 
Čistilna akcija poteka vsako leto, a se 
je na žalost vseeno nabralo ogromno 
odpadkov, ki ne sodijo v naravo.

Na območju VS Dolič imamo pos-
tavljenih več zabojnikov za zbiranje 
odpadkov, prav tako imamo v Dovžah 
zbirni center, zato še enkrat apeliramo 
na vse, da izkoristijo možnost urejene-
ga brezplačnega odlaganja odpadkov 
in ne smetijo ob cestah, rekah, gozdo-
vih … 

Čistilna akcija na območju Vaške 
skupnosti Dolič

naša občina
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Kljub temu, da smo naš kraj v celoti 
očistili, je bilo kmalu po čistilni akciji 
spet videti precej odpadkov, predvsem 
pa bode v oči, da je nekdo na relaciji 
Kozjak–Dolič (Ring) v potok odvrgel 
dva artikla bele tehnike.

Na območju VS Dolič je tudi letos 
sodelovalo preko 130 udeležencev, kar 
potrjuje, da je večini krajanov mar za 
našo prelepo dolino. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsakemu udeležencu posebej, pred-
vsem pa predsednikom društev v kra-
ju za hitro odzivnost in sodelovanje v 
akciji.

Hvala tudi Občini Mislinja za orga-
nizacijo in Komunali Slovenj Gradec 
za odvoz odpadkov, čeprav je bil na 

nekaterih rajonih urejen šele nekaj dni 
po čistilni akciji.

Vabljeni tudi prihodnje leto. 

a Roman Herlah 
predsednik Vaške skupnosti Dolič

Spoštovane občanke in spoštova-
ni občani ter članice in člani društev, 
v aprilu smo z vašo pomočjo in sode-
lovanjem uspešno izvedli očiščevalno 
akcijo. 

Aktivnosti, ki so potekale po doma-
la vseh zaselkih in vaških skupnostih, 
so namenjene ne le čiščenju, temveč 
tudi urejanju in vzdrževanju okolice 
ter ekološkemu osveščanju o odlaga-
nju komunalnih odpadkov. Teh se je 
ponovno nabralo veliko, saj jih neka-
teri posamezniki malomarno odvrže-
jo v naravo.

Zaradi takšnih smo že nekaj dni po 
akciji dobili prijave občank in obča-
nov o t. i. divjih odlagališčih. Ker mi 
ni vseeno, se sprašujem, kdo so tisti, 
ki jim ni mar za urejeno in čisto oko-
lje? Kdo so ljudje, ki kljub urejenemu 
področju ravnanja s komunalnimi od-
padki brezvestno odmetavajo smeti 
sredi gozda? 

Tako odvrženi odpadki kvarijo po-
dobo naših lepih kotičkov, zmanjšuje-
jo kakovost bivanja in na žalost pred-
stavljajo grožnjo okolju, posledično 
vsem nam. 

Veseli pa me, da ste se na letošnjo 
očiščevalno akcijo tako dobro odzva-
li, saj je to dokaz, da se večina zaveda, 
da moramo za svoj kraj najprej poskr-
beti sami. 

Vsem udeležencem čistilnih akcij se 
zahvaljujem za trud, ki ste ga vložili v 
to in s sodelovanjem poskrbeli za čis-
tejše okolje v naši občini.

a Bojan Borovnik  
župan Občine Mislinja

Po delu se prileže jelo – zaključek čistilne 
akcije

Čiščenje odpadkov tudi na težje dostopnem terenu

Zahvala župana ob očiščevalni akciji

Prva pravna pomoč
Drage občanke in dragi občani, za vas smo pripravili novo rubriko, kjer bo na vaša vprašanja, ki zadevajo predvsem pravna 
področja, odgovarjala magistrica prava in mediatorka Petra Miklašič, zaposlena pri odvetniku Tinetu Frlanu. V kolikor vas pestijo 
teme s področja upravnih postopkov, pravic iz socialnih transferjev, zapuščinskih postopkov, pridobitve brezplačne pravne pomoči, 
sklepanje pogodb, prekrškov ipd., lahko do 1. 8. 2022 svoje vprašanje pošljete na naslov: nasaobcina@mislinja.si. Nasvet 
pravnice bo objavljen v vsaki naslednji številki. Vabljeni k sodelovanju.
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Medobčinski inšpektorat Skupnega 
organa Koroške opravlja nadzor nad 
onesnaženjem cest z blatom in zem-
ljo, oranjem preblizu ceste in gradnjo 
v varovalnem pasu ceste brez soglas-
ja upravljavca občinskih cest. Javni in-
teres uporabnikov javnih cest je, da so 
te normalno prevozne in da na njih 
ni elementov, ki ogrožajo ali so po-
tencialno nevarni za vse udeležence v 
prometu. 

V pomladnem času se opaža pove-
čan obseg dela na poljih, ta dela pa se 
potem izvajajo pretežni del leta, dokler 
se pridelki ne pospravijo s polj. Delo 
se s polj prestavi v gozd, kjer kmetje v 
hladnejšem delu leta podirajo drevesa. 
Kmetje v času poljedelskih opravil pri-
peljejo delovne stroje oz. traktorje in 
delajo na poljih, njivah, travnikih in 
v gozdovih. Kar nekaj površin se na-
haja v bližini javnih poti in cest, ka-
terih lastnik in upravljavec je občina. 
Onesnažene ceste so še posebej nevar-
ne za voznike, kadar so mokre zara-
di padavin, saj povzročijo spolzko ces-
tišče in zmanjšan oprijem pnevmatik 
na cestišču. Poljedelec je dolžan, da, 
preden se z delovnim strojem vključi 
na javno pot, s pnevmatik in delovnih 
strojev očisti blato, zemljo in podob-
ne snovi. V kolikor pnevmatik in stro-
jev ne očisti, blato, zemlja in podob-
ne snovi s stroja padajo na cesto in jo 
onesnažijo. Takšno onesnaženje poleg 
povzročanja nevarnosti pomeni tudi 
prekršek cestnoprometnih predpi-
sov, saj 1. alineja 5. točke 2. odstavka 
5. člena Zakona o cestah določa, da 
je na cestišče javne ceste prepoveda-
no nanašati blato ali ga kako drugače 
onesnaževati. Za omenjen prekršek je 
predpisana tudi dokaj visoka globa v 
višini 1.000 EUR, če ta prekršek stori 
fizična oseba. Če prekršek stori prav-
na oseba, je globa še višja. Občina zato 
poziva vse poljedelce in voznike tovor-

nih vozil, da so pri svojem delu pozor-
ni na kakršno koli onesnaženje jav-
ne ceste, ki bi bila posledica njihovega 
dela na kmetijskih zemljiščih ali na 
drugih podobnih lokacijah. Prav tako 
je potrebno poljedelce opozoriti na po-
sledice nedovoljenega oranja njiv v bli-
žini javne ceste. 4. točka 2. odstavka 
5. člena Zakona o cestah namreč pre-
poveduje orati na razdalji manj kot 4 
m od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 
1 m od roba cestnega sveta vzporedno 
s cesto (primera pravilnega vzporedne-
ga in pravokotnega oranja odmika od 
roba asfalta sta prikazana na slikah). 
Tudi za tovrstni prekršek je predpisa-
na globa v višini 1.000 EUR za fizič-
ne osebe. Pri tem je potrebno posebej 
poudariti, da cestni svet ni rob asfalta. 
Orač in tudi drugi morajo upošteva-
ti, da je potrebno poleg roba asfalta za 
odmik upoštevati najmanj še bankino, 
naprave za odvodnjavanje, če so tik ob 
cestišču (mulda, koritnica), nasip ali 
vkop, ker vse to sestavlja cestno telo in 
vpliva na cesto in je del cestnega sve-
ta. Na sliki je prikazan primer pravil-
nega vzdolžnega oranja, ki pri oranju 
upošteva tudi odmik od cestnega te-
lesa in ne samo od roba asfalta oziro-

ma vozišča. Oranje kmetijske površi-
ne bližje od predpisane lahko privede 
do poškodovanja spodnjega nosilnega 
ustroja ceste. Posledica preorane nji-
ve preblizu bankine ali celo v cestišče 
je razpokanost asfalta, posedki robu 
prometnega pasu, spremenjena trdnost 
bankin in s tem stabilnost samih cest, 
kar precej skrajšuje življenjsko dobo 
cest. Poškodbe cestišča se morajo za-
radi zagotovitve varnosti udeležencev 
v cestnem prometu nujno takoj sani-
rati. Zaradi premajhnih odmikov od 
cestnega sveta orači obračajo traktor-
je s priključki na cestnem svetu, celo 
na asfaltnem vozišču, s čemer povzro-
čajo poškodbe bankine in onesnaže-
nje vozišča. Zato je ob oranju, spravilu 
poljskih pridelkov in podobno potreb-
no paziti, da se stroji ne obračajo na 
cestišču (na bankini in asfaltnem vo-
zišču) in da se ne onesnaži vozišča ter 
poškoduje bankin ali cestnih smerni-
kov. Namen članka je preventivno ob-
veščanje občanov, s katerim jih skuša-
mo odvrniti od škodljivega ravnanja. 
Občane pozivamo, da ravnajo odgo-
vorno in poskrbijo, da varnost v ce-
stnem prometu ne bo ogrožena. 

a Alenka Lauko, inšpektorica

Razdalja od ceste pri oranju in 
onesnaževanje cest
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Prikaz Zdravje v občini 2022 je na-
menjen pregledu ključnih kazalnikov 
zdravja v občini v primerjavi s sloven-
skim in regionalnim povprečjem.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in 
delajo, pomembno vpliva na njiho-
vo zdravje. S prikazom zdravstvene-
ga stanja želimo spodbuditi deležnike 
na lokalni ravni, zlasti odločevalče, pri 
njihovih aktivnostih za promočijo in 
krepitev zdravja svojih prebivalčev.

Podatke za vse slovenske občine, 
dodatne grafične prikaze in definici-
je kazalnikov najdete na spletni strani 
http://obcine.nijz.si.

Več podatkov o zdravju pa lah-
ko najdete na spletni strani https://
podatki.nijz.si. Več informacij o co-
vid-19 najdete na www.nijz.si/sl/
koronavirus-2019-ncov.

Nekaj dejstev o zdravju v občini
Zdravstveno stanje in umrljivost
• Bolniška odsotnost delovno aktiv-

nih prebivalcev je trajala povpreč-
no 19,8 koledarskih dni na leto, v 
Sloveniji pa 18,0 dni.

• Delež oseb, ki prejemajo zdravila za-
radi povišanega krvnega tlaka, je 
bil blizu slovenskemu povprečju, za 
sladkorno bolezen velja enako.

• Stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 
prebivalcev, starih 35 do 74 let, v 
Sloveniji pa 2,1.

• Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v 
Sloveniji pa 6,5.

• Delež uporabnikov pomoči na 
domu je bil nižji od slovenskega 
povprečja.

• Stopnja umrljivosti zaradi samomo-
ra je bila 18 na 100.000 prebivalcev, 
v Sloveniji prav tako.

Dejavniki tveganja za zdravje in 
preventiva
• Telesni fitnes otrok je bil blizu slo-

venskemu povprečju.

• Stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi poškodb v transportnih nezgo-
dah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v 
Sloveniji pa 1,3.

• Delež prometnih nezgod z alkoholi-
ziranimi povzročitelji je bil blizu slo-
venskemu povprečju.

• Odzivnost v Program Svit - preseja-
nju za raka debelega črevesa in danke 
je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 64,4 %.

• Presejanost v Programu Zora - pre-
sejanju za raka materničnega vratu je 
bila 72,6 %, v Sloveniji pa 69,5 %.

Pandemija covida-19 in življenje 
prebivalcev Slovenije
Pandemija, sindemija in infodemija

Pandemija covida-19 je v naša življe-
nja prinesla veliko sprememb in izzivov. 
Poleg posledic same nalezljive bolez-
ni pandemija zaradi sprejetih ukrepov 
vpliva tudi na zdravstvene storitve in 
na zdravljenje drugih bolnikov, npr. tis-
tih z rakom in drugimi nenalezljivimi 
boleznimi, zato govorimo o sindemiji. 
To pomeni, da dve ali več bolezni med-
sebojno vplivata na način, ki povzroči 
večjo škodo kot zgolj vsota obeh bolez-
ni. Najbolj prizadete so socialno-eko-
nomsko najšibkejše skupine prebival-
cev. Zaradi hitrega širjenja informacij, 
dezinformacij in zavajajočih podatkov 
prek različnih komunikacijskih kanalov 
pa se soočamo tudi z infodemijo. Tako 
v Sloveniji kot na svetovni ravni je osu-
pljiv porast dezinformacij in različ-
nih teorij zarot vplival tudi na zmanj-
šanje zaupanja v državne inštitucije in 
odločevalce ter celo v strokovnjake in s 
tem na slabše upoštevanje priporočenih 
ukrepov. Zaradi naštetih dejstev je po-
membno okrepiti stopnjo zdravstvene 
pismenosti slovenskih prebivalcev, kar 
vključuje posameznikovo znanje, mo-
tivacijo in sposobnost za dostopanje do 
zdravstvenih informacij, njihovo razu-
mevanje, ocenjevanje in presojanje ter 
uporabo in sprejemanje odločitev v zve-
zi z zdravstvenimi informacijami, pred-

vsem v povezavi s promocijo zdravja ter 
ohranjanjem ali izboljšanjem zdravja v 
vseh življenjskih obdobjih.

Z namenom razumevanja vedenja lju-
di v povezavi s pandemijo covida-19 
smo na Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje izvedli raziskavo o vplivu 
pandemije na življenje ljudi, ki smo jo 
poimenovali SI-PANDA 2020/2021. 
Potekala je od 4. decembra 2020 do 
10. decembra 2021 v obliki spletne raz-
iskave z devetnajstimi ponovitvami. 
V vsakem valu raziskave je sodelova-
lo približno 1000 odraslih oseb, sta-
rih od 18 do vključno 74 let. V nada-
ljevanju predstavljamo nekaj ključnih 
ugotovitev. Za uspešnost obvladovanja 
pandemije je pomembno zaupanje pre-
bivalcev v različne inštitucije oziroma 
njihove predstavnike, zato smo anketi-
rance spraševali, ali zaupajo določenim 
osebam oziroma inštitucijam, da ustre-
zno obvladujejo pandemijo. Rezultati1 
so pokazali, da cepljene osebe v večji 
meri zaupajo posameznim inštitucijam 
oz. njihovim predstavnikom kot osebe, 
ki se ne nameravajo cepiti.

Odločevalci na lokalni ravni so bili 
verjetno premalo vključeni v obvlado-
vanje pandemije covida-19, kar je naj-
verjetnejši razlog za relativno nizko 
zaupanje ljudi v župane. Ker so bliž-
je ljudem in bolje razumejo okoliščine, 
v katerih ljudje živijo, bi bili s podaja-
njem konsistentnih, na dokazih teme-
lječih informacij in s tem, da bi pris-
luhnili stiskam ljudi, deležni večjega 
zaupanja in bi lahko pomembneje vpli-
vali tudi na vedenje ljudi ter njihovo 
sledenje priporočilom.
Poslabšanje življenjskega sloga in 
zmanjšanje stikov z zdravstvenim 
sistemom

Raziskava kaže, da je v času pande-
mije covida-19 prišlo do poslabšanja ži-
vljenjskega sloga prebivalcev Slovenije. 
Do največjega poslabšanja je prišlo pri 
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najmlajši starostni skupini anketiranih 
oseb. Anketiranci stari od 18 do 29 let 
so v primerjavi z drugimi starostnimi 
skupinami v največji meri poročali, da 
so bili manj fizično aktivni, uživali so 
več nezdrave hrane, več so kadili in pili 
več alkohola kot pred pandemijo.

Vse starostne skupine anketirancev 
so poročale tudi o povečanju časa pre-
živetega pred različnimi zasloni, v pri-
merjavi s časom pred pandemijo. Tudi 
tukaj so izstopali najmlajši, pri katerih 
se je delež tistih, ki so v dveh tednih 
pred anketiranjem preživeli več časa 
pred zasloni kot pred pandemijo, gibal 
od 45 do kar 61 odstotkov.

V času pandemije covida-19 je četr-
tina anketiranih oseb poročala o povi-
šanju telesne mase. Povečanje telesne 
mase je bilo bolj pogosto v starostnih 
skupinah od 30 do 49 let (28,2 %) 
in od 18 do 29 let (27,8 %). Kot raz-
loge za povišanje telesne mase so an-
ketiranci navedli: prenizko stopnjo 
telesne dejavnosti oziroma sedeč ži-
vljenjski slog (77,2 %), stres (57,3 %) 
in nezdravo prehrano (42,9 %).

Pandemija je imela vpliv tudi na po-
gostost stikov z zdravstvenim siste-
mom. Delež oseb, ki so poročale, da 
so se v dveh tednih pred anketira-
njem izogibale zdravniku zaradi te-
žave, ki ni bila povezana z virusom 
SARS-CoV-2, se je tekom raziskave 
gibal med 22 in 35 odstotki. Zaradi 
zamikov v zdravstvenih obravnavah 
ob hkratnem poslabšanju življenjske-
ga sloga lahko pričakujemo poslabša-
nje epidemije kroničnih nenalezljivih 
bolezni, slabše duševno zdravje prebi-

valcev in povečano obremenitev zdra-
vstvenega sistema po koncu pandemi-
je covida-19.
Pandemija je vplivala tudi na du-
ševno zdravje

Med 20 in 25 odstotkov oseb je te-
kom vseh valov raziskave poročalo, da 
so stres doživljali vsakodnevno ali po-
gosto, najpogosteje osebe v starostni 
skupini od 18 do 29 let. Pogostost do-
življanja stresa se je z višanjem staros-
ti sicer zmanjševala in je bila najniž-
ja v najstarejši starostni skupini (od 65 
do 74 let). Stres so pogosteje doživljale 
ženske v primerjavi z moškimi.

Kot najpogostejši razlog za stres so 
anketiranci navajali obremenitve na 
delovnem mestu, zaskrbljenost zara-
di neresničnih informacij glede viru-
sa SARS-CoV-2 in zaskrbljenost zara-
di negotove finančne prihodnosti. Tu se 
torej ponovno kažejo posledice infode-
mije, ki ne le ovira ustrezno obvladova-
nje epidemije, temveč tudi spravlja ljudi 
v stisko in stres.

Podobno kot pri stresu je bilo tudi 
tveganje za anksiozno motnjo oz. tes-
nobo najvišje pri mladih odraslih, kar 
je skladno z ugotovitvami iz tujine. V 
starostni skupini od 18 do 29 let je to 
navajala petina oseb (21,1 %), nato pa 
je delež upadal do starostne skupine od 
65 do 74 let, kjer je 7,4 % oseb poro-
čalo, da se soočajo s simptomi tesnobe. 
Delež oseb, ki so se soočale s simptomi 
depresije, je znašal 15 %.
Socialna opora med pandemijo 
covida-19

Socialna opora ima pomembno vlo-
go pri soočanju in premagovanju kriz-
nih situacij, kakršna je pandemija. 
Deluje lahko kot zaščitni dejavnik pri 
pojavu različnih težav, še posebno te-
žav v duševnem zdravju. Da bi ugoto-
vili, kakšno vlogo ima socialna opo-
ra v Slovenji, smo v raziskavo vključili 
tudi vprašalnik za samooceno socialne 
opore.

Rezultati so pokazali, da je povpreč-
na samoocena socialne opore na 5-sto-
penjski lestvici, kjer 1 pomeni ’nikoli’, 
5 pa ’vedno’, znašala 4,16, kar pome-
ni, da so v povprečju osebe odgovori-
le, da pogosto prejmejo socialno oporo. 

Glede starostne strukture se je izkaza-
lo, da imajo najvišjo samoocenjeno soci-
alno oporo osebe v starostni skupini od 
50 do 64 let (4,20), najnižjo pa najmlaj-
ši udeleženci raziskave (4,08). Razlike 
v socialni opori so se pokazale tudi gle-
de na bivalno okolje anketiranih oseb: 
o najvišji socialni opori so poročali tisti, 
ki živijo v primestnem okolju (4,24), o 
najnižji pa presenetljivo tisti, ki živijo v 
podeželskem okolju (4,09). O najslabši 
socialni opori so poročali še: nezaposle-
ni, osebe s kroničnim obolenjem, osebe 
s težavami v duševnem zdravju (še po-
sebej tisti z depresivno motnjo), osebe iz 
nižjega družbenega sloja, osebe, ki živi-
jo same ter tisti, ki se jim je poslabšalo 
finančno stanje v zadnjih treh mesecih 
pred anketiranjem. Pri skupinah prebi-
valcev v Sloveniji, ki imajo slabšo soci-
alno oporo, lahko pride tudi do slabših 
zdravstvenih izidov. Zato bi morale od-
govorne inštitucije in organizacije pred-
vsem na lokalnem nivoju usmeriti več 
naporov, da bi tem ljudem poskušali iz-
boljšati njihovo socialno oporo tudi v 
času pandemije covida-19 in po njej.
Spremenjene okoliščine potrebujejo 
spremenjen odziv

Raziskava SI-PANDA je pokazala, 
da se tudi v Sloveniji srečujemo z zna-
ki pandemske izčrpanosti. Pandemija 
covida-19 je poslabšala življenjski slog 
prebivalcev, vplivala na manj pogos-
te stike z osebnim zdravnikom in pos-
labšala duševno zdravje prebivalcev. 
Negativen vpliv pandemije je glede na 
rezultate opazen predvsem pri mlaj-
ših prebivalcih, kar kaže na to, da je vi-
rus SARS-CoV-2 zaradi težjega poteka 
bolezni in umrljivosti bolj prizadel sta-
rejše, posledice ukrepov za obvladova-
nje pandemije pa so prizadele predvsem 
mlajše skupine prebivalstva.

Zaradi vsega navedenega se bomo 
v Sloveniji soocali z različnimi posle-
dicami pandemije. Ključnega pome-
na so pravočasni ukrepi odločevalcev 
tako na področju zdravstva in social-
ne zaščite, kot tudi na drugih področ-
jih, da preprečimo povečevanje neena-
kosti v zdravju bodočih generacij. Še 
bolj kot pred pandemijo covida-19 je 
pomembno delovanje na lokalnem ni-
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voju, kjer je potrebno krepiti promocijo 
zdravega življenjskega sloga in ustvar-
jati okolja, ki spodbujajo telesno dejav-
nost in rekreacijo. Krepiti je potrebno 
socialno oporo in sosedsko povezanost 

ter takojšnjo pomoč v primeru dušev-
nih stisk. Covid-19 je za vedno spreme-
nil našo skupnost, a če bomo spremem-
be razumeli in pravilno ukrepali, bo ta 
sprememba lahko tudi na bolje.

a Vsebine so pripravile sodelavke 
Centra za proučevanje in 
razvoj zdravja in Zdravstveno 
podatkovnega centra.

Ljubitelji psov in neokrnjene narave, 
prisrčno vabljeni na razstavo psov na 
Roglo.

Prihaja poletje, korona počasi jemlje 
slovo, ljudje smo zadihali s polni-
mi pljuči, narava nas vabi na kolesa, 
sprehode in izlete, ŠKD Rogla in KD 
Triglav pa vas letos vabita na Roglo, 
kjer bodo 1., 2. in 3. julija potekale dr-
žavna in mednarodne razstave psov 
vseh pasem CAC Rogla in dvakrat 
CACIB Rogla 2022. 

V lanskem letu smo v treh dneh na 
Rogli gostili 1.710 psov iz skoraj vseh 
evropskih držav. Vsak dan je bilo pred-
stavljenih 165 različnih pasem. V oce-
njevalnih krogih so ocenjevali sodni-
ki iz več držav, ki so pohvalili kvaliteto 
psov, organizacijo in izvedbo razstave. 
Razstavljavci radi prihajajo na Roglo, 
všeč so jim sprehodi v neokrnjeni na-
ravi v osrčju pohorskih gozdov.

V letošnjem letu bo razstava CAC 
potekala v petek, 1. 7. 2022, s pričet-
kom ob 14. uri, CACIB I v soboto, 2. 

7., ob 10. uri in CACIB II v nedeljo, 3. 
7., ob 10. uri. Vsak dan bodo sodniki 
izbrali najlepšega psa razstave, v nede-
ljo pa tudi najlepšega psa vseh razstav-
nih dni. V soboto, 2. 7., bo special-
na razstava slovenske avtohtone pasme 
kraški ovčar, v popoldanskem času pa 
revialna razstava te pasme in hkrati 
predstavitev lovske pasme koroški ži-
gec, ki je avtohtona pasma v nastaja-
nju. V soboto bodo potekale še speci-
alna razstava za šnavcerje ter pritlikave 
pasme in pudlje.

Ob tej priliki bi se organizacijski od-
bor rad zahvalil Občini Mislinja in še 
posebej našemu generalnemu sponzor-
ju Royal Caninu za pomoč pri izvedbi 
te prireditve. 

Prisrčno vabljeni na Roglo. Vsi, ki 
imate doma štirinožce, tisti, ki vas za-
nima kinologija in ljubitelji psov, pridi-
te. Vstop je za vse obiskovalce prost.

a Ivica Kren
f Nikola Perkovič

3D kranjica je fizični model čebe-
le v razmerju 100 : 1, ki ga je razvi-
la Čebelarska zveza Slovenije v sode-
lovanju s slovenskimi strokovnjaki. 
Na svetovni razstavi EXPO 2020 v 
Dubaju je v slovenskem paviljonu 3D 

kranjico videlo več sto tisoč obisko-
valcev. S tem pa se njeno poslanstvo 
in pot ne končata. 3D kranjica nada-
ljuje svojo pot po različnih lokacijah 

v Sloveniji in tujini. Bo obiskala tudi 
vas?

3D kranjica s svojo podobnostjo z 
resnično čebelo delavko Apis mellifera 

Razstava psov na Rogli

3D kranjica – čebela velikanka lahko 
prileti k vam

naša občina
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carnica oz. kranjsko čebelo uspe pri-
tegniti veliko pozornosti in navdušu-
je z devetimi poučnimi animacijami v 

slovenskem ali angleškem jeziku. Kot 
taka predstavlja primerno popestritev 
različnih večdnevnih dogodkov ali na 
lokacijah, kjer se dnevno izmenja več 
obiskovalcev.

Izposoja 3D kranjice
Za možnost izposoje 3D kranjice se 

obrnite na Čebelarsko zvezo Slovenije 
(info@czs.si, 01/729 61 00), kjer vam 
bomo dali več informacij glede pro-
stih terminov izposoje, tehničnih in-
formacij o velikosti, teži, postavitvi 
itd. Izposoja se uredi s pogodbo in je 
brezplačna, za transport pa poskrbi iz-

posojevalec sam. Priporoča se izposoja 
za obdobje, daljše od enega tedna.

a Čebelarska zveza Slovenije

Pri edini šoli na Koroškem, ki izva-
ja oba programa vzgoje in izobraževa-
nja, posebnega in osnovnošolskega z 
nižjim izobrazbenim standardom od 
1. do 9. razreda, so 6. maja slovesno 
odkrili temeljni kamen za gradnjo pre-
potrebnega prizidka. Ustanoviteljici 
te izobraževalne ustanove sta Mestna 
občina Slovenj Gradec in Občina 
Mislinja, kjer so odgovorni z združe-

nimi močmi preko razpisa Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport 
v zadnjem letu dni uspeli pridobiti 
potrebna sredstva za prenovo notra-
njih prostorov in gradnjo prizidka na 
vzhodni strani obstoječe, 48 let sta-
re stavbe. Naložba, ki jo sofinancira-
ta omenjeno ministrstvo in Eko sklad, 
je vredna 2,7 milijona evrov, od tega 
ministrstvo zagotavlja 1 milijon, sklad 
bo prispeval 300.000 evrov, razliko pa 
obe občini. Gradnja prizidka, preure-
ditev in prenova ter delna rekonstruk-
cija obstoječih prostorov bosta pote-
kali po fazah, ki naj bi se predvidoma 

zaključile v slabih dveh letih. Načrte 
so pripravili v podjetju za arhitektur-
no projektiranje Arh Deko, izvajalec 
gradbenih in obrtniških del bo idrij-
sko podjetje Kolektor Koling. Na šoli 
se trenutno izobražuje 57 učencev iz 
devetih občin, prihodnje šolsko leto 
jih pričakujejo več kot 60. 

a Aleksandra Čas 
 Vir: https://www.koroskenovice.si/

novice/v-slovenj-gradcu-polozili-
temeljni-kamen-za-prizidek-in-
rekonstrukcijo-tretje-osnovne-
sole-foto/ 

Simpatična zahvala županoma iz rok 
ravnateljice Ingrid Močnik

Svečani dogodek so pospremili s pestrim prireditvenim programom.

Pri Tretji OŠ Slovenj Gradec položili 
temeljni kamen za prizidek 

naša občina
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Pred devetdesetimi leti so v dolini, 
kjer si je pot utrla reka Paka, postavili 
prve temelje gasilstva. Pobudnika sta 
bila Franc Naveršnik - Hof in Alojz 
Zupanc. Po raznih posvetih in dogo-
vorih so leta 1931 zastavili temelje za 
gasilsko društvo, ki so ga ustanovi-
li leta 1932. Društvo je od takrat do-
življalo vzpone in padce, njegovo de-
lovanje pa nikoli ni povsem zamrlo. 
Vedno so bili pripravljeni pomaga-
ti tam, kjer je bila pomoč potrebna. 
Društvo je prvi gasilski dom, ki je bil 
takrat še lesen, zgradilo leta 1932 pri 
Hudoverniku, leta 1959 pa so zgradi-
li nov gasilski dom na trenutni lokaci-
ji. Dom je v skoraj identični podobi (v 
vmesnem času je bil nekajkrat obnov-
ljen, dozidana je bila dodatna gara-
ža za gasilsko cisterno) dočakal 80-le-
tnico društva, ko so se člani in članice 
odločili, da obstoječi dom ne zagota-
vlja več pogojev za napredek društva 
in tako 4. marca 2012 začeli z dozida-

vo in nadzidavo gasilskega doma. Leta 
2015 je bil nov gasilski dom, v kate-
rega so člani in članice vložili preko 
10 tisoč prostovoljnih ur, tudi uradno 
otvorjen.

Društvo je skozi vseh 90 let skrbe-
lo za vozila in opremo, da so bili opre-
mljeni za morebitna posredovanja. 
Tako je bila leta 1933 nabavljena prva 
motorna brizgalna, ki je bila nado-
meščena leta 1973, le-ta pa leta 2008 
z motorno brizgalno Rosenbauer FOX 
III. V vsem času delovanju društva je 
bilo zamenjanih tudi kar nekaj vozil. 
Vsako vozilo, ki je pripeljalo v dru-
štvo, je pomenilo velik napredek in 
uspeh takratnega časa. V zadnjih de-
setih letih je društvu poleg novega ga-
silskega doma uspelo posodobiti tudi 
vozni park – tako je leta 2017 v dru-
štvo pripeljalo novo vozilo GVC 16/25 
Iveco Eurocargo 4 x 4. To je bila 
sploh prva nova avtocisterna v zgodo-
vini društva. Leto kasneje je društvu 

uspelo zamenjati še vozilo za gaše-
nje gozdnih požarov – dotrajano vo-
zilo Nissan King je nadomestilo vozi-
lo Nissan Navara. Društvo je aktivno 
tudi na področju tekmovanj. Tako je 
bilo od leta 2010, ko se je na državno 
tekmovanje uvrstila prva članska eno-
ta članov A, društvo redni udeleženec 
državnih tekmovanj, tako na mladin-
skem kot na članskem nivoju. Največji 
uspeh je vsekakor dosežek članic A, ki 
so leta 2014 v Ormožu postale držav-
ne podprvakinje. Tudi ostale ekipe so 
dosegale lepe rezultate in svojevrsten 
rekord za majhen kraj kot je Dolič, je 
bila udeležba kar petih tekmovalnih 
enot iz našega društva na državnem 
tekmovanju (člani A1, člani B, člani-
ce A1, članice A2 in enota mladink). 
Na lanskem državnem tekmovanju v 
Celju, ki je potekalo pod spremenjeni-
mi pogoji zaradi epidemije, pa so nas 
zastopali člani A2, ki so se kljub vsem 

Se spomnite svojih osnovnošolskih 
dni, ko smo se učenci po opravljenem 
kolesarskem izpitu spomladi pridno 
urili v spretnostni vožnji na poligonu 
za Osnovno šolo Mislinja? Generacije 
učencev so poleg spretnosti tekmova-
le še v znanju cestno-prometnih pred-
pisov in praktični vožnji po prometnih 
površinah. Zmaga konec osemdese-
tih je na šolo prinesla motorno kolo, od 
tedaj pa se je pridno izmikala, čeprav 
zadnja leta le za las (praviloma vedno 
tik pod vrhom). Vsakoletni trud men-
toric, prej Marije Tašič, sedaj pa Sonje 

Blažun, pa je bil končno poplačan v so-
boto, 28. maja 2022, ko je na Jesenicah 
potekalo letošnje državno tekmovanje 
“Kaj veš o prometu?”. Na njem je uče-
nec OŠ Mislinja Teo Križovnik prepri-
čljivo pometel s konkurenco in postal 
državni prvak. Da tokratno tekmova-
nje ni bilo od muh, pove podatek, da 
je potekalo v slabem, deževnem vreme-
nu, na spolzki podlagi in da so si tek-
movalci, v primerjavi s prejšnjimi leti, 
nabrali kar nekaj kazenskih točk. 

Teo Križovnik se je na Jesenice 
odpravil potem, ko je zma-

gal na šolskem tekmovanju pred 
Jakobom Kurmanškom in Nacetom 
Merčnikom. Izenačenost na šolskem 
tekmovanju kaže na potencial odličnih 
kandidatov, sposobnih posegati visoko 
tudi v bodoče. 

Seveda pa je najbolj pomembno to, 
kar lepo zajame slovenski rek: »Kar se 
Janezek nauči, to Janez zna,« namreč 
znanja in veščine ostanejo za vedno, le-
-te se uporabljajo v prometu. 

a Jože Tasič, SPV Mislinja

90 let PGD Dolič-Šentflorjan

Pa ga imamo – državnega prvaka v 
tekmovanju Kaj veš o prometu?

mislinjske zgodbe

kotiček za prometno varnost
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omejitvam pripravili in izpeljali tek-
movanje po svojih najboljših močeh. 

Društvo vsako leto organizira tudi 
srečanje gasilcev na Florjanovo nede-
ljo – letos je to po dveh letih premora 
potekalo sedemindvajsetič. Na sreča-
nju se zberejo gasilci od blizu in da-
leč in se tako priporočijo svojemu za-
vetniku sv. Florjanu, da nas varuje pri 
našem poslanstvu. Stalnica je tudi 
Razbornikov memorial, člansko ga-
silsko tekmovanje, ki ga društvo pri-
reja vsako leto v spomin na tragično 
preminulega člana Ivana Razbornika. 
Društvo sodeluje tudi pri vseh ostalih 
aktivnostih, ki se dogajajo v kraju: či-
stilne akcije, vaški praznik Apnen'ca, 
postavitev mlajev, varovanje otrok 
za varno pot v šolo in še bi lahko 
naštevali.

Jedro vsakega gasilskega društva 
predstavlja operativna enota. 

Operativna enota PGD Dolič-
Šentflorjan je vsled pomladitve vozne-

ga parka in sistematične nabave zašči-
tne in reševalne gasilske opreme danes 
dobro opremljena. Operativni čla-
ni se redno izobražujejo na internih 
društvenih izobraževanjih, izobraže-
vanjih, ki jih pripravljata Gasilska zve-
za Mislinjske doline in Gasilska zve-
za Slovenije. Znotraj operativne enote 
delujejo tudi prvi posredovalci, ki nu-
dijo pomoč pri sumu na srčni zastoj, 
hujši krvavitvi, nezavesti ali v primeru 
tujkov v dihalnih poteh. Tako skuša-
mo skupaj s službo nujne medicinske 
pomoči dvigniti možnost preživetja.

V društvu je aktivna tudi gasilska 
mladina. Vsako leto po tradicional-
nem zboru mladih se začnejo aktivno-
sti, ki niso omejene samo na tekmo-
vanja, mladinska komisija pripravlja 
aktivnosti za naše mlade gasilce sko-
zi celo leto. Tako izvedemo vsako leto 
tabor gasilske mladine, se udeležuje-
mo gasilske orientacije in kviza gasil-
ske mladine, organiziramo pohode in 

družabna srečanja, izvedemo mini ga-
silsko vajo … Mladi aktivno sodelu-
jejo tudi pri izvedbi društvenih prire-
ditev in se tako pripravljajo, da bodo, 
ko odrastejo, postali pravi gasilci in 
gasilke.

V društvu se torej vedno nekaj do-
gaja. Čeprav sta bili pretekli dve leti 
zaznamovani z omejitvami zaradi epi-
demije, je društvo vseeno delovalo, se-
veda skladno z ukrepi, ki so veljali. V 
letošnjem jubilejnem letu se trudimo, 
da društvo spet normalno zaživi. Če 
vas vsaj malo mika opravljati to lepo, 
a hkrati zahtevno poslanstvo, vas va-
bimo v naše vrste – veseli smo tako 
mladih kot odraslih novih članov. 
Vsekakor pa se že veselimo, da bomo 
skupaj z Vami lahko praznovali našo 
90-letnico. Osrednja prireditev pra-
znovanja bo potekala v soboto, 20. av-
gusta, na Apnen'ci. Že danes si rezer-
virajte termin in bodite z nami. 

Moj odnos do pohorski planj se je 
pričel oblikovati že zdavnaj, verjetno 
že leta 1963, ko sem v prvih gimnazij-
skih počitnicah tri dni namenil preč-
kanju Pohorja od Maribora do Slovenj 
Gradca. Srečanje s planjami je name 
res naredilo izjemen vtis, še posebej 
v tistem delu okrog Jezerskega vrha. 
Dobro se spominjam, da je bil takrat z 
njega čudovit razgled na Ribniško je-
zero. Danes ga od tam ne vidimo več, 
saj je gozd to pobočje povsem prera-
sel. Moje drugo pomembno srečanje s 
planjami je bilo julija 1972, ko sem kot 
absolvent biologije ponovil prej opisano 
pot. Na ribniškem koncu sem takrat 
opazil nenavadnega metulja, modrina, 
za katerega se je izkazalo, da je borov-
ničev mnogook, ki je bil takrat ugo-
tovljen kot nova vrsta za Slovenijo. Po 
letu 1978, ko sem že delal na Zavodu 
za varstvo naravne in kulturne dediš-

čine v Mariboru (kasneje Zavod RS 
za varstvo narave), sem se na planje 
pogosto vračal iz službenih razlogov. 
Tako sem jih imel priložnost spozna-
vati v različnih obdobjih in iz različ-
nih zornih kotov. Takrat sta poteka-
la na planjah dva procesa: prvi, vedno 
novi gradbeni posegi in drugi, zarašča-
nje planj zaradi opuščene tradicionalne 

rabe. Oba procesa sta bila za ohranja-
nje planj negativna. Zadnji mejnik mo-
jega spoznavanja planj pa je bilo leto 
2012. Takrat sem se upokojil in pričel 
z monitoringom borovničevega mno-
gooka. Vzporedno so potekali evropski 
naravovarstveni projekti in v ospred-
je je prihajalo vprašanje upravljanja 
planj glede na različne varstvene cilje. 

Ob filmu Življenje pohorskih planj
mislinjske zgodbe
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Razprave so vedno znova pripeljale do 
točke, da je planje potrebno upravlja-
ti na »tradicionalni način«. Kakšen pa 
je ta način? Ga je kdo raziskal, zapisal, 
objavil? 

Tako sem se odločil, da sam posku-
sim prispevati k razjasnitvi vprašanja 
»tradicionalne rabe«. Pričel sem siste-
matično obiskovati starejše domači-
ne s pohorskih kmetij in se z njimi po-
govarjati o načinu njihovega življenja 
na kmetijah in na planjah. Tako sem v 
zadnjih letih dobro spoznal značilnos-
ti tega življenja. Spoznal pa sem tudi, 
da je tradicionalni način življenja po-
sebna dragocenost, ki bi ga kazalo do-
kumentirati in ohraniti. Šele leta 2020 
se je pokazala priložnost, da bi zami-
sel lahko uresničili z dokumentarnim 
filmom v projektu Turistična destina-
cija Zahodno Pohorje, ki ga sofinanci-
rata Slovenija in Evropska unija iz skla-
da za regionalni razvoj. Prijava projekta 
je bila uspešna in tako smo spomladi 
naslednjega leta lahko pričeli s snema-
njem na terenu. Nastal je dokumentar-
ni film, ki ima dva dela. Prvi je naravo-
slovni, drugi pa narodopisni. Šele oba 
skupaj pokažeta celotno podobo življe-
nja pohorskih planj in prispevata k od-
govoru na vprašanje o njihovi tradicio-
nalni rabi. 

Zgodba pohorskih planj 
Zgodba se prične odvijati ob 

sončnem vzhodu na enem od po-
horskih vrhov, kjer lahko prisluhnemo 
petju ruševca in občudujemo sprehod 
gamsov na jutranji paši. Potem prične-
mo postopoma spoznavati svet planj in 
njihovih prebivalcev. 

Planje so visokogorska travišča na 
slemenih zahodnega Pohorja, ki so 
čudovit primer starodavne kulturne 
krajine ter sozvočja naravnih dano-
sti in starodobnega načina življenja. 
Kot mehka preproga se razprostira-
jo po vrhovih in slemenih zahodne-
ga Pohorja na nadmorski višini med 
1.400 in 1.543 metri, ki jih planje do-
sežejo na Črnem vrhu, najvišjem vrhu 
Pohorja. To so travišča na kislih tleh, 
za katera je značilen volk, posebna 
vrsta trave, ki mu domačini pravijo 

volčič. Planje so ljudje že stoletja upo-
rabljali za pašo in košnjo. Sprva se je 
na njih samo paslo, v novejšem času 
pa so se planje pretežno kosile za pri-
dobivanje krme za vole, ki so bili os-
nova življenja na hribovskih kmetijah. 
Uporabljali so jih za oranje in druga 
poljedelska opravila, za spravilo lesa iz 
gozdov in za prevoze. Pogosto tudi za 
dodatni zaslužek s prevozom železove 
rude, oglja, železarskih in glažutarskih 
izdelkov in z delom v gozdu. Ko sta se 
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
uveljavili gozdna in poljedelska meha-
nizacija in ko je bilo v hribih zgrajeno 
omrežje javnih cest, volov in volči-
ča naenkrat nihče ni več potreboval. 
Takrat se je opustila košnja planj, ki so 
se pričele zaraščati in izgubljati svoj iz-
jemni pomen. 

Volčič zacveti konec maja v belih 
klaskih, ki od daleč dajejo vtis, kot da 
je slana pobelila trate. Skupaj z drugi-
mi rastlinami tvori rastlinsko združbo 
vrstno bogato volkovje na kislih tleh 
v gorskem svetu. Ti čudoviti cveto-
či travniki so prava zakladnica biotske 
pestrosti. Značilne cvetnice planj so 
arnika, brkata zvončica, oranžna škr-
žolica, enokoškasti svinjak, srčna moč, 
belkaste ročice, majnica, bela čmerika, 
panonski svišč in turska lilija. Danes 
so planje prepoznane kot evropsko po-
membno življenjsko okolje ter nahaja-
lišče ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst. Zato so določene kot območje 
Natura 2000 z namenom, da jih s traj-
nostnim in sonaravnim upravljanjem 
dolgoročno ohranimo. 

V zgodbo planj je vključena tudi pri-
poved o borovničevem mnogooku, ki 
ima na pohorskih planjah edino naha-
jališče v Sloveniji. Pomemben je kot in-
dikatorska vrsta, ki nam prikaže stanje 
celotnih planj. Žal je zelo ogrožen in 
njegova številčnost hitro upada. Če je 
z mnogookom nekaj narobe, potem to 
pomeni, da je nekaj narobe s celotnimi 
planjami. 

Predstavljena je tudi zgodba zdravil-
nih zelišč. Med najbolj znanimi so zla-
ta rozga, plahtica, srčna moč, materi-
na dušica, smetlika in seveda arnika. 
Žal je zelišč v naravi premalo, da bi jih 
lahko vsak nabral svoj šopek, in zato je 
potrebno pri njihovem nabiranju upo-
števati zakonske omejitve in etični ko-
deks zeliščarstva, tako da ne ogrozimo 
njihovega obstoja. Zaradi pretiranega 
nabiranja je postala ogrožena tudi ar-
nika, ki je zato uvrščena med zavaro-
vane vrste. Zato moramo pri njenem 
nabiranju upoštevati pogoj, da ne iz-
kopavamo korenin, da ne trgamo cve-
tov in da nabiramo samo za osebno 
rabo. Pravilni način nabiranje arni-
ke je tak, da trgamo samo robne cvet-
ne lističe ali jezičaste cvetove, osrednji 
del koška s semeni pa ostane nedota-
knjen, tako da se zagotovi njeno narav-
no razmnoževanje. 

Košnja in spravilo sena
Drugi del zgodbe predstavi košnjo 

in spravilo sena, ki je bilo eno najpo-
membnejših opravil na kmetijah. Ko je 
bilo žito pospravljeno in okoli hiše vse 
pokošeno, so bile na vrsti planje. Tja se 
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je šlo kosit navadno konec julija ali v 
začetku avgusta. Naša filmska predsta-
vitev košnje se prične dan pred njo, ko 
gospodar oceni, da bo vreme primer-
no in da se bo šlo kosit. Takrat pokliče 
hlapca in mu naroči vse potrebno gle-
de priprav na košnjo. Potrebno je prip-
raviti orodje, sklepati kose in obvesti-
ti sosede, da pridejo pomagat kosit in 
grabit. Tudi z ženo, gospodinjo, se po-
govorita, kaj in kako bo glede pripra-
ve hrane doma in na planini. Na dan 
košnje se je vstajalo zgodaj, gospodinja 
včasih že ob dveh ali treh, da je prip-
ravila zajtrk za kosce in grabljice in še 
vse tisto, kar se je vzelo s sabo za mali-
co na planini. Prvi so odšli na pot kos-
ci, ki jih je čakalo do dve hoje. Pred 
odhodom so jim dekleta za klobuk pri-
pele šopke. Naša kamera je ujela pri-
hod koscev na planino še v času jutra-
nje rose. Po kakih dveh urah košnje so 
prišle na planino tudi grabljice s hrano 
in pijačo. Sledil je kratki počitek, po-
tem pa so kosci nadaljevali s košnjo, 
grabljice pa so pričele obračati in gra-
biti volčič. Takrat sta gospodar in eden 
od koscev odšla pripravljat žlajfe, tra-
dicionalno vozno napravo, s katero so 
včasih vozili seno s planine. Tukaj se 
moramo res malo pohvaliti, saj je to 
prvi primer dokumentiranja celotnega 
postopka izdelave žlajfov. V nadaljeva-

nju spremljamo, kako so žlajfe naloži-
li in s konjem odpeljali proti domu. Za 
vleko žlajfov so Pohorci večinoma upo-
rabili vole, v našem primeru pa smo 
uporabili konja. Zgodba se zaključi po-
zno popoldne na domačem skednju, 
kjer moški na gumnu raztovorijo žlajfe, 
volčič pa spravijo na parno in peter, na 
dve zgornji nadstropji skednja. Ko je 
delo končano, se zasliši glas harmonike 
in v ritmu domačih melodij se zavrtijo 
pari na gumnu. 

Še nekaj o prizoriščih snemanja 
Prvi del filma smo posneli na ra-

znih lokacijah vzdolž celotnih planj od 
Male in Velike Kope do Rogle. Zato 
sva si s snemalcem nabrala kar ne-
kaj kilometrov hoje za iskanje najlep-
ših prizorov. Posebej smo ponosni na 
čudovite zračne posnetke z dronom, 
ki pričarajo mehkobo krajinske podo-
be planj. Pripravo na košnjo in jutra-
nji odhod koscev smo posneli na kme-
tiji Miklavž, kjer smo lahko izkoristili 
čudoviti ambient stare domačije, sama 
košnja pa je potekala na Ostruščici. 
Volčič smo pospravili na skedenj kme-
tije Strmčnik, kjer smo tudi zaplesali. 
Zaključne prizore paše živine, čiščenja 
planj in košnje na sodobni način smo 
posneli na območju Krenkerjeve plani-
ne zahodno od Črnega vrha. 

Filmska ekipa in zahvala
Film je rezultat dela celotne ekipe. 

Producentka filma je KTV Dravograd, 
ki jo je zastopala Anita Špindler, ki 
je tudi brala besedilo. Glavni snema-
lec, ki je film tudi zmontiral in opre-
mil z glasbo, je bil Boštjan Selinšek, 
Plankton media, ki je tudi koprodu-
cent filma. Nekaj krajših posnetkov sta 
dodala Gregor Špindler in Matjaž Jež. 
Za scenarij in režijo celotne zgodbe je 
poskrbel Matjaž Jež, ki je nastopil tudi 
v vlogi biologa. Igrane prizore grabljic 
in koscev so odlično odigrale članice in 
člani folklorne skupine Majsterski pod 
vodstvom Jožeta Mežnarca. Ljudsko 
petje je dodala družina Miklavž, 
harmoniko pa je raztegnil Branko 
Skrlovnik. Konja za vleko žlajfov je pri-
peljal Stanko Sušec. Za prikaz dogaja-
nja na Krenkerjevi planini je poskrbela 
družina Domadenik. Projekt je vodila 
Občina Ribnica na Pohorju ob admi-
nistrativni pomoči LAS Mislinjske in 
Dravske doline. 

Vsem naštetim, ki so pomembno pri-
spevali k nastanku filma, in tudi vsem 
neimenovanim, ki so pri tem kakor 
koli pomagali, se iskreno zahvaljujem 
za vso pomoč in razumevanje. 

a mag. Matjaž Jež

Učenci kombiniranega oddelka 1. in 
2. razreda POŠ Dolič so v mesecu maju 
sodelovali na srečanju otroških folklor-
nih skupin koroške regije »Ringaraja«. 
Srečanje je organiziral JSKD in je pote-
kalo v Radljah ob Dravi. Naši učenci so 
na velikem odru zelo pogumno in suve-
reno prikazali splet plesa, iger in izšte-
vank, ki so se ga naučili pri pouku ob 

spoznavanju življenja v preteklosti. Na 
tak način se trudimo ohranjati in nego-
vati kulturno dediščino, ki kar prehitro 
tone v pozabo. 

Naj se otroški vrtiljak starih iger in 
pesmi še dolgo vrti. 

Pri nas se zagotovo bo.

a učiteljici Lilijana in Tina

Novičke sončnega škrata
Ani bani, ani bani zdaj za igro vsi 
smo zbrani …

mlad.si
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V pomladnih mesecih se začne pre-
bujati narava in z njo tudi naši načrti, 
kako urediti okolico in zasaditi viso-
ke grede pred igralnico. Potem pa šok! 
Naše visoke grede so bile zelo dotraja-
ne, les čisto preperel in enostavno ne 
bi preživele še enega posega vanje. Pri 
naši zadregi so nam na pomoč prisko-
čili v podjetju Urmar in nam izdela-
li novo in večjo visoko gredo, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo. 

Otroci so takoj opazili našo novo pri-
dobitev, zavzeto spremljali delo hišni-
kov, ko so razdirali stari gredici, posp-
ravljali les in zemljo pospravljali na 
kup. Najbolj pa so otrokom zasijale oči, 
ko so lahko sami s čopiči prebarvali les 

z zaščitno barvo. Dela so se lotili zavze-
to in natančno z nasmehom na obrazu.

Čez nekaj dni so otroci dobili v 
uporabo še majhne lopate in so lah-

ko čisto sami tisti velik kup zemlje 
preselili v nov, pobarvan leseni okvir. 
Zopet je bilo veliko navdušenje, vsi so 
želeli poskusiti in pomagati.

Sedaj nas čaka še sajenje okrasne-
ga zelenja, ki smo ga sami vzgojili v 
igralnici. 

V drugem delu grede bomo poseja-
li redkvico, zasadili različna zelišča in 
dišavnice, ki nas bodo razveseljeva-
le preko poletja vse do jeseni, ko se zo-
pet po zasluženem dopustu snidemo 
v vrtcu.

a Andreja Podlipnik

Naš vrtec gostuje v prostorih podru-
žnične OŠ Dolič. V njem sta že šti-
ri leta dva oddelka. Oddelek prvega 
starostnega obdobja vodita vzgojitelji-
ca Kristina Kovše in pomočnica vzgo-
jiteljice Lara Verboten. V skupini od 
3. do 6. leta so vzgojiteljica Florjana 
Kragelnik in pomočnici vzgojiteljice 
Alenka Pušnik ter Mojca Robič. 

Korona nas je v treh letih za marsi-
kaj prikrajšala. V tem šolskem letu, ko 
so se začeli sproščati ukrepi, smo po-
časi prehajali k načinu dela, kot smo 
ga poznali prej. Naš vrtec se je pri-
ključil projektu matične enote vrt-
ca Mislinja Sončni škrat z naslovom 
Poberem smet in rešim svet. Med 
šolskim letom smo sledili temu pro-

Novičke sončnega škrata
Pomlad prinese tudi delo na vrtu

Novičke sončnega škrata
Vrtec Dolič se predstavlja

mlad.si
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jektu, otrokom smo privzgajale lepe 
navade o skrbi za našo naravo in pla-
net. V jesenskih mesecih smo izvaja-
li projekt Dedek Matija pripovedu-
je. Vzgojiteljica Florjana je odigrala ta 
lik. Otroke je dedek Matija popeljal 
v svoje otroštvo, predstavil življenje 
v starih časih. Otroke so njegove ži-
vljenjske zgodbe neverjetno pritegnile. 
Seznanjali so se z različnimi igrami, 
oblačili, navadami, izdelovanjem igrač 
iz lesa … Pripravili smo tudi folklor-
ni splet Pastirci ob potoku. Dedek 
Matija je ob pomoči staršev na gozdni 
jasi izdelal pastirsko hišo (Škorjanko), 
tam smo izvedli tudi jesensko sreča-
nje s starši. V mesecu decembru smo 
ob obisku Božička napravili pravo 
Čarobno novoletno zgodbo na igrišču. 
V mesecu maju smo posneli otroško 
oddajo za VTV Mojca in medvedek 
Jaka. Predstavili smo se tudi s projek-
tom Poberem smet in rešim svet. V za-
četku meseca junija se bomo še enkrat 
predstavili v tej oddaji s tematiko Igre 

danes in nekoč. Ob koncu šolskega 
leta pa bomo lahko zopet po dolgem 
času pripravili slovesno prireditev ob 
zaključku šolskega leta.

Moja službena pot se s tem šolskim 
letom zaključuje. V veliko veselje mi 
je bilo, da me je pot pripeljala v ta pre-
čudovit kraj, med dobre ljudi. Pri svo-
jem delu sem neizmerno uživala, sle-
dila sem pobudam otrok in nastajali 
so nepozabni trenutki ob izvedbah 

predstav, ki smo jih lahko delili s star-
ši in širše. Brez mojih sodelavk, ki so 
mi bile v strokovno in vsestransko po-
moč, vsega tega ne bi zmogla. Temu je 
botrovala tudi pozitivna klima kolek-
tiva POŠ Dolič ter pozitivno in srčno 
sodelovanje staršev. Vsem se bi rada iz 
srca zahvalila za vse.

a Florjana Kragelnik, vzgojiteljica

O g l a s n o  s p o r o č i l o
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Občina Mislinja je ob letošnjem ob-
činskem prazniku objavila likovni, li-
terarni in fotografski javni natečaj na 
temi:
• Pohorske planje – biser naše dežele!
• Pohorske planje – tukaj smo doma!

in k sodelovanju povabila predšol-
ske otroke iz enot vrtca v Mislinji in 
Doliču, šolarje Osnovne šole Mislinja 
in POŠ Dolič ter učence Tretje osnov-
ne šole Slovenj Gradec.

V skladu s sklepom župana je stro-
kovna komisija za ocenjevanje prejetih 
izdelkov na letošnjo tematiko opravila 
pregled in ocenila najboljše po posa-
meznih kategorijah: 

Likovna dela
Osnovna šola:
• Razredna stopnja:
1. Skupinsko delo učencev – 5. b 

(Regina Šuler, Oskar Rutnik, 
Manca Založnik Krajnc, Tine 
Tašič in Drin Kabashi)

2. Blaž Vodenik – 2. b
3. Ema S. Praprtnik – 1. b

• Predmetna stopnja:
1. Erika Kacjan – 9. b
2. Hana Majcen – 9. b
3. Ana Mastnak – 9. b
Vrtec:
1. Valentina Furlan – 3,1 leta
2. Klara Kokol – 2,4 leti  

(Lovrenška jezera)
3. Nija Škodnik – 5,2 let (Mravljišče)
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec:
1. Valentina Kovač

2. Luka Temnikar
3. Jurij Drevenšek (Pohorski lonec)

Literarni natečaj
1. Lea Borovnik – 8. a
2. Nuša Majcen – 6. a
3. Luka Hatunšek – 6. b

Vsem, ki so se odzvali na natečaj, se 
iskreno zahvaljujemo, najboljšim pa 
bomo podelili priznanja.

Za prometno izobraževalno tekmo-
vanje mladih kolesarjev smo se veliko 
pripravljali. Bili smo tako zagnani, da 
smo se dobivali tudi v soboto in z uči-
teljico Marijo Tašič vadili na poligonu 
in reševali različne naloge. Tekmovali 
smo pod okriljem AMZS Dravograd.

V petek, 13. 5. 2022, smo se odpra-
vili na kolesarsko tekmovanje na 
Vransko, kjer je Center varne vožnje. 
Ko smo prispeli, smo odšli po štar-
tne številke in dobili malico. Potem 
smo reševali naloge na računalniku, 

BRSTičke Likovni, literarni in fotografski 
javni natečaj

BRSTičke Podprvaki

Erika Kacjan
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Vse pogosteje se na različnih rav-
neh sprašujemo, če otroci v letih šo-
lanja dobijo dovolj znanj, ki jih bodo 
potrebovali v življenju. Prihodnost je 
nepredvidljiva. 

Osnovna šola je namenjena razvo-
ju temeljnih kompetenc, zato je po-
membno, da se lotevamo vseh tistih, 
ki jih bodo otroci v življenju lahko 
nadgrajevali. 

V letošnjem šolskem letu smo se 
na naši šoli odločili spodbujati po-
membno znanje, ki ga potrebuje vsak 
za uspešno delo, razvoj in prihodnost. 
Gre za razvijanje pismenosti, ki je v 
drugi polovici prejšnjega stoletja dobi-
la širši pomen. Če smo nekoč govori-

li zgolj o bralni pismenosti kot o spo-
sobnosti branja in zapisovanja, so se 
pismenosti razširile na različna pod-
ročja. Veliko se govori in izobražu-
je na področju informacijsko-digital-
ne pismenosti, mi pa smo le-tej dodali 
še finančno pismenost, ki je kombi-
nacija splošne bralne in matematične 
pismenosti.

Začeli smo z malimi koraki. Z os-
mošolci smo se pripravljali na naci-
onalno tekmovanje Evropskega de-
narnega kviza in jim s tem osvetlili 
pomembnost področja financ, jim raz-
ložili osnovne pojme ter vzpodbudili 
zanimanje za tovrstno izobraževanje. 
Spoznali so osnove osebnih financ – 

kako varčevati za različne cilje, kaj je 
obrestno-obrestni račun, kako zasluži-
ti z delom, vlagati na borzo, koliko kaj 
stane in kolikšna je vrednost, kako pa-
metno kupovati preko spleta ali pro-
dajati rabljene predmete …

Spoznali so, da so to znanja, ki jim 
že zdaj koristijo, še bolj pa se zavedajo, 
da jim bodo prišla prav, ko vstopijo v 
svet odraslih, ki se vsakodnevno soo-
čajo z učinkovitim upravljanjem s pre-
moženjem, kakršno koli že to je. 

a Meta Vogrinec

ki so bile zelo zahtevne. Sledila je vo-
žnja po poligonu in labirintu s prome-
tnimi znaki in različnimi preprekami. 
Vožnja je bila zelo dolga in napeta. 

Po kosilu je sledila razglasitev rezul-
tatov. Zelo smo bili veseli, ko so pove-
dali, da je naša skupina osvojila drugo 
mesto. Sam pa sem bil še toliko bolj 
vesel, saj sem v kategoriji posamezni-
kov osvojil prvo mesto. Ker sem bil 
najboljši iz cele Slovenije, sem se uvr-
stil v štiričlansko ekipo, ki bo sep-
tembra na mednarodnem FIA tekmo-
vanju v Zadru zastopala Slovenijo. 

V spominu mi bo ostalo tudi to, da 
smo se z ostalimi člani skupine dogo-
vorili, da lahko polijemo z vodo tis-
tega, ki se bo uvrstil naprej. Domov 
sem torej prišel moker, a zelo vesel 
in ponosen. Vse nas pa je tudi gani-
lo, ko nam je učiteljica zaupala, da 

smo ji polepšali zadnje leto njenega 
poučevanja. 

a Jakob Kurmanšek

BRSTičke Znanje za življenje

L i k o v n i ,  l i t e r a r n i  i n  f o t o g r a f s k i  j a v n i  n a t e č a j

Pohorske planje
Na pohorskih planjah smo doma,
kjer se veter z drevesi igra.
Ko opazimo, da vse cveti,
po cvetnem prahu zadiši.

Metulji se po travnikih lovijo,
vedno manj jih je, ki letijo.
Zelo progasta pa je borovnica,
ki se ji reče tudi »črnica«.

Na pohorskih planjah smo doma,
kjer se veter z drevesi igra.
Po gozdovih rjavi medvedi se podijo,
pazi, da te ne ulovijo.

Znamenitosti res veliko je pri nas,
pazi, da te ne povozi čas.
Obišči nas še ti, 
mogoče si prekrižamo poti.

a Lea Borovnik, 8.a 
Mentorica: Leja Oder
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V soboto, 21. maja, je na kolesarski 
povezavi od Dravograda do Mislinje, 
pod okriljem 9. vseslovenskega Tedna 
ljubiteljske kulture, potekal Dan lju-
biteljske kulture na Štrekni, kamor 
se je aktivno vključila tudi Občina 
Mislinja, predstavljali pa so se ustvar-
jalci ljubiteljske kulture s področja 
glasbe, umetnosti, literature in plesa.
Občanke in občani ter drugi nak-
ljučni kolesarji in pešci so se na sonč-
no pomladno soboto v velikem številu 
odzvali na dogajanje ter poslušali ali 
opazovali nastopajoče.

Na dveh prizoriščih v naši občini (pri 
avtobusni postaji Vagon ter na posta-
jališču za tunelom) se je predstavilo 
12 ljubiteljskih kulturnih društev in 
skupin. 
Najprej je zaigrala Babnikova godba, s 
plesom so sledili člani folklornih sku-
pin Valdek Završe v mlajši in starej-
ši zasedbi, Pevski zbor svetega Vida, 
Plesna skupina Flamenko, skupina 
Jazoo, Folklorna skupina Majsterski, 
glasbena skupina Rompompom, VIS 
Šentilj – Klapa Šentilj, oktet Dolič ter 
kvintet Zven. 

Ob Štrekni sta se predstavili še 
Likovna sekcija Mislinjske doline / 
Raum Au ter Meškova bukvarna, ki 
je postavila tri mobilne bukvarnice. 
Udeleženci dogajanja so se lahko vpi-
sali tudi v Društvo ljubiteljev knjig.
Glavna organizacija prvega dne lju-
biteljske kulture na Štrekni je bila 
plod sodelovanja Območnih izpostav 
Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti Slovenj Gradec in Dravograd ter 
Regijske razvojne agencije Koroška.

a Andreja Srt

Dan ljubiteljske kulture na Štrekni
kult-ura
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V Centru za zdravje in šport 
Mislinja je razstava 60 let DTV 
»Partizan« Mislinja dobila stalno 
postavitev.

V mesecu maju smo v prostore 
Centra za zdravje in šport Mislinja 
preselili razstavo z naslovom 60 let 
DTV »Partizan« Mislinja. Športno 
življenje in druženje ob športnih ak-
tivnostih sta bila za Mislinjo značilna 
že od nekdaj. Za začetek organizira-
nega športa v Mislinji štejemo 3. april 
1960, ko je bilo ustanovljeno Društvo 
za telesno vzgojo (DTV) »Partizan« 
Mislinja. V okviru DTV »Partizan« 
Mislinja so se razvile in delovale šte-
vilne posamezne sekcije, iz katerih so 
se kasneje razvila športna društva in 
samostojni klubi. Na razstavi predsta-
vljamo pregled pomembnih aktivno-
sti, ki so zaznamovale celotno obdob-
je delovanja DTV »Partizan« Mislinja, 
danes Športno rekreativnega društva 
Mislinja. Vabljeni k ogledu.

a Aleksandra Ramšak 
Koroški pokrajinski muzej

Razstava 60 let DTV »Partizan« Mislinja

L i k o v n i ,  l i t e r a r n i  i n  f o t o g r a f s k i  j a v n i  n a t e č a j

Erika Kacjan

Klara Kokol

Luka Temnikar Ema S. Praprtnik

Valentina Furlan

kult-ura
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Dežela drugih – Leïla Slimani 
Francoska pisateljica maroških kore-

nin, že poznana po romanu Uspavanka, 
nam tokrat predstavlja prvi del družbe-
nozgodovinske trilogije, kjer se loteva vpra-
šanj (post)-kolonizacije in položaja žensk v 
Maroku. Osrednja junakinja Mathilde in ma-
roški vojak Amin se leta 1944 noro zaljubi-
ta in začneta pisati svojo zgodbo. Po koncu 
druge svetovne vojne se preselita na obro-
bje mesta Meknes, kjer je Amin podedoval 
posestvo. Vznemirjenje ob poroki s čednim 
Aminom in željna pustolovščin se podata v 
drugo deželo, na žalost pa Mathilde kaj hit-
ro spozna, da je prišla v togi svet samote in 
pomanjkanja, kjer je le še ena ženska, tujka 
prepuščena nemilosti drugih. 

Čez pet let – Rebecca Serle 
Ameriška pisateljica in scenaristka je spi-

sala romantično ljubezensko zgodbo, ide-
jo in navdih zanjo pa je dobila od ljudi, ki jo 
obkrožajo v njenem življenju.

Ko manhattansko odvetnico Dannie na 
razgovoru za službo vprašajo, kje se vidi 
čez pet let, lahko na to vprašanje odgo-
vori brez omahovanja, saj ima svojo ži-
vljenjsko pot natančno začrtano. Po us-
pešno opravljenem razgovoru jo partner 
zasnubi in srečna, da se razmerje razvija, 
kot si je zamislila, se zvečer odpravi spat. 
A ko se naslednjega dne prebudi ob njej 
leži drug moški ter presenečena ugoto-
vi, se je zbudila v jutro pet let v prihodno-
sti. Prestrašena se ponovno zbudi v novo 
jutro in ima občutek, da so bile le sanje. Pa 
vendar ji moški iz sanj po štirih letih resnič-
no prekriža pot. 

Pravijo, da sem preveč občutljiva 
– Frederica Bosco

Italijanska pisateljica nas v knjigi, ki je me-
šanica biografije in praktičnih nasvetov, po-
pelje skozi svoje izkušnje in z nasveti spo-
roča, kako lahko tudi kot visoko občutljiva 
oseba uživamo v lepih plateh življenja. V 
knjigi se bodo našle vse tiste osebe, ki so 
do sedaj mislile, da so drugačne od dru-
gih, ki niso bili razumljeni in so jih jemali kot 
»krhka« bitja, ki se ne znajo postaviti zase 
in so preveč občutljivi. Pa vendar lahko 
takšne osebe iz svojega hiperobčutljivega 
sveta potegnejo marsikaj dobrega in se na-
učijo, kako črpati moč iz svoje šibkosti. 

a Tadeja Kotnik  
knjižnica Ksaverja Meška 

V enem izmed prejšnjih prispevkov 
za glasilo Naša občina sem pisal o po-
vezavi in razlikah med delom, telesno 
vadbo in njunim vplivom na zdravje. 
Oblik telesne vadbe je več in lahko jih 
izvajamo na mnogo različnih načinov 
glede na želje, potrebe in čas. Vadba z 
bremeni oz. utežmi je tista, ki jo lahko 
univerzalno predpišemo praktično vsa-
kemu človeku. Kljub temu pa se ljud-

je s tovrstno vadbo pogosto srečajo šele 
po poškodbi ali kakšni drugi okvari 
gibalnega sistema. Presenečeni boste, 
koliko koristi prinaša vadba z bremeni. 

Zmote o dvigovanju bremen
Obstaja kar nekaj neutemelje-

nih predstav o dvigovanju bremen. 
Predvsem ženske pogosto povsem ne-
upravičeno skrbi, da bodo s premi-

kanjem lastne teže ali uteži, njihove 
mišice kar rasle in bodo preveč »nabil-
dane«. Če bi to držalo, bi bili tudi tis-
ti moški s slabo genetsko predispozici-
jo za pridobivanje mišične mase veliko 
bolj mišičasti, pa se to celo po več le-
tih take vadbe ne zgodi. Fiziološko je 
to pač proces, ki terja veliko vložene-
ga truda, časa, določenih hormonov, 
ki jih imajo ženske manj kot moški in 

Knjižni kotiček

Vadba z bremeni

kult-ura

skrb zase
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navsezadnje dobro genetsko podlago 
za mišično rast.

Druga predpostavka, da za tako vad-
bo potrebujemo fitnes karto in da je 
dvigovanje uteži nevarno, prav tako 
ne drži. Ljudje imajo včasih predsta-
vo, da se morajo najprej malo natreni-
rati, da bodo nared za fitnes. Vendar 
so fitnes naprave namenoma narejene 
tako, da omogočajo postopno obreme-
njevanje, ob tem pa zagotavljajo sta-
bilnost in varnost pri izvajanju vaj. Še 
ena prednost trenažnih naprav je ta, da 
vaje precej poenostavijo, saj je na do-
ločeni napravi pogosto možno izvajati 
samo en gib. 

Strah staršev, da dvigovanje uteži za-
vira rast njihovih otrok, je neuteme-
ljen. Hormoni, ki so ravno v najstni-
ških letih v povišani koncentraciji, so 
ključni za rast celotnega mišično-ske-
letnega sistema. Dodatna bremena to 
rast le potencirajo. 

Koristi vadbe z bremeni
Vsako gibanje je boljše od sede-

nja in neaktivnosti. Vadbo z breme-
ni v priporočilih EU smernic o telesni 
aktivnosti in Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje sicer navajajo, ven-

dar menim, da bi morali njene pozi-
tivne učinke še bolj poudarjati. Z leti 
se naša telesa starajo in s časom izgub-
ljamo funkcionalno (mišično) maso. 
Obenem se z upadom aktivnosti veča 
tudi nefunkcionalna ali maščobna 
masa. Določen del maščobne mase je 
zaželen, preveč kilogramov na račun 
maščobe pa je razlog za številne sodob-
ne bolezni: diabetes, srčno-žilne bolez-
ni in podobno. 

Z dodatnimi bremeni, ki jim naše 
telo običajno ni izpostavljeno, ciljamo 
na izgradnjo puste mišične mase. Za to 
niso potrebne uteži in fitnes, vsekakor 
pa fitnes nudi začetnikom prijazno in 
varno okolje za vadbo. Mišična masa 
pomembno vpliva na zaviranje sarko-
penije – upad mišične mase in moči 
pri starostnikih. Ljudje s sarkopeni-
jo so bolj podvrženi padcem, zlomom 
kosti in boleznim, ki večajo stopnjo 
umrljivosti. Vadba z bremeni vpliva na 
zaviranje s starostjo povezanim narav-
nim upadom kostne gostote. Povečuje 
in ohranja mišično maso in vzdržuje 
mišično koordinacijo, ki je potrebna za 
dobro telesno držo ter gibljivost.

Dvigovanje uteži dolgoročno znižuje 
srčni utrip, krvni pritisk in dobro vpli-

va na presnovo. Najboljše pri vsem tem 
pa je to, da ne rabite dvigovati zelo tež-
kih bremen. Dovolj je, če trikrat te-
densko naporu izpostavite vse več-
je mišične skupine. Z lažjimi bremeni 
morate narediti več ponovitev, zadnje 
ponovitve pa morajo biti pošteno tež-
ke. Takšen trening vzame največ eno 
uro časa, z ogrevanjem vred.

Poleg vseh naštetih koristi vad-
be z bremeni, ljudi najbolj zanima lep 
izgled, ki ga naredijo mišice. Z ustre-
zno prehrano je taka vadba najbolj 
učinkovita za hujšanje posamezni-
kov. Z energijskim primanjkljajem v 
prehrani omogočimo telesu, da višek 
energije, ki se kopiči v odvečnih kilo-
gramih porablja, vadba pa da mišicam 
ustrezen impulz za njihovo rast.

Vadba z bremeni je primerna za vse 
starostne skupine. Najbolje je z njo pri-
četi zgodaj, ko imamo največji poten-
cial za izgradnjo močnega skeleta in 
mišic. Z leti namreč kostna gostota 
in mišični volumen začneta upadati, s 
primerno vadbo pa ju lahko vzdržuje-
mo tudi v pozni starosti. 

a Jordan Korošec, dipl. kin.

O mreži virov pomoči in Programu MIRA
skrb zase

Namen Programa MIRA, 
Nacionalnega programa duševne-
ga zdravja 2018-2028, je promocija 
duševnega blagostanja, preprečeva-
nje duševnih motenj, varovanje člo-
vekovih pravic in celostna skrb za 
ljudi s težavami v duševnem zdrav-
ju. Cilj je vsem prebivalcem Slovenije 
zagotoviti pogoje za uresničevanje 
pravice do najboljšega možnega du-
ševnega in telesnega blagostanja, za 
razvoj in udejanjanje vseh potencia-
lov v poklicnem, družbenem, zaseb-
nem in družinskem življenju ter čim 
lažji dostop do kakovostnih virov 
pomoči.

Na spletni strani www.zadusev-
nozdravje.si je zato konec leta 2021 v 
zavihku »Kam po pomoč« zaživel se-
znam Mreža virov pomoči, kjer so na 
enem mestu zbrane uradno registri-
rane zdravstvene in socialne stori-
tve, ki so v slovenskem prostoru na 
voljo uporabnikom brez plačila.

Seznam vključuje storitve preventive 
in krepitve duševnega zdravja kot tudi 
nudenje različnih oblik pomoči lju-
dem v duševnih stiskah.

V interaktivni bazi podatkov, do ka-
terih je mogoče dostopati s pomočjo 
iskalnika, se je nabralo čez 900 izva-
jalcev. Pri vsakem so podani kontak-

tni podatki, kratek opis oblike pomoči 
oziroma storitev, ki jih nudi, in ciljna 
skupina uporabnikov.

Da bi bila Mreža virov pomoči dos-
topna vsem ljudem, tudi tistim, ki ni-
majo dostopa do ali ne uporabljajo 
spleta, smo oblikovali knjižico primer-
no za tisk. V knjižici so zajeti vsi iz-
vajalci v regiji, ki je najbližja vašemu 
kraju bivanja.

Seznam bomo posodabljali, saj želi-
mo, da bo vsak, ki išče določeno stori-
tev ali pomoč, našel tisto, ki jo v dolo-
čenem trenutku potrebuje.

Za zdravo prihodnost – ker nam ni 
vseeno.
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Končno so se sprostili ukrepi za pre-
prečitev širjenja covida-19, kar nam je 
omogočilo, da smo lahko ponovno v 
polnem zagonu pričeli s pohodi.

V sodelovanju z društvom upoko-
jencev smo uspeli izvesti vse plani-
rane pohode. Na pustni torek smo 
se podali na Kozjansko. Sprehodili 
smo se po Bohorju in se povzpeli na 
Veliki Javornik (1.123 m), najvišji vrh 
Bohorja.

V torek, 5. aprila 2022, smo se po-
dali po delu Andraške planinske poti. 
Pohod smo pričeli pri Frenku Odru, 
kjer so nas pogostili z jutranjo kavi-
co in pecivom. Po poteh Andraža nas 
je popeljal predsednik Kulturnega 
društva Andraž Vili Pižorn. Na poho-

du smo v lepem vremenu uživali v hoji 
po prebujajočem se mešanem gozdu.

V maju smo se podali na Gorenjsko, 
na Babji zob nad Bledom. Zanimivo 
ime vrha, ki se prenaša iz roda v rod, 
izhaja iz legende o čarovnici. Napor, 
potreben za vzpon na vrh, je bil obilno 
poplačan z razgledom na Bled z okoli-
co in na vrhove Karavank in Julijskih 
Alp.

Letos smo po dveh letih odpove-
di uspeli organizirati naše tradicional-
ne pohode. Na velikonočni ponede-
ljek smo tako ponovno izvedli pohod 
Mislinja–Črepič–Fričev vrh–Završe–
Mislinja, ki se ga je udeležilo lepo šte-
vilo pohodnikov.

Uspelo je tudi tradicionalno srečanje 
planincev in krajanov občine Mislinja 

v Završah na praznični prvomajski 
dan. Kljub bolj kislemu vremenu tis-
tega jutra se je srečanja udeležilo ve-
liko število pohodnikov, ki so lahko 
uživali na igrišču pod OŠ Završe. Da 
pohodniki niso bili lačni in žejni, pa 
so poskrbeli Občina Mislinja ter čla-
ni PD Mislinja in Kulturnega društva 
Završe, ki je pripravilo tudi kulturne 
užitke za zbrano množico.

Pred koronskim časom smo v sode-
lovanju z Združenjem borcev za vred-
note NOB Mislinjske doline organi-
zirali pohod iz Mislinje na Poljano, ki 
je zadnji dve leti odpadel. Letos smo 
lahko ponovno organizirali tudi ta po-
hod, posvečen borcem Šercerjeve bri-
gade, ki so pred 77 leti po tej trasi hi-
teli na pomoč partizanskim enotam 

Pomlad v Planinskem društvu Mislinja
društveno dejavni
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na Poljani. Iz Mislinje smo krenili v 
petek, 13. maja, ob 23. uri. V soboto, 
14. maja, pa smo prisostvovali prosla-
vi, kjer so v kulturnem delu sodelovali 
Tržaški partizanski pevski zbor Pinko 
Tomažič in recitatorji Mežiške doli-
ne. Zbrane je pozdravil župan občine 
Prevalje Matic Tasič. Slavnostni go-
vornik je bil predsednik Zveze zdru-
ženj borcev NOB Marjan Križman.

Letos sta Občina Ivančna Gorica in 
PD Polž ponovno organizirala pohod 
po Jurčičevi poti, ki smo se ga 5. mar-
ca udeležili tudi planinci PD Mislinja. 

V pomladanskem času smo se po-
dali še na Goriško na Sabotin in nad 
Žerjavom občudovali avrikelj.

Da pa ne bi pozabili na sneg, smo 
se udeležili tudi Zimskega poho-
da na Peco in Arničevega pohoda na 
Raduho.

V začetku marca smo uspeli izpelja-
ti redni zbor članov društva, kjer smo 
pregledali delo preteklega leta in nare-
dili plan za prihodnje.

Kot vidite, se je v pomladanskem 
času v planinskem društvo marsikaj 
dogajalo. Vabimo vas, da se nam pri-
družite in uživate skupaj z nami. Ne 
bo vam žal.

a Peter Zupanc

Program pohodov PD Mislinja
Julij 2022
 2. 7. 2022 Varno v gore (v sodelovanju z društvi Šaleške doline)
 5. 7. 2022 Pokljuška soteska
 7.–10. 7. 2022 Obisk PD Žeželj
 16. 7. 2022 Podvežak, Lučki dedec
 16. 7. 2022 Cjajnik (ferata)
 30. 7. 2022 Grintavec
Avgust 2022
 2. 8. 2022 Klek (1.753 m), Rožca (1.563 m)
 4.–5. 8. 2022 Triglav 
 13. 8. 2022 Jalovec
September 2022
 3. 9. 2022 Rogla z okolico
 6. 9. 2022 Trdinov vrh
 10. 9. 2022 Veliki vrh (Savinjske Alpe)
 23. 9. 2022 Pohod ob prazniku športa
 24. 9. 2022 Planina za Črno goro, Črna prst 
Vsi natančnejši podatki bodo objavljeni ob torkih po 17. uri na Koroškem radiu, na pla-
katih, na spletni strani PD Mislinja in na spletni strani Moja občina.

Športno rekreativno društvo Dolič občanom z veseljem 
sporoča, da nam je ob 40. obletnici društva na rekreacij-
skem centru v Gornjem Doliču uspelo kupiti nova otroška 
igrala. 

Dragi otroci in dragi starši,
vabimo vas, da ta igrala s pridom uporabljate in si s tem 

krepite svoj športni duh. 
Pazite na njih, da nam bodo služila še veliko let.
Hvala Občini Mislinja in Vaški skupnosti Dolič za fi-

nančno pomoč. 

a ŠRD Dolič

Dolič je bogatejši za otroška igrala
društveno dejavni
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Strelke in strelci iz vrst Strelskega 
društva Dolič so ponovno navduši-
li na 31. državnem prvenstvu za mlaj-
še kategorije, ki je potekalo v začetku 
maja v Ljubljani. Čeprav na letošnjem 
prvenstvu ni tekmovala ekipa, so po-
samezni tekmovalci poskrbeli za eno 
izmed najuspešnejših prvenstev za SD 
Dolič. 

Za navdušenje sta že na začetku pr-
venstva poskrbela najmlajša predstav-
nika v kategoriji mlajši dečki. Odlično 
formo je z vrhunskim rezultatom 178 
krogov dosegel Tine Tašič, ki je postal 
državni podprvak. Družbo na odru 
za zmagovalce mu je delal tudi drugi 
predstavnik SD Dolič Oskar Erjavec, 
ki je ponovil lanskoletni uspeh in z re-
zultatom 175 krogov pristal na odlič-

nem 3. mestu. V kategoriji dečki in 
deklice so tekmovali štirje predstav-
niki društva, ki so ravno tako doseg-
li izjemne rezultate. Jure Glažar je 
znova dokazal, da je že vrsto let eden 
najboljših strelcev v Sloveniji in z re-
zultatom 186 krogov stopil na najviš-
jo stopničko in postal državni prvak. 
Odlično je nastopil tudi Anže Jakopič, 
ki je z rezultatom 163 krogov zasedel 

V letošnjem, prvem dokaj normal-
nem, »pokoronskem« letu smo nogo-
metaši NK Direkta Dolič ponovno iz-
vedli naš tradicionalni Velikonočni 
turnir v malem nogometu v terminu, 
ki smo ga mi in tudi vsi občani nava-
jeni – na veliko noč. Letos smo se v 
organizacijo največjega turnirja v ma-
lem nogometu v Občini Mislinja in 
širše podali že sedmič, smo pa ime-
li v primerjavi z lanskim »instant« tur-
nirjem, ko smo morali vse organizira-
ti v enem tednu zaradi nepredvidljivih 
epidemioloških razmer, več časa za or-
ganizacijo. Malo nas je skrbelo, da bi 
bilo zaradi dveh »koronsko« obarva-
nih let letos manj prijavljenih ekip, saj 
se je v tem času mnogo ekip ali igral-
cev odločilo obesiti nogometne če-
vlje na klin. Izkazalo se je, da so bili 
naši strahovi deloma upravičeni, saj 
je bilo za razliko od prejšnjih let, ko 
smo se navadili na rekordno udelež-
bo po 24 ekip ali več, končno število 
prijavljenih ekip 18. Je bilo pa gledal-
cev vsaj toliko kot prejšnja leta, če ne 
še več. Po velikonočnem zajtrku smo 
se člani ekipe hitro odpravili na igri-
šče in zopet smo imeli ne samo veli-

konočni ampak tudi športni praznik 
v Doliču. Tekme so se odvijale vso ne-
deljsko popoldne in skozi ves pone-
deljek. Na poti do finala so se najbolj 
izkazale ekipe MSP Šefik Mujagić, 
Obnove Stevanovič in Zajci. Te tri 
ekipe so se pomerile v finalu treh, na 
koncu pa je slavila ekipa MSP Šefik 
Mujagić, Obnove Stevanović so os-
vojile drugo mesto, Zajci pa tretje. 
Skupaj so poleg pokalov za najboljše 
odnesli tudi 900 € denarnega sklada. 
Lahko rečem, da smo v našo bogato 
zgodbo Velikonočnega turnirja uspeš-
no dodali že sedmi list. Brez dvoma 

bomo tudi osmega. Rad bi se še zah-
valil vsem sponzorjem in donatorjem, 
ki so nam tudi letos priskočili na po-
moč in tako ali drugače pripomogli 
k izvedbi turnirja. Zahvalil bi se tudi 
vsem obiskovalcem turnirja za udelež-
bo, Športnemu društvu Dolič za vsa 
leta podpore delovanja NK Direkta in 
vsem ostalim, ki so s kakršnokoli po-
močjo pomagali pri organizaciji in iz-
vedbi turnirja. Hvala in se vidimo pri-
hodnje leto. 

a Urh Podpečan

Velikonočni turnir v malem nogometu
društveno dejavni

Odličen rezultat naših strelcev na 
državnem prvenstvu

društveno dejavni
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28. mesto. V kategoriji deklice so od-
lično nastopili obe naši tekmovalki, 
Manca Felle in Teja Mencinger, ki sta 
se uvrstili tik pod oder za zmagoval-
ce. Manca je z rezultatom 183 krogov 
zasedla 4. mesto, medtem ko se je Teja 

z rezultatom 181 krogov uvrstila na 
5. mesto. Tekmovalec SD Dolič pa je 
poskrbel tudi za izjemen rezultat v ka-
tegoriji starejši dečki. Ažbe Kanovnik, 
ki je prvič nastopal na državnem pr-
venstvu, je z rezultatom 169 krogov 

izenačil svoj osebni rekord in zasedel 
18. mesto. 

Čestitke vsem mladim strelkam 
in strelcem, ki so znova dokazali, da 
SD Dolič sodi med najboljša strelska 
društva v Sloveniji.

Športno rekreativno društvo Dolič 
si je v okviru kolesarske sekcije zadalo 
nalogo, da v letu 2022 organizira ne-
kaj kolesarskih druženj. Prvo izmed 
njih, pod nazivom Uvod v kolesarsko 
pomlad, se je odvijalo v nedeljo, 22. 
5. 2022. 

Kolesarjenje je potekalo po Štrekni, 
od Gornjega Doliča do Slovenj 
Gradca. Zbrali smo se ob 10. uri 
pred športno hišo, kjer smo od naše-
ga vodje Luke Pavliča prejeli navodila, 
kakšna so pravila obnašanja na kole-
sarski stezi in pri skupinski vožnji. 

Skupina petnajstih kolesarjev je pot 
nadaljevala proti Mislinji, kjer so nas 
že čakali ostali kolesarji. 

Po ponovni razlagi navodil smo pot 
nadaljevali cilju naproti. 

Moto našega kolesarskega druže-
nja se je glasil: »Po Štrekni do Slovenj 
Gradca na sladoled.« Ta je bil najbolj 
navdihujoč za otroke, ki so sestavljali 
skoraj polovico vseh udeležencev. Bilo 
jih je kar 15. 

Pot navzdol je hitro minila, posta-
nek v centru mesta z sladoledom, pa 
je bil dodatna energija in vzpodbuda 
za vzpon, ki nas je čakal pri povratku. 
Na poti domov smo se ustavili na ig-

ralih ob kolesarski stezi v Turiški vasi, 
kjer so otroci kljub utrujenosti in z že 
kar nekaj prevoženimi kilometri za 
sabo, svoje noge in misli »spočili« na 
igralih. Zaradi rahlega vzpona proti 
Dovžam, so otroci potrebovali kakšen 
»turbo« pogon, kjer so vskočili starši 
in ostali spremljevalci. 

Dan smo zaključili prijetno utruje-
ni, z nasmehom na obrazih in z željo 
po ponovnem druženju.

a ŠRD Dolič

OTROCI OD 6. LETA DALJE
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SPREMSTVO NA TEKMOVANJIH
VAREN IN UMIRJEN ŠPORT
UGODNA ČLANARINA (25€ / LETO)
BREZPLAČNA IZPOSOJE OPREME
DRUŽENJE Z VRSTNIKI

KDO ZAKAJ
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PETEK 16.00 - 17.00
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Uvod v kolesarsko pomlad
društveno dejavni
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Z 31. DP v streljanju z zračnim 
orožjem se je končal zimski del sezo-
ne za naše tekmovalke in tekmovalce. 
Kot že nekaj preteklih sezon, smo tudi 
tokrat v vseh kategorijah posegli po 
najvišjih mestih, kar za tako majhno 
društvo pomeni izjemen uspeh. Za 
nami je izjemno uspešna strelska sezo-
na, saj smo osvojili praktično vse, kar 
se osvojiti da. Zopet smo dokazali, da 
sodimo med najboljša strelska društva 
v Sloveniji. Veseli smo, da s tem pri-
pomoremo tudi k prepoznavnosti na-
šega kraja in občine. Konkurenca v 
športnem strelstvu je vse močnejša in 
le s trdim in kvalitetnim delom se je 
možno enakovredno boriti za najvišja 
mesta. Naredili smo korak naprej tudi 
v organizacijskem smislu, saj smo na 
strelišču v Doliču organizirali univer-
zitetno državno prvenstvo ter kvalifi-
kacije za 1. B državno ligo. Zaupanje 
za tako pomembni dve tekmovanji 
nam zelo veliko pomeni. Veseli nas 
dejstvo, da smo z organizacijo, pred-
vsem pa z odličnimi rezultati, predsta-
vili naš kraj ter občino strelkam in 
strelcem širom Slovenije.

Predstaviti bi želeli le najbolj od-
mevne rezultate v letošnji strelski 
sezoni.
Državno prvenstvo v streljanju z 
zračnim orožjem

Mlajši dečki:
2. mesto: Tine Tašič
3. mesto: Oskar Erjavec 

Dečki:
1. mesto: Jure Glažar – državni prvak
28. mesto: Anže Jakopič 

Deklice:
4. mesto: Manca Felle 
5. mesto: Teja Mencinger 

Starejši dečki:
18. mesto: Ažbe Kanovnik 

Mladinke:
2. mesto: Anamaria Cvikl 
12. mesto: Kaja Mencinger 

Šolsko državno prvenstvo v streljanju 
z zračnim orožjem

Mlajše učenke:
2. mesto: Manca Felle 
8. mesto: Teja Mencinger 

Učenci:
1. mesto: Jure Glažar – šolski držav-
ni prvak

Ekipno so mlajše učenke in učen-
ci v sestavi Mencinger, Felle in Glažar 
osvojili 2. mesto.

Starejši učenci:
20. mesto: Jernej Glažar 
32. mesto: Ažbe Kanovnik 
35. mesto: Klemen Klemenc 

Ekipno so učenci v sestavi 
Kanovnik, Glažar in Klemenc osvoji-
li 8. mesto.

Dijakinje:
2. mesto: Anamaria Cvikl
10. mesto: Kaja Mencinger 
Mladinska državna liga

Mladinke:
2. mesto: Anamaria Cvikl 
12. mesto: Kaja Mencinger 
1. B državna članska liga
4. mesto: Anamaria Cvikl 
15. mesto: Kaja Mencinger 
44. mesto: Dejan Stropnik 

Ekipno so strelci v članski kategoriji 
osvojili 10. mesto.

Članska ekipa že 10 let suvereno 
nastopa v izjemno močni 1. držav-
ni ligi.

Jure Glažar je postal državni prvak.

Na državnem prvenstvu smo bili eno najuspešnejših strelskih društev.

Izjemno uspešna sezona za Strelsko 
društvo Dolič

društveno dejavni
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Regijsko prvenstvo v streljanju z 
zračnim orožjem

Mlajši dečki:
2. mesto: Oskar Erjavec 
3. mesto: Tine Tašič 

Dečki:
2. mesto: Jure Glažar 
5. mesto: Anže Jakopič 
7. mesto: Gal Štinjek 

Ekipno so dečki osvojili 2. mesto.
Deklice:

2. mesto: Teja Mencinger 
5. mesto: Manca Felle 

Starejši dečki:
6. mesto: Ažbe Kanovnik 
7. mesto: Jernej Glažar 
8. mesto: Klemen Klemenc 

Ekipno so starejši dečki osvojili 1. 
mesto.

Mladinke:
1. mesto: Kaja Mencinger 

Področno prvenstvo v streljanju z 
zračnim orožjem za osnovne in srednje 
šole

Mlajši učenci:
2. mesto: Tine Tašič 
3. mesto: Oskar Erjavec 

Učenke:
2. mesto: Manca Felle 
3. mesto: Teja Mencinger 

Učenci:
1. mesto: Jure Glažar 
9. mesto: Anže Jakopič 
10. mesto: Gal Štinjek 

Ekipno so mlajše učenke in učen-
ci v sestavi Mencinger, Felle in Glažar 
osvojili 1. mesto.

Starejši učenci:
2. mesto: Ažbe Kanovnik 
5. mesto: Jernej Glažar
7. mesto: Klemen Klemenc 
Ekipno so učenci v sestavi Kanovnik, 
Glažar in Klemenc osvojili 1. mesto.

Dijakinje:
1. mesto: Kaja Mencinger 

Regijska liga
Mlajši dečki:

2. mesto: Tine Tašič 
3. mesto: Oskar Erjavec 

Deklice:
2. mesto: Teja Mencinger 
3. mesto: Manca Felle 

Dečki:
1. mesto: Jure Glažar 
6. mesto: Anže Jakopič 
8. mesto: Gal Štinjek 

Ekipno so mlajše deklice in dečki 
v sestavi Mencinger, Felle in Glažar 
osvojili 1. mesto.

Starejši dečki:
3. mesto: Ažbe Kanovnik 
6. mesto: Klemen Klemenc 
9. mesto: Jernej Glažar 
Ekipno so starejši dečki osvojili 3. 
mesto.

a Roman Herlah, trener SD Dolič

Veseli obrazi tekmovalk in tekmovalcev po regijskem prvenstvu.
V kategoriji mlajši dečki kar dva naša predstavnika na odru za 
zmagovalce (levo Tine Tašič, desno Oskar Erjavec).

Člani KD Završe in vsi krajani 
smo neizmerno hvaležni Stanku 
Pogorevcu za dolgoletno in 
brezplačno sodelovanje pri 
postavljanju mlajev v Završah. 
Iskrena hvala!
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Mislinjski podmladek je že v sezoni 
2020/21 z dobrimi igrami dokazoval, 
da je njihovo mesto v samem vrhu slo-
venske odbojke. Po prepričljivem štar-
tu, ko so premagovali vse nasprotne 
ekipe na vzhodu, so se uvrstili na fi-
nalni turnir. Žal so v najbolj ključnem 
delu sezone odigrali dve najslabši par-
tiji in na koncu zasedli nehvaležno 4. 
mesto na državnem prvenstvu.

Glede na to, da je polovica ekipe, se-
dem igralcev, ostala ista, še enkrat to-
liko pa smo jih priključili iz mini od-
bojke, so bila pričakovanja v letošnji 
sezoni velika. Novinci so se hitro pri-
vadili na štiri treninge tedensko vse od 
avgusta do maja, starejši pa so jih pri 
tem podpirali in vzpodbujali. 

Fantje so štartali po pričakovanjih. 
Prvi turnirji in prve zmage so jih po-
nesli. Postajali so bolj in bolj samoza-
vestni in začeli so premagovati tudi fa-
vorizirane ekipe Kamnika, Salonita, 
Šempetra, Novega mesta …

In seveda, prišel je tako pričakovani 
zaključni turnir najboljših štirih ekip 
v Sloveniji. 14. maj v Kočevju si bodo 

naši fantje zapomnili. Prva tekma pro-
ti domačinom. Na začetku je bila pri-
sotna trema. Igra nikakor ni stekla. V 
nadaljevanju so fantje strnili vrste in 
zmaga z 2 : 0 je pomenila že srebrno 
medaljo. V drugi polfinalni tekmi je 
ekipa Maribora prav tako z 2 : 0 pre-
magala ekipo Žužemberka.

Finalna tekma. Favoriti so bili 
Mariborčani, ki so naše fante v re-
dnem delu sezone premagali. Ampak 
finale se ne igra, finale se zmaguje. Po 
rezultatu 1 : 1 je sledil tretji, odločilni 

set, ki so ga naši fantje z borbeno igro, 
željo in motivom gladko dobili. Ko so 
dvignili pokal za osvojeno državno pr-
venstvo, je sledilo nepopisno veselje. 

Naslov državnih prvakov so osvojili: 
Bine Križovnik, Toni Prapretnik, Tim 
Kuzman, Blaž Fuks, Taj Robič, Anže 
Balazic, Marko Schifini Počej, Taj 
Skarlovnik, Gaj Kimperk, Niko Črep, 
Žiga Čas, Max Repas.

a Urban Oder

Seveda ne moremo mimo uspeha 
mlajših dečkov, ne da bi omenili nji-
hovega trenerja, komandanta na in iz-
ven igrišča.

Tomo Skarlovnik je začel s smu-
čarskimi skoki v Mislinji in leta 1992 
postal 1. državni prvak v smučarskih 
skokih in kombinaciji teka na smu-
čeh. V tem letu pa so se začele tudi te-
žave. Preveč je zrastel in po 8. mestu 

Mislinjčani, državni prvaki v kategoriji 
mala odbojka – dečki v sezoni 2021/22

športni utrip

Tomo Skarlovnik, trener mlajših selekcij 
pri OK in ŽOK Mislinja

športni utrip
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Po 'korona počitku' se delo v Karate 
klubu Mislinja nadaljuje po predvi-
denem toku. Treningi so štirikrat te-
densko, več sobot pa zavzamejo tek-
movanja ali seminarji. Šolsko leto 
bomo zaključili s tekmovanjem na 
Muti in preizkusom znanja v domači 
telovadnici.

To leto smo bili na seminarju v 
Murski Soboti, na tekmovanju v 
Rušah, Sevnici in Radovljici. Bera 
dobrih nastopov je odlična in upamo, 
da bo taka še naprej. Medalje, hm. 

Medalje so relativnega značaja, saj sta 
dober nastop in nasmeh po nastopu 
vredna mnogo več.

V avgustu (od 18. 8. do 21. 8.) 
bomo v podružnični šoli v Završah iz-
vedli že četrti Karate kamp po vrsti. 
To leto bo to multi športni kamp, ka-
mor so vabljeni tudi otroci, ki niso 
člani kluba. Vabljeni vsi, imeli se 
bomo lepo kot že večkrat do sedaj.

a Drago Felle

na DP se je odločil, da s skoki za-
ključi. Zaradi višine in spretnosti so 
ga opazili pri odbojkarskem klubu 
in že isto leto je zaigral na prvih tek-
mah OK Mislinja. Večino svoje karie-
re je tako uspešno nastopal za domači 
klub. V sezoni 2007 so ga poklicali v 
OK Fužinar Ravne in tudi tam je pus-
til svoj pečat. Leta 2010 se je vrnil v 
domači klub, kjer je še dve sezoni po-
magal takratni mladi domači ekipi. 
V tem času je kot pomočnik trener-

ja treniral mlajše skupine v domačem 
klubu. 

Leta 2012 je uspešno opravil uspo-
sabljanje za trenerja mladih za odboj-
ko in še isto sezono pričel kot samos-
tojni trener z vadbo mlajših selekcij in 
kar hitro so se pokazali rezultati nje-
govega dela. 

Nekaj pomembnejših uspehov: v se-
zoni 2013/14 so st. deklice končale na 
9. mestu DP, bile 2. na šolskem držav-
nem prvenstvu ter skupaj z dečki os-

vojile ŠKL. V sezoni 2014/15 so ka-
detinje osvojile 6. mesto DP, v sezoni 
2015/16 pa 5. mesto. Bil je tudi po-
močnik članic v 2. DOL, kjer so le-te 
osvojile 6. mesto, in še bi lahko našte-
vali …

Kakorkoli, Tomo skrbi za podmla-
dek v obeh klubih, je predan, vesten, 
borben … in verjamemo, da to ni nje-
gova zadnja medalja!

a Urban Oder

a Župan,  
občinska uprava Mislinja,  
uredniški odbor NO

Karate klub Mislinja nadaljuje z delom
športni utrip

Staršem novorojencev v občini Mislinja

čestitamo

Liam Godec
Maja Kašnik Majcen
Leon Plazl
Anej Felle
Klara Zupanc 
Lovro Šuligoj

Liam Lipičnik
Lina Jurković
Loti Razbornik 
Ota Tisnikar
Katarina Vranjek
Mitja Glazer 
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Jaaaaaa! Covid je kočno popustil in dovolil življenje bolj družabno. 
Velika noč je minila ob manj strogih ukrepih, v znamenju težko 
pričakovanih druženj.

Kolikokrat smo že čistili okolje? Ja, retorično vprašanje, ki pa vedno da 
komentar, da »tistih, ki svinjajo naše okolje, ni nikoli zraven«. Na srečo 
je volja tudi pri naraščaju ...

Bolj prijeten je vsekakor pogled na rožice na in okoli naših domov. 
Sejem sadik TD pred Lopanom poskrbi za pestro izbiro.

Štrekna vse bolj živi in postaja del našega vsakdana. Ob prvem dnevu 
ljubiteljske kulture na njej pa je postregla tudi s kopico dogajanja v 
izvedbi dvanajstih lokalnih ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. 

Predavanje za starejše udeležence v prometu je ob temah Starejši 
v prometu (Mori) in Uporaba zdravil v prometu (Pušnik) prineslo 
zanimivo spoznanje, da jemanja tudi »nedolžnih« zdravil in dodatkov 
ne gre ravno jemati z levo roko.

... a ko samo dan ali dva po očiščeni trasi na njej že najdeš nove 
smeti, te popade takšen bes, da bi najraje komu zavil vrat!

Intenzivnega cvetenja vetrocvetk pa vseeno ne bi pogrešali. Sploh, 
ker je bil cvetni prah praktično vsepovsod. In če si počistil, je držalo 
ravno 5 minut. 

Klopca ljubezni na Črepiču vabi na obisk tega kraja z markantnim 
pogledom tako na koroško kot štajersko stran. Prijetno uporabo! Naj 
dolgo služi zaljubljenemu sedenju na njej.



 11. junij  9.00–11.30 Tisnikarjeva rojstna hiša Otroška delavnica KD Jože Tisnikar Mislinja
 12. junij   travnato igrišče v Doliču Vaški nogometni turnir na travi ŠRD Dolič
 13.–16. junij   OŠ Mislinja Zaključno srečanje partnerskih šol v okviru mednarodnega 

projekta Erasmus+ OŠ Mislinja
 18. junij  9.00 Velenje, pri knjižnici Veselo v poletje TD Mislinja
 24. junij 10.00–17.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 24. junij popoldne Kmetija Pivnik Prižig kope KD Završe
 26. junij   igrišča pri ŠRD Dolič Turnir trojk (odbojka na mivki) in turnir v balinanju  

ŠRD Dolič
 26. junij popoldne kmetija Pivnik Nedeljsko druženje ob kopi KD Završe
 23. julij  15.00 Mislinja - Komisija Tako smo delali nekoč TD Mislinja
 23. julij  18.00 igrišče na Špiku Kozjak poje in igra KUD Paški Kozjak
 30. julij 9.00–12.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 31. julij 8.00 Rogla Košnja pohorskih planj na star način TD Mislinja, Občina Mislinja,  

KUD Vladko Mohorič Zreče, Unitur in Občina Zreče
 27. avgust 9.00–12.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 september   Središče ob Dravi Sodelovanje na prazniku buč TD Mislinja
 25. september 15.00 kmetija Foltan Pozdrav jeseni s prikazom ljudskega običaja TD Mislinja

Praznik vaške skupnosti Dolič – kurjenje apnen'ce (18. 8. 2022 – 21. 8. 2022).  
Vse prireditve se bodo odvijale pod šotorom pri apnen'ci v Doliču.
 18. avgust 15.00  Srečanje in druženje DI Mislinja DI Mislinja 
  17.00  Kulturni program – večer ljudskega petja DI Mislinja 
 19. avgust 19.00  Uradna otvoritev Apnen'ce in praznika Vaške skupnosti Dolič  

KD Avgust Hribar Dolič 
   20.00  Prikaz izdelovanja starega orodja v preteklosti KD Kozjak 
  20.00  Tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem SD Dolič 
 20. avgust 8.00–12.00  Pohod Vaške skupnosti Dolič Pilates
  8.00–12.00  Skupinsko kolesarjenje ŠRD Dolič 
  10.00  Srečanje in druženje članov DU Mislinja DU Mislinja 
  16.00  Praznovanje 90-letnice PGD Dolič-Šentflorjan PGD Dolič 
  18.00  Zabava z ansamblom PGD Dolič 
 21. avgust 14.00  Zabavne vaške igre ŠRD Dolič
 junij–september  Tisnikarjeva rojstna hiša Mislinja Aktualna razstava NISMO POSLEDNJI/WE ARE 

NOT THE LAST Razstava, posvečena ukrajinskim žrtvam v vojni v Ukrajini. Sodeluje 30 
avtorjev. Nekaj del je iz zbirke društva, preostala so nam avtorji posodili. Razstava je od aprila 
dalje dopolnjena z reprodukcijami grafik in slik 26 ukrajinskih umetnikov (format 20 x 40 
cm), s katerimi so se odzvali v elektronski obliki takoj po naši otvoritvi v februarju. Glede na 
aktualnost in stalno širitev bo odprta do novembra 2022. Za ogled se je potrebno dogovoriti: 
041 978 549 (Doroteja Stoporko).

 junij 2022  Gimnazija Slovenj Gradec Razstava – POZIV K MIRU/An Appeal for Peace, 
Gimnazija Slovenj Gradec Razstava z identičnimi deli 26 ukrajinskih umetnikov, ki je 
gostovala tudi v Galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, se seli v Gimnazijo Slovenj 
Gradec.

Organizatorji prireditev si glede na vreme ali višjo silo pridržujejo pravico do spremembe datumov.
V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov prireditev bodo le-ti sprotno podani na spletni strani Občine Mislinja. Podatke prireditev 
za naslednjo številko zbiramo do 27. avgusta 2022 na e-naslov: nasaobcina@mislinja.si. 

Prireditvenik junij–september 2022
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