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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 20. novembra 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: 1600 izvodov

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

seli me, da med snovanjem teh vr-
stic ponovno občutim nekaj tistega 
vzdušja kot izpred časov pandemi-
je covid-19. Tudi občinsko prazno-
vanje se je, kljub novemu termi-
nu s premikom v sredino junija, z 
nekaj sveže vsebine ter umestitvi-
jo osrednjega prizorišča na igrišče 
pred OŠ Mislinja, večinoma izpe-
ljalo kot smo vajeni. Novo prizori-
šče, ki so ga velikodušno odstopili na 
Cesnikovem kuglu, je prav tako našel 
prižig oglarske kope, s katerim tradi-
cionalno pričnemo praznični teden, 
pod taktirko glavnega oglarja Stanija 
Grobelnika pa se je na straži izme-
njalo tudi več predstavnikov lokal-
nih društev. Lepa gesta, predvsem pa 
je pomemben doprinos k ohranjanju 
tovrstne dediščine, s katero so bili 
naši kraji nekoč tesno prepredeni, da 
se bodo z njo ponašali tudi mlajši ro-
dovi. No, mlajše in tudi malo starej-
še generacije pa se skoraj ne spomnijo 
več, kako se je nekoč trgovalo z na-
biranjem mravljih jajčec. Z načinom 
tega donosnega in na trgu prepove-
danega dejanja so nas ob Lukovem 
slapu na Komisiji na duhovit način 

seznanili članice in člani mislinjskega turističnega 
društva, ki so tam že drugič zapovrstjo pripravili 
predstavitev starih običajev in pogostitev z odlič-
nim pohorskim loncem. Praznovanje sta obele-
žili tudi vaški skupnosti v Doliču in Završah, na 
Paškem Kozjaku pa se je ponovno pelo in igralo. 
V času občinskega praznika so letos prišli na svoj 
račun tudi naši najmlajši, saj so na lep poletni dan 
rajali pod taktirko ekipe Mislinjskega mulca, ki 
je brez težav izpeljala tehnično in organizacijsko 
zahtevno nalogo. Čeprav so učenci že dobro sed-
li v šolske klopi, se predšolski otroci vrtca Sončni 
škrat veselijo selitve v dva vrtčevska oddelka v 

prostorih nekdanje knjižnice, vsi obiskovalci le-te pa njenih novih prostorov, 
ki se obetajo v centru Lopan. Kot boste lahko tudi prebrali, je bila v tamkaj-
šnji avli vse do 23. septembra na ogled razstava o volih, tej, nekdaj, nepogreš-
ljivi delovni sili, s katero se danes ponaša le še malo vzrediteljev, zato smo lah-
ko toliko bolj ponosni, da je eden teh tudi naš občan. Zanimiva pa je tudi 
življenjska zgodba tokratne izbrane občanke in okrogle jubilantke Štefanije 
Zaponšek, ki si jo dandanašnji le stežka predstavljamo. Ne le njena, pač pa 
tudi Majdina zgodba iz Društva amputirancev, naj bosta v vzpodbudo vsem, 
da lahko z veliko močne volje prestanemo še tako težko življenjsko situacijo. 

Bliža se volilno bogata jesen, ki bo pomembna tudi za lokalno okolje, zato 
dovolite, da te vrstice sklenem z mislijo, da smo lahko ponosni na dosežke 
v naši občini, vendar je na vseh nas, da ostanemo odprti in drzni pri spreje-
manju odločitev, ki lahko tudi manjšo občino z velikimi zgodbami, ponesejo 
preko meja pričakovanega. 

Prijetno prebiranje tokratnih vsebin, do prihodnjič pa vse dobro.

a Aleksandra Čas

Preko meja pričakovanega

Mislinjski mulc
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Zaključuje se štiriletno obdobje, v ka-
terem smo se, poleg razvojno naravna-
nih ciljev, srečali tudi s pandemijo oz. 
epidemijo covida-19. Ta nam je prekri-
žala mnogo načrtov ter upočasnila pro-
jekte, ki smo jih že izvajali. Je pa dej-
stvo, da je kljub vsemu ta čas izbrskal iz 
nas nekaj dobrega, namreč, povezanost 
in sodelovanje. Hvala vsem, ki ste pro-
stovoljno priskočili na pomoč občini ter 
občankam in občanom v tem obdobju.

Resnično nehvaležno bi bilo tok-
rat izpostaviti le nekaj večjih projektov, 
ki smo jih izpeljali od leta 2018 do da-
nes, kajti tudi manjših, a kljub temu 
pomembnih za ljudi, ni bilo malo. 
Zato bomo na kratko in s fotografijami 
predstavili tudi te.

Iztekajoči se mandat je najbolj za-
znamovala izgradnja novega Centra za 
zdravje in šport, saj so imeli načrti za 
postavitev sodobne telovadnice v občini 
res že dolgo brado.

Doslej največji leseni objekt na 
Koroškem smo uradno predali name-
nu 16. marca 2019, naložba je stala tri 
milijone evrov, občina jo je uresničila 
s pomočjo Eko sklada ter Ministrstva 
za izobraževanje in Fundacije za 
šport. Glavni izvajalec del je bila 
družba Alfa natura. Trajnostno narav-
nana in tehnološko napredna stavba v 
velikosti 2.500 m² dobro služi svoje-
mu namenu. V njej izvajajo športno-
-rekreacijske aktivnosti Osnovna šola 
Mislinja, društva, klubi in druge in-
teresne skupine, kar leta pred tem za-
radi pomanjkanja pokritih športnih 
površin ni bilo mogoče. Vgradili smo 
tudi teleskopske tribune, ki skupaj 
s fiksnimi zagotavljajo okoli 650 se-
dišč. Smo pa hkrati energetsko preno-
vili še staro telovadnico, ki zagotavlja 
dodatne površine za vadbo in druge 
dejavnosti. 

Center za zdravje in šport je bila vse-
kakor finančno najbolj zahtevna inve-

Posodobitev odseka javne poti Krenker–
Sedovnik (od križišča Gratel do križišča 
Sedovnik) Obnova vodovoda v Mislinji

Novogradnja in rekonstrukcija gozdne ceste 
Sedovnik–Glažar–Loke

Fitnes v Centru za zdravje in šport 
Mislinja

Pregled večjih investicij v obdobju  
2019–2022

naša občina

Center za zdravje in šport Mislinja

20192019

4 Občina Mislinja



sticija v občini in na področju šolstva, 
jih je pa v teku trenutno še nekaj. 

Največja, ki jo izvajamo v letošnjem 
letu, je prenova kuhinje v OŠ Mislinja. 
Posodobitev bo stala okoli 900.000 
evrov. 

V Mislinji je potrebno zgraditi tudi 
nov otroški vrtec, ki naj bi ga po pred-
videvanjih postavili v naslednjem štiri-
letnem obdobju. Prostorsko stisko smo 
rešili z ureditvijo dveh igralnic v pro-
storih knjižnice v stanovanjskem blo-
ku ob vrtcu. Knjižnica se bo preselila v 
Poslovni center Lopan, prostori bodo 
urejeni do konca septembra. Skupno 
investiciji znašata 610.000 evrov.

Občina Mislinja je kot solastnica, v 
sorazmernem deležu (21 %), prispeva-
la sredstva tudi za izgradnjo prizidka 
in rekonstrukcijo Tretje osnovne šole 
Slovenj Gradec.

V sklopu projekta energetske preno-
ve in storitev energetskega upravljanja 
javnih objektov v Dravski in Mislinjski 
dolini smo uspešno prenovili tudi 
Kulturni dom Šentilj. Izvedli smo to-
plotno izolacijo ovoja stavbe, zamenja-
li strešno kritino in stavbno pohištvo, 
vgradili energetsko varčna svetila in 
prezračevalni sistem.

Za rekonstrukcijo prostorov za 
Zdravstveno postajo Mislinja v 
Poslovnem centru Lopan je pod-
pisana pogodba za sofinanciranje 
z Ministrstvom za zdravje (v viši-
ni 219.209 €). Projekt zajema uredi-
tev dveh zobozdravstvenih ambulant in 
fizioterapije.

Gre za pomemben sklop posodo-
bitev, z njimi zaokrožujemo intenziv-
no investiranje v predšolsko in šolsko 
vzgojo ter kulturo in zdravje občank in 
občanov.

Velik izziv v naši občini je tudi zago-
tavljanje primerne stanovanjske preskr-
be zaradi pomanjkanja stanovanjskih 
kapacitet in pomanjkanja finančnih 
sredstev za pridobitev oz. gradnjo novih 
neprofitnih stanovanj. Ljudi, ki nima-
jo rešenega stanovanjskega problema, 
pa je vse več. Zagotavljanje občinskih 
neprofitnih stanovanj za socialno ogro-
žene je sicer utečena praksa, pri reše-
vanju problema pomagamo socialno 

najšibkejšim, ki živijo v 58 občinskih 
stanovanjih. Namenjamo jim subven-
cije za stanarine in stanovanja vzdržu-
jemo, letno pa to proračun bremeni za 
povprečno 16.000 evrov.

Občina Mislinja, žal, ni imela v lasti 
nobenega stanovanja za gibalno ovirane 
oz. invalidne osebe, povpraševanje pa 
je izredno veliko. Zato smo v letošnjem 
letu odkupili stanovanje, prilagojeno tej 
ranljivi skupini. Stanovanje meri 30,8 
m². V isti zgradbi smo kupili še eno sta-
novanje, ki meri 75,2 m². Ker pristoj-
nost občine v skladu s stanovanjskim 
zakonom zagotavlja sredstva za gradi-
tev, posodobitev in oddajo neprofitnih 
stanovanj ter stanovanjskih zgradb, 
bo občina tudi ti stanovanji namenila 
neprofitnemu najemu.

Odkupili smo tudi zemljišče v izmeri 
6.599 m², ki leži pod OŠ Mislinja, na-
menjeno gradnji novega vrtca. 

Na javni dražbi oz. na javnem zbira-
nju ponudb smo kupili tudi prostore 
poslovalnice NLB Mislinja.

Seveda pa smo investirali tudi v iz-
boljšanje cestne infrastrukture in pove-
čanje prometne varnosti. 

Posodobili smo odsek javne poti 
Krenker–Sedovnik (od križišča Gratel 
do križišča Sedovnik). 

Uredili smo dostopnost pločnikov za 
invalide ter tako zadostili zahtevam in 
sledili usmeritvam projekta Občine po 
meri invalidov, v katerem sodelujemo 
od decembra 2019.

Posodobili smo javno pot 
Boštjan–Ramšak, lokalne ceste 
Šentlenart–Zlodej–V. graben – od-
sek Požeg–Kanovnik–Pačnik, Gornji 
Dolič–Završe–Graška Gora – odsek 
Pejovnik–Strgar, Šentlenart–Zlodej–V. 
graben – odsek Zlodej.

Rekonstruirali smo gozdno ces-
to Konečnik–Gril, odsek lokal-
ne ceste Mislinja–Šentilj–Dovže (2. 
faza), gozdno cesto Rebernik–Tičler 
v Gornjem Doliču, izvedli novo-
gradnjo in rekonstrukcijo gozdne ces-
te Sedovnik–Glažar–Loke ter novo-
gradnjo gozdne ceste Loke–Osonkar 
(s sofinanciranjem lastnika Zaponška). 
Sanirali smo odsek lokalne ceste v Zg. 
Dovžah (Dovže–Razborca).

Plaz Grabner

Označevanje kmetij 2019–2022

Ureditev počivališč na Štrekni
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Rekonstruirali smo gozdno cesto 
Potoški jarek–Sušec ter Potoški jarek–
Podlesnik, sanirali odsek na lokalni 
cesti Šentlenart–Krenker–Šentilj z no-
vim mostom.

V izgradnji je tudi most za potrebe 
doma starostnikov. 

Z Direkcijo za infrastrukturo smo 
se uspeli dogovoriti, da se na regional-
ni cesti na odseku G. Dolič–Sr. Dolič 
izvedejo dodatni ukrepi za zagotovi-
tev večje prometne varnosti. V izdelavi 
je projekt za izgradnjo kolesarske poti 
Gornji Dolič–Šentflorjan.

V teku je hkrati še gradnja kolesarske 
poti Gornji Dolič–Velenje, ki bo kon-
čana naslednje leto. Občina Mislinja bo 
participirala 1,45 milijona evrov evrop-
skih sredstev.

S pomočjo sredstev iz Strategije lo-
kalnega razvoja na območju lokalne ak-
cijske skupine Mislinjske in Dravske 
doline LAS MDD smo uredili Vaško 
jedro Šentilj. Nepovratna sredstva so 
bila zagotovljena iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja. 
Uredili smo prometno infrastrukturo z 
izgradnjo hodnika za pešce, izgradnjo 
novega mostu čez potok Brložnica, zvi-
šali obstoječ podporni zid ob potoku 
Brložnica, uredili parkirišča pri cerkvi 
sv. Ilja, razširili obstoječe ceste LC 
261091 in zgradili podporni zid, ure-
dili odvodnjavanje in odvod meteornih 
voda s cestnih površin. Naša partner-
ja v projektu sta bila Koroški pokrajin-
ski muzej, Muzej Slovenj Gradec ter 
Turistično društvo Mislinja.

V letu 2019 smo začeli tudi z enim 
pomembnejših projektov za starejše ob-
čane. Občinsko vozilo smo primerno 
opremili za brezplačne prevoze občank 
in občanov nad 65 let in mu nadeli ime 
Mislinjčan. Trenutno je 15 voznikov 
prostovoljcev, ki opravijo povprečno tri 
prevoze na teden. Projekt Mislinjčan 
poleg medgeneracijske solidarnosti in 
zadovoljevanja potreb starejših bistveno 
pripomore tudi k prometni varnosti.

Vključeni smo tudi v operativni pro-
gram za izvajanje evropske kohezijske 
politike, v Projekt vizija Pohorje 2030 
(Pohorka). Sofinancira ga Ministrstvo 
za okolje in prostor, kot partnerji pa so-

Ureditev pločnikov – Občina po meri 
invalidov 2019–2022

Označevanje nepremične kulturne 
dediščine 2019

Predaja avtomobila za prevoze starejših 
in gibalno oviranih 

Postavitev razgledne ploščadi na Tolstem vrhu 

Podpis listine – Partnerstvo za Pohorje

Posodobitev gozdne ceste Konečnik–Gril

Posodobitev javne poti Boštjan–Ramšak

2020
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delujejo Zavod za gozdove, Zavod za 
varstvo narave in tri občine: Mislinja, 
Zreče in Slovenska Bistrica. Cilji pro-
jekta so izboljšanje stanja travniških, 
gozdnih in vodnih habitatov, zagota-
vljanje mirnih con za ohranitev po-
sameznih ogroženih živalskih vrst na 
Pohorju, ureditev pohodniških poti s 
sanacijo večjih erozijskih jarkov, ogra-
ditev travniških površin z namenom 
razmejitve območja pašnih površin in 
pohodniških poti ter drugi ukrepi za 
ohranitev naravnih vrednot in sonarav-
no rabo prostora v turistične namene. 
Občina Mislinja je za sanacijo erozij-
skega jarka na trasi priljubljene pla-
ninske poti Kope–Črni vrh prispevala 
39.000 €. 

V juniju in juliju 2019 sta obči-
no Mislinja prizadeli dve močni neur-
ji, ob katerih sta reka Paka s pritoki na 
območju naselij Gornji Dolič, Srednji 
Dolič, Tolsti Vrh, Paka in Kozjak ter 
reka Mislinja ob naselju Gozdarska ces-
ta zaradi poplavljanja povzročili veli-
ko materialno škodo na cestni in osta-
li komunalni infrastrukturi, kmetijskih 
zemljiščih in vodotokih. Škoda je nas-
tala tudi na številnih stanovanjskih 
objektih in posameznih gospodarskih 
poslopjih, kjer je voda zalila kletne pro-
store. Ob pomoči mehanizacije izvajal-
ca rednega vzdrževanja cest, Komunale 
Slovenj Gradec in njenih kooperantov, 
smo izvedli najnujnejše intervencijske 
ukrepe in vzpostavili prevoznost po-
škodovanih lokalnih ter gozdnih cest. 
Izvajalci vzdrževanja vodotokov so op-
ravili tudi potrebna sanacijska dela. 

Neurje nam, žal, ni prizaneslo tudi 
letos, v juniju je bilo ponovno uniče-
nih ali poškodovanih več cest. Spet 
je poplavilo več hiš na območju ob 
Gozdarski cesti, v Srednjem Doliču pa 
je narasli hudournik prelomil in odtrgal 
most. V sodelovanju s Slovensko vojsko 
je bil postavljen začasni pontonski 
most, do izgradnje novega mostu pa je 
potrebno pripraviti dokumentacijo in 
zagotoviti sredstva za gradnjo. 

Škoda na cestni in komunalni infra-
strukturi je bila po obeh neurjih oce-
njena na okoli tri milijone evrov. Lani 
je država za sanacijo prispevala slab 

Rekonstrukcija odseka LC Mislinja–
Šentilj–Dovže, 2. faza

Rekonstrukcija gozdne ceste Rebernik–
Tičler v Gornjem Doliču

Sanacija odseka LC v Zg. Dovžah 
(Dovže–Razborca)

Tribune v Centru za zdravje in šport Mislinja

Prenova Kulturnega doma Šentilj

Posodobitev LC Šentlenart–Zlodej–V. 
Graben; odsek Požeg–Kanovnik–Pačnik

Postavitev hišk za mislinjsko tržnico 

Postavitev novih igral na otroškem igrišču 
Sejmišče 
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milijon evrov, letos smo dobili oko-
li 470.000 €, do konca leta je obljublje-
nih še 300.000 €. V primeru, da bodo 
sredstva na voljo, jih bomo namenili za 
sanacijo in rekonstrukcijo lokalne ces-
te Dovže–Razborca ter za najnujnejšo 
sanacijo asfaltnih površin. Direkcija za 
vode oz. njihov koncesionar trenutno 
izvaja tudi vsa potrebna in nujna sana-
cijska dela na Dovžanki. Za odpravo 
posledic letošnjega neurja je sanacijski 
program še v izdelavi. 

Tako lani kot letos so nam ob neurjih 
na pomoč pri reševanju premoženja in 
življenj priskočili gasilci. Brez njihovih 
prizadevanj in usposobljenosti bi bila 
škoda veliko večja. 

Od leta 2019 do danes je bilo za sa-
nacijo posledic neurja porabljenih 
273.000 € proračunskega denarja.

Na področju javne komunalne in-
frastrukture, za program vodooskr-
be in kanalizacije so v teku pomembni 
projekti. 

Izgradnja sistema fekalne kanalizaci-
je na območju aglomeracij v Gornjem 
Doliču v fazi projektiranja, pridobiva-
nja služnosti in umeščanja male čis-
tilne naprave v prostor. Slednje zara-
di obstoječe prometne infrastrukture in 
poplavne ogroženosti reke Pake pred-
stavlja dokaj veliko težavo.

Realizirali smo izgradnjo meteorne-
ga kanala za odvodnjavanje na javni 
kolesarski cesti skozi tunel, na relaciji 
Mislinja–Gornji Dolič.

Kot smo zapisali uvodoma, so poleg 
večjih projektov vedno v izvajanju tudi 
manjši, ki prav tako vplivajo na kako-
vost bivanja. Veliki projekti se naslanja-
jo na strateške izzive, manjši pa sledijo 
potrebam življenja.

Med pomembnejšimi v prihodnjem 
mandatnem obdobju je ureditev glav-
ne ceste skozi Mislinjo z izgradnjo 
krožišča. 

Ta namreč v letošnjem letu, kot je 
bilo predvideno, ne bo realizirana, saj 
še potekajo dogovori z nekaterimi la-
stniki zemljišč. V izdelavi je tudi pro-
jekt za izvedbo rekonstrukcije križišča v 
Gornjem Doliču, pri gostišču Jožko.

Morda se bo še v tem letu zače-
la gradnja doma starostnikov. Gre za 

Obnova obzidja pri sv. Vidu v Završah

Posodobitev LC G. Dolič–Završe–Graška 
Gora; odsek Pejovnik–Strgar

Posodobitev LC Šentlenart–Zlodej–V. 
Graben; odsek Zlodej

Vaško jedro Šentilj

Sanacija plazu pri pokopališču v Doliču

Sanacija plazu pri stanovanjski hiši Klinc 

Novogradnja gozdne ceste Loke–Osonkar 
(sofinanciranje lastnika Zaponška)

2021
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projekt večletnih prizadevanj ponud-
be institucionalnega varstva za starej-
še in hkrati podporo njihovim sorod-
nikom v naši občini. Pridobljena so vsa 
mnenja in stvarne pravice. Investitor 
in upravljalec doma je zasebna druž-
ba SeneCura s sedežem na Dunaju, ki 
kot vodilni zasebni ponudnik od leta 
2019 tudi v Sloveniji pospešeno širi svo-
jo mrežo. 

Eden izmed projektov v nasled-
njem letu je tudi t. i. Mislinjski fitko. 
Gre za fitnes na prostem na Športno-
rekreacijskem parku Stari bajer, osnov-
ni namen pa je ureditev površin s 
sodobnimi rekviziti na prostem, posa-
mezni bodo prilagojeni uporabi za gi-
balno ovirane. 

Poudarek je na zagotavljanju enakih 
možnosti za ranljive skupine, vsi upo-
rabniki pa bodo tako motivirani k ak-
tivnemu preživljanju prostega časa v 
naravi.

Občina Mislinja je v letu 2022 prvič 
uvedla participativni proračun. Del 
sredstev v višini 25.000 € bomo tako 
namenili za projekte manjših vrednosti, 
ki ste jih predlagali občanke in občani.

Izvedenih bo sedem projektov: fitnes 
na prostem pri športni hiši v Gornjem 
Doliču, miza in klopi pri cerkvi sv. 
Mohorja na Kozjaku, otroška igra-
la na igrišču podružnične šole Završe, 
fitnes na prostem na športnem igrišču 
v Stražah, AED na Jakobovi kmetiji v 
Stražah, fitnes na prostem na igrišču v 
Dovžah in klopca ljubezni (oz. običaj-
na lesena klop, v primeru, da ne bodo 
izpolnjena merila za postavitev klopce 
ljubezni) na Delah in Jerloški seči.

Uspešno smo izpeljali tudi občinsko 
praznovanje, kjer smo na pobudo mno-
gih občank in občanov poskrbeli pred-
vsem za sprostitev in zabavo. 

Praznovanje smo z odlokom prestavi-
li na teden prej, kot je bilo to običajno, 
saj smo želeli, da se dogajanja udeleži-
jo tudi tisti, ki počitnice in dopust na-
črtujejo že konec junija. Obisk dogod-
kov je bil izjemen, izkazalo se je, da po 
neprijaznem času koronavirusa vsem 
manjka druženja. 

Ob bok prijetnejšim projektom do-
dajamo še klopco ljubezni, ki smo jo 

Postavitev nove ograje, otroško igrišče 
Sejmišče

Otvoritev spominskega obeležja ob 30. 
obletnici osamosvojitve

Sanacija in montaža ograje pri zdravstveni 
postaji Mislinja

Sanacija odseka na LC Šentlenart–Krenker–
Šentilj z novim mostom

Prenova kuhinje OŠ Mislinja

Rekonstrukcija gozdne ceste Potoški 
jarek–Sušec

Rekonstrukcija gozdne ceste Potoški 
jarek–Podlesnik

Plaz na JP – papirnica Mlinšek

2022
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postavili na priljubljenem Črepiču. 
Opremljena je z logotipom turistične 
destinacije Mislinja ter QR kodo, ki jo 
umešča v slovenski zemljevid klopc lju-
bezni. Rdeča nit teh klopi je združe-
vanje, vrnitev k naravi ter lesu dodana 
vrednost. Prepričani smo, da bo klop-
ca za pohodnike prizorišče čudovitega 
razgleda in nepozabnih doživetij.

V prihodnje upamo na še več evrop-
skih sredstev, je pa načrte in projekte 
vedno nemogoče opredeliti na časovno 
obdobje enega mandata, saj se nekate-
ri lahko začnejo v enem, nadaljujejo pa 
v naslednjem. 

Zavedamo se, da je pred nami še veli-
ko dela in izzivov, za katere verjamemo, 
da jih bomo z dobrim načrtovanjem in 
sodelovanjem uspeli uresničiti v dobro 
vseh vas, občank in občanov Mislinje.

Hvala za zaupanje in podporo.

a Občinska uprava Občine 
Mislinja

Občina Mislinja si prizadeva za naj-
boljše zdravje svojih občanov, zato je 
pristopila k projektu Dojenju prijazno 
mesto. Med drugimi aktivnostmi so 
pred dnevi označili tudi javne klopce, 
kjer se doječe mamice lahko ustavijo 
in podojijo otroka. S tem želi občina 
tudi na tak način prispevati k pomenu 
in zavzemanju za dojenje. 

Pomen dojenja
Dojenje je optimalni način hra-

njenja novorojenčkov in dojenčk-
ov. Svetovna zdravstvena organizacija 
in druge vodilne zdravstvene organi-
zacije priporočajo izključno dojenje 
prvih šest mesecev in nadaljevanje do-
jenja ob ustrezni dopolnilni prehra-
ni do drugega leta starosti otroka oz. 
tako dolgo, kot si otrok in mati želi-
ta. Otrokom dojenje omogoča zdravo 
rast in razvoj ter zaščito pred okužba-
mi. To velja tudi za bolne in prezgodaj 

rojene otroke. Dojenje omogoča bolj-
še izhodišče za vseživljenjsko zdravje 
in razvoj. Poleg kratkotrajnih učinkov 
(npr. manj okužb črevesja in srednje-
ga ušesa) ima dojenje tudi dolgoročni 
pozitivni vpliv na zdravstveno stanje 
otrok in mladostnikov (npr. manj de-
belosti, manj sladkorne bolezni in nje-
nih zapletov na ožilju …) ter na boljšo 
uspešnost v šoli. Ugodne učinke ima 
tudi na doječe matere, ki si z dojenjem 
lažje opomorejo od nosečnosti in po-
roda ter imajo kasneje manj kroničnih 
obolenj (npr. manj raka na dojkah in 
jajčnikih).

Poleg mnogih koristi dojenja za ot-
roke in matere, je koristno tudi za 
družine, delodajalce, družbo in oko-
lje. Družina z dojenjem prihrani, kar 
pripomore k zmanjševanju revščine 
in pomaga pri zagotavljanju blaginje. 
Izračun prihranka finančnih sredstev 
družine, kadar mati doji, znaša prib-

ližno 1.000 evrov letno, ob upošteva-
nju dejstev, da mati pripravi točno to-
liko mlečne formule, kolikor otrok 
popije, upoštevani so minimalni stro-
ški stekleničk in cucljev za hranjenje.

Delodajalci imajo manj stroškov, 
ker so dojeni otroci bolj zdravi in ima-
jo njihovi starši manj bolniških odsot-
nosti. V kolikor delodajalci omogoča-
jo dobre pogoje za doječe matere, so te 
bolj produktivne pri delu in bolj zado-
voljne z zaposlitvijo.

Dojenje pozitivno vpliva na družbo 
na vseh ravneh. Odgovornost za zaš-
čito in spodbujanje dojenja ter za pod-
poro ženskam pri optimalnem dojenju 
nosi celotna družba. Ker se z dojenjem 
preprečuje akutne in kronične bolezni 
tako otroka kot matere, to pripomore 
k nižjim stroškom za zdravstvo.

Dojenje pomaga tudi pri varovanju 
okolja. Pospešen razvoj in intenzivno 
trženje nadomestkov materinega mle-

Označitev nepremične kulturne dediščine – 
cerkveUreditev dveh oddelkov vrtca

Kulturni hram Mislinja – ureditev knjižnice 
v PSO Lopan Postavitev klopce ljubezni

Dojenje je tukaj zaželeno
naša občina
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ka že skoraj 200 let ogrožata tako do-
jenje kot okolje, v katerem živimo.

Proizvodnja, transport in priprava 
nadomestkov materinega mleka puš-
čajo ogljični odtis, porabljajo veli-
ke količine energije in naravnih virov 
(vode, gozdov, kovin …) ter ustvarjajo 
številne odpadke.

V Sloveniji imamo visok delež do-
jenja v porodnišnicah, od katerih jih 
ima večina naziv novorojencem pri-
jazna porodnišnica (NPP). Tistih, 
ki v času po rojstvu sploh ne bi bili 
dojeni, je v Sloveniji malo (2–3 %). 
Pogostnost dojenja se po odpustu iz 
porodnišnic hitro zmanjšuje.

Natančnih podatkov o načinu hra-
njenja dojenčkov po odpustu iz porod-
nišnice ni, ker nimamo vzpostavljene-
ga državnega informacijskega sistema.

Podatki raziskave NIJZ iz leta 
2019 kažejo, da je večina dojenčkov 
v prvih dneh in tednih dojenih (90,2 
%). S starostjo odstotek dojenih ot-
rok upada. Šestmesečnih dojenčkov 
se doji 54,4 %, od tega le 5,5 % iz-
ključno, dvanajstmesečnih dojenčk-
ov pa le še 22,3 %. V povprečju mate-
re v Sloveniji otroke dojijo 7 mesecev. 
Najpogosteje začnejo starši dojenčkom 
dodajati mlečno formulo med prvim 
in tretjem mesecem (39 %). Pred pr-
vim mesecem starosti je mlečna for-

mula dodana 27,2 % dojenčkom, med 
četrtim in šestim mesecem pa 26,8 % 
dojenčkom.

Za hitro upadanje pogostnosti iz-
ključnega dojenja je več razlogov. Med 
njimi sta tudi ožje in širše okolje, v 
katerem nosečnice živijo in v katere-
ga se iz porodnišnic vračajo matere in 
otroci.

Zato je potrebno doječim družinam 
ponuditi ustrezno pomoč in organizi-
rati dojenju prijazno okolje, ne samo v 
porodnišnici in v ostalih zdravstvenih 
organizacijah (npr. pediatrični oddel-
ki, zdravstveni domovi, zasebne am-
bulante itd.), temveč tudi na celotnem 
področju, ki ga pokriva mesto. Zlasti 
pomembno je pozornost nameniti 
ranljivejšim družinam in tistim, ki jim 
je pomoč pri dojenju težje dostopna, 
bodisi zaradi finančnih, geografskih 
ali kulturnih ovir.

Pobuda Dojenju prijazno mesto
Pobuda (v nadaljevanju DPM) je 

nova v slovenskem in tudi v medna-
rodnem prostoru. Sloni na dokumen-
tu 10 korakov do Dojenju prijazne-
ga mesta, ki je osnova za pridobitev 
naziva.

Splošni cilj pobude je povečati po-
gostnost dojenja pri vseh starostnih 
skupinah otrok na celotnem podro-

čju mesta. S povečanjem pogostnosti 
dojenja se povečuje raven zdravja pri 
dojenih otrocih, materah in v celot-
ni družbi. Zmanjšuje se neenakost, iz-
boljšuje se okoljsko stanje in v dalj-
šem časovnem obdobju dojenje hkrati 
omogoča hitrejši napredek mesta.

Mesto, ki se pridruži in uresni-
či pobudo DPM, pokaže svojim pre-
bivalcem, da jim želi boljše zdravje, 
manj neenakosti, bolj zdravo oko-
lje in tudi splošni dolgotrajni napre-
dek. Skupnosti pošilja sporočilo, da 
spoštuje njihove želje in ceni prednos-
ti dojenja za zdravje otroka, družine in 
skupnosti.

10 korakov do dojenju prijaznega 
mesta
1. korak: Mesto ima napisano poli-
tiko o podpori dojenju, ki jo redno 
objavlja.
2. korak: Mesto kot celota zagotavlja 
naklonjenost dojenju.
3. korak: Vodstva zdravstvenih usta-
nov v mestu podpirajo optimalno 
dojenje.
4. korak: Vse nosečnice so ustrezno 
poučene o prednostih dojenja, o tve-
ganjih nepotrebne uporabe mlečne 
formule in kje lahko dobijo potrebno 
pomoč.
5. korak: Zdravstvene ustanove v 
mestu so dojenju prijazne.
6. korak: V mestu so na voljo skupine 
za pomoč doječim materam in sveto-
valci za dojenje.
7. korak: Poslovni subjekti v mestu iz-
kazujejo naklonjenost dojenju.
8. korak: Poslovni subjekti, zlas-
ti zdravstvene ustanove, upoštevajo in 
izpolnjujejo načela Mednarodnega ko-
deksa o trženju nadomestkov materi-
nega mleka.
9. korak: Delovne organizacije v mes-
tu poznajo in spoštujejo pravice doje-
čih mater.
10. korak: Vzgojno izobraževalne 
ustanove v mestu vključujejo vsebine o 
dojenju v učne programe.

a Albina Linasi, dipl. babica, IBCLC

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
REPUBLIKA SLOVENIJA

Predlagatelj in skrbnik pobude: Nacionalni odbor spodbujanja dojenja pri
Slovenski fundaciji za UNICEF

za vsakega otroka
Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS

Naša občina september 2022 11



V občini Mislinja je ponudba zaseb-
nih nastanitev od avgusta bogatejša.

V Gornjem Doliču 21, v stari kmeč-
ki hiši, ki se ponaša z letnico 1612, je 
nosilec dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji Alen Gros Slatinjek uradno predal 
namenu tri nove apartmaje. 

Hišo, ki je bila nekdaj dom njego-
ve matere Mihaele, je želel rešiti pred 
propadanjem, zato se je odločil, da jo s 
skupnimi močmi preuredijo in ponu-
dijo v turistične namene.

Naraven les in umirjene barve ter vi-
dni stari tramovi so le nekateri detajli, 
ki zaznamujejo prostore, opremljene v 
duhu starih kmečkih izb, iz katerih se 
širi vonj po lesu, skozi okna pa se raz-
prostira pogled na gozd, travnike in 
umetno jezero, kjer je mogoče tudi za-
plavati. Za pripravo hrane lahko po-
skrbijo gostje sami, saj je v vseh apart-
majih urejena kuhinja, sicer pa bo za 
goste skrbela lastnikova mama. 

Del sredstev za obnovo je lastnik 
pridobil s pomočjo Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje.

V načrtu imajo še veliko, tudi grad-
njo dodatnih turističnih nastanitev in 
zelenjavnega vrtička za goste. Bodo pa 
predvidoma še letos uredili tudi posta-
jališče za avtodome, igrišče za nogo-
met in otroška igrala.

Vse podrobnejše informacije o po-
nudbi so na voljo na Turistični kmetiji 
Valle Divina v Gornjem Doliču 21 ali 
na telefonski številki: 041 893 308.

a Natalija Križaj

Turistična kmetija Valle Divina
naša občina
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Tudi letos je Turistično društvo 
Mislinja v sodelovanju z Občino 
Mislinja, Občino Zreče, KUD 
Vladko Mohorič iz Zreč, Društvom 
Narava Pohorja, Pašno skupnostjo 
Rogla, Zavodom RS za varstvo nara-
ve, podjetjem Unitur in Turistično-
informacijskim centrom Zreče na 
Rogli pripravilo tradicionalno prire-
ditev, imenovano Košnja pohorskih 
planj na star način. Pred dvema leto-
ma je prireditev odpadla zaradi pos-
ledic pandemije koronavirusa, tokrat  
pa so organizatorji  pripravili že osmo 
tovrstno turistično prireditev. 

Že v zgodnjih jutranjih urah so se 
na travniku ob zgornji postaji žični-
ce pričeli zbirati nastopajoči domačini 
iz Mislinje, Vitanja in Zreč. V kolibi 
TD Mislinja so nadobudne kuharice 
že pripravljale jutranji »fruštik« za or-
ganizatorje, nastopajoče in naključne 
obiskovalce, domača dekleta in žene 
pa so obiskovalcem postregle z običaj-
nim šilcem žganja. Kmalu za tem so 
nastopajoči pričeli s prikazom ročne 
košnje, tako kot so ta dela do nedav-
nega opravljali domačini na Pohorju, 
dekleta in žene pa so z grabljami trosi-
le redi na novo pokošene trave. 

Velika kmečka opravila so bila v 
preteklosti posebne vrste praznik. 

Organizatorji so  obiskovalcem želeli 
prikazati, kako so se v teh krajih naši 
dedje in babice pripravljali na to po-
membno opravilo, ko še ni bilo na vo-
ljo motornih kosilnic. O teh priložno-
stih ni manjkalo tudi ubranega petja 
koscev in grabljic, velikokrat pa so si 
kosci med opravili dali duška tako, da 
so s senom »nagačili« kakšno brhko 
kmetico. 

Pri razglasni tabli nad Hotelom 
Planja se je odvijal ceremonial od-
prtja nove tematske poti, ki na tem 
delu Pohorja povezuje izvire treh rek: 
Hudinje, Pake in Mislinje. V uvo-
dnih besedah je nekdanji predse-
dnik TD Mislinja spregovoril o tem, 
kako so potekale aktivnosti za nadela-
vo in označitev te poti. Osnovna ide-
ja je bila rojena v krogih TD Mislinja. 
Glavni pobudnik in koordinator vseh 

aktivnosti za ta projekt je bil Drago 
Pogorevc, skupaj s planinskim vod-
nikom Petrom Zupancem, pri izved-

Tudi grabljice so se potrudile in raztrosile redi.

Ob takšnih prilikah je bilo tudi nekaj zabave 
in veselja.

Takole so se lepo zvrstili kosci.

Košnja in spravilo sena na star način in 
odprtje nove tematske poti

naša občina

Nalaganje sena na lojtrski voz
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bi projekta pa so sodelovale občine 
Zreče, Vitanje in Mislinja. Vse posta-
vitve smerokazov in drugih označb 
je izvedla ekipa TD Mislinja v sesta-
vi Živko Gros, Jože Založnik, Zvone 
Vek in Drago Pogorevc. Za pridobi-
tev vseh soglasij za izvedbo te ideje so 
bile potrebne privolitve lastnikov ze-
mljišč, Zavoda za gozdove RS, RRA 
za Podravje in Unitorja Hoteli Zreče. 
Vedeti moramo, da pot poteka po ob-
močju, ki ga pokriva Natura 2000, 
kjer so nekatere zahteve za takšne po-
sege dokaj stroge, zato je bilo potreb-
no upoštevati tudi določbe, ki so za to 
območje določene po ptičji in habita-
tni direktivi. 

Slovesnost so popestrile še pevke iz 
vrst članic TD Mislinja, spregovori-
li pa so nekateri vidni gostje vseh treh 
sodelujočih občin, vodja Zavoda za 
gozdove RS Roman Jerman in pred-
stavnica Unitorja Hoteli Zreče. Ta se 
je še posebej zahvalila predstavnikom 
TD Mislinja, ki tudi s številnimi dru-
gimi aktivnostmi prispevajo k razvoju 
turizma na Rogli. 

Po končani slovesnosti so se na uvo-
dni pohod podali številni planinci in 

drugi ljubitelji gorske narave. Pot so 
sicer nekoliko skrajšali, so pa bili zato 
ob zaključku pohoda še pogoščeni z 
jutranjim »fruštikom«.

Med tem so se na prireditvenem 
prostoru travnika odvijale še druge 
aktivnosti, vključno s kmečkimi igra-
mi in ob koncu še s prikazom nalaga-
nja sena na lojtrski voz. Celotno pri-

reditev so organizatorji zaključili z 
»likofom« in zagotovili, da bodo tudi 
prihodnje leto pripravili podobno pri-
reditev in tako ohranjali tradicijo vsa-
koletnih prikazov košnje in spravi-
la sena na star način na tem območju 
Pohorja. 

a Mirko Tovšak

V Sloveniji je kar nekaj izvirov z 
imenom Mrzli studenec. Naš izvir 
Mrzli studenec leži tik pod Črnim vr-
hom Pohorja, na koti 1.490 m severo-
zahodno od vrha in je eden najvišje le-
žečih izvirov na Pohorju. Voda je zelo 
mrzla skozi vse leto (6 ⁰C) in tako stu-
denec ne nosi zastonj imena mrzli.
Kako je dobil ime taborniški odred 
v Mislinji?

V drugi polovici sedemdesetih let 
se je v Mislinji taborništvo hitro raz-
mahnilo. Tako je iz Čete Zdravka 
Čebularja Mislinja in Srčkove čete 
Dovže nastal odred Mrzli stude-
nec (kasneje se preimenuje v rod), ki 
se je poimenoval po izviru na vrhu 

Pohorja. V tistih socialističnih časih je 
bila dana usmeritev, da so se društva 
poimenovala po junakih iz NOB-ja. 

Mladi taborniki pa smo si želeli, da bi 
odred nosil ime v povezavi z naravo. 
Zagato je rešila Marija Krenker s pre-

Rezanje traku: Drago Pogorevc in predstavnica Uniturja sta uradno odprla pot.

Mrzli studenec danes

Obnova Mrzlega studenca
naša občina
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dlogom Mrzli studenec, saj je bila tam 
partizanska javka. Predlog je bil na 
organih društva sprejet. In tako se je 
1976 leta novonastali odred poimeno-
val Mrzli studenec.
Ureditev studenca v osemdesetih 
letih

V začetku osemdesetih let smo se v 
odredu odločili, da mesto, od koder 
izvira ime odreda, tudi simbolno obe-
ležimo. Tako smo pri Mrzlem studen-
cu postavili klopi, žleb in napis z ime-
nom. Od takrat pa smo ga tudi vsako 
leto redno obiskovali s simbolnim po-
hodom Mislinja–Ribiška–Črni vrh–
Mrzli studenec–Mislinja. 
Pripravljalna dela za obnovo

Po več desetletjih je nekdaj urejeno 
okolico Mrzlega studenca načel zob 
časa. Želja in namen ponovne obnove 
sta stara že več kot 10 let, vendar do 
obnove ni prišlo zaradi različnih vzro-
kov. Lani jeseni je bila podana ponov-
na pobuda in odločitev, da se v spo-
mladanskem času to tudi uresniči, je 
bila sprejeta.  Pomoč pri obnovi so po-

nudili stari taborniki in planinci. Les, 
potreben za izdelavo klopi in korit, je 
priskrbel Marko Krenker – Cemprin 
d. o. o., ki je bil tudi eden od po-
budnikov ureditve okolice studen-
ca. Podjetje Cemprin je potreben ma-
cesnov les pripravilo v marcu, v aprilu 
pa smo ga obdelali in izdelali korita. 
Tako je bilo vse nared za obnovo pri 
studencu.  
Izvedba obnove

Pri izvedbi je bila največja težava 
transport klopi in korita do Mrzlega 
studenca zaradi nezmožnosti moto-
riziranega dostopa. Po ogledu tere-
na in proučevanju različnih variant, 
smo se odločili za motoriziran dovoz 
s spodnje strani po urejeni vlaki, zad-
njih 200 m pa smo morali težke lese-
ne kose znositi do studenca. Slednje je 
bilo izredno naporno in tudi nevarno 
zaradi razdejane poti.

V zadnjem tednu maja smo tako 
spravili ves material do studenca in 
opravili pripravljalna dela, kot so 
podstavki, dražniki in zasutja jam, čez 

14 dni pa je ista ekipa postavila klopi 
in korita. V kasnejših dneh so sledila 
še preostala zaključna dela. 
Zahvala donatorju in izvajalcem

Za obnovo pri Mrzlem studencu 
se zahvaljujem podjetju Cemprin d. 
o. o., Marku Krenkerju in sodelav-
cem za  pripravo macesnovih hlodov. 
Za izvedbo prevoza in ostalo pomoč 
hvala Simonu Vivodu - Kokolovemu 
Simonu. Hvala Luki Štraserju za iz-
delavo korit, žlebov in pripravo (nosi-
la) za nošenje. Da so vse izdelane kose 
znosili in postavili pri Mrzlem studen-
cu pa gre zahvala planincem Marjanu 
Grosu, Nejcu Grosu, Tinču Grosu, 
Niku Kotniku, Jožetu Hribarju, Božu 
Sušcu, Milanu Župancu - Kunti, ki je 
bil tudi v vlogi starega tabornika.
Zahvala obiskovalcem

Vsem dosedanjim pohodnikom in 
obiskovalcem Mrzlega studenca se 
zahvaljujem za obvarovanje čistoče, 
saj je po 40 letih okolica še vedno čis-
ta. Naj bo to vzor in vodilo tudi za 
naprej.
Povabilo vsem pohodnikom

Mrzli studenec je le 5 minut stran 
od glavne poti, ki povezuje Kope 
in Ribniško kočo in ga je z lahko-
to poiskati in obiskati. Na sedlu pro-
ti Pungartu nanj opozarja tudi sme-
rokaz. Vsem  bodočim obiskovalcem 
studenca želim prijeten počitek in 
osvežitev ob njem. Hvala vsem, ki 
boste poskrbeli, da ostaneta studenec 
in okolica čista in naj ostane naš biser 
vrh Pohorja tudi naš ponos.

a Drago Krenker - Gec

Urejena okolica

Delovna akcija – prenos klopi Ekipa postavitve
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»Slavil bom Gospoda ob vsakem času, nje-
gova hvalnica bo vedno v mojih ustih.«
a (Ps 34,2)

Te Jezusove besede so glasno sprego-
vorile, nas napolnile z upanjem ter nas 
vse, ki smo sodelovali na slovesni in 
praznični lepi nedelji, 3. julija 2022, 
v cerkvi sv. Urha v Dovžah opogumi-
le za nove korake na naših življenjskih 
poteh.

Sv. Urh goduje 4. julija in na ne-
deljo, ki je najbližja temu datumu, je 
lepa nedelja. Tako je bila letos ta slo-
vesna sv. maša 3. julija.

Že v petek popoldan, okoli 14. 
ure, smo se v dovžanski cerkvici sv. 
Urha začeli pripravljati na praznova-
nje lepe nedelje. Zbrale so se krasil-
ke in pomočnice: Hedvika, Milka, 
Mojca, Teja, Hedvika, Vera, Zofka, 
Milena, Katarina, Alenka in Cvetka. 
»Krencljarke« opravljajo to delo z ve-
likim veseljem in ljubeznijo že dolga 
leta. V tem času se je pri okraševanju 
naše cerkvice zvrstilo veliko doma-
čink. Pri delu se nam je pridružil tudi 
Dušan, ki vsa leta pomaga pri pripravi 
in izvedbi lepe nedelje. Tudi g. župnik 
Tine Tajnik nas je prišel pozdravit in 
nas spodbudil, da smo se vsi skupaj še 
bolj zagnano lotili dela.

»Krencljarke« so si cvetje pripravi-
le že doma, zato so ob prihodu lahko 

pričele kar plesti. Izpod rok spretnih 
prstov so nastajali najrazličnejši ven-
ci: pred glavnim oltarjem, za nebo, za 
svečnike, za vrata, za zunanje stebre, 
za ograjo na koru, za lestenec, za križ 
in okrasitev za monštranco. Dušan 
in Štefan sta vence sproti nameščala. 

Nastalo je 17 vencev iz svežega cvetja, 
v skupni dolžini 49 m. 

Lepo okrašena cerkev ni zgolj lep 
ambient, temveč služi kot molitvena 
spodbuda ter pripomore k še večji slo-
vesnosti pri češčenju Najsvetejšega. 

Za še večjo prazničnost in slovesnost 
so poskrbeli tudi strelci strelske skupi-
ne Možnar.

Strelci pod vodstvom Jerneja 
Zaveršnika so zjutraj najprej obiska-

li Darjo in Dušana, ki jih vsako leto 
prijazno pogostita s kavico. Nato so 
se odpravili na travnik pripraviti stre-
lišče, saj se je ura slovesnosti nezadr-
žno bližala. Ob 8.00 so zvonovi in 
možnarji naznanili, da se sv. maša 
približuje. 

Pred slovesnostjo je prišel v cerkev 
tudi Andrej Merzdovnik, ki skrbi za 
zvonjenje v naši čudoviti cerkvici. Na 
ta dan je pritrkoval. 

»Glasba daje dušo vesolju, krila 
umu, polet domišljiji in šarm ter vese-
lje do življenja.« (Platon)

Za praznično petje na ta slovesen 
dan so poskrbeli pevci iz Šentilja, pod 
vodstvom zborovodje Jožeta Rošerja. 
Za ta velik prispevek k praznično-

Lepa nedelja pri sv. Urhu v Dovžah
naša občina
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sti pri sv. maši smo nadvse hvaležni in 
veseli.

Vsako leto na praznični slovesnosti 
sodeluje tudi Babnikova godba, pod 
vodstvom Sandija Rečnika. Njihovo 
igranje nam poboža dušo in polepša 
sv. mašo. 

Na ta dan smo se pridružili k pro-
cesiji z Najsvetejšim. Jože je nosil križ, 
za svečnike sta bila zadolžena Dušan 
in Boris. Nebo nad Najsvetejšim so 
nosili Tone, Zvonko, Jože in Matjaž.

Točno ob 9.00 so strelci naznanili 
začetek praznovanja, Drejc je pozvonil 
in g. župnik Tine Tajnik je pričel s slo-
vesnostjo. Procesija se je vila po dovž-
anskem polju, kjer so se pri kapelicah 
in znamenjih brali štirje evangeliji. Pri 
zadnjem evangeliju, ki je bil pri kuž-

nem znamenju pod cerkvico, je bilo še 
posebej slovesno. 

Gospod župnik je namreč pri tem 
znamenju blagoslovil novo kritino, iz-
delano iz »šiklov«. Ker je stara streha 
popolnoma razpadla, je bilo potreb-
no poiskati rešitev za novo. Pobudo 
za obnovo znamenja je dal Tone 
Urbancl. Material za kritino je v ce-
loti darovala Silva Čas iz Kamnika, 
župnik pa je poskrbel za impregnaci-
jo. Streho sta obnovila Jože Tretjak in 
Tone Urbancl, za pločevino je poskr-
bel Nejc Orter, za izdelavo bunkice na 
vrhu pa Zvonko Urbancl.

Jezus je deset zapovedi, postavo sta-
re zaveze povzel v dvojno in eno samo 
zapoved ljubezni do Boga in do bliž-
njega. (Mt 22, 37 – 40) Prav je, da se 

srečamo, da drug z drugim počastimo 
Jezusa v Najsvetejšem in drug druge-
ga spodbudimo za dobro in svetlo pot 
skozi življenje. Jezus je rekel, kdor na-
mreč ljubi drugega, je izpolnil posta-
vo. To so priložnosti, ko si lahko sto-
pimo bližje in se srečamo. 

Po sv. maši se vsi prisotni še zadr-
žimo pred cerkvijo in malo praznuje-
mo ob kolačkih, ki jih pripravijo dob-
ri ljudje.

Da pa je pri nas vedno tako slovesno 
in se tudi strelja, gre velika zahvala 
Slavku Času, saj vsako leto poskrbi za 
stroške smodnika. Prav tako se iz srca 
zahvaljujeva za finančno pomoč in 
podporo Tonetu in Davidu Vaukanu 
ter Stanetu Planinšcu.

Gospodu župniku Tinetu Tajniku 
in vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri 
izvedbi lepe nedelje, donatorjem, izva-
jalcem krovskih del, predvsem Jožetu 
Tretjaku in Tonetu Urbanclu, se iz 
srca zahvaljujeva. 

a Ključarja Štefan in  
Hedvika Vranjek 

Znamenja najdemo povsod v Mislinjski dolini in imajo različne oblike. Prevladujejo 
slopasta brez niš ali z njimi. Med slopastimi znamenji, ki so večinoma iz 18. ali 19. stol. 
(obstajajo pa tudi starejša in mlajša), sodi tudi dovžansko znamenje pri cerkvi sv. Urha, 
ki je spomenik lokalnega pomena, leta 2001 vpisan v register kulturne dediščine in nosi 
evidenčno številko EŠD: 7999. Slopno znamenje na vseh štirih straneh v zgornjem, 
nekoliko širšem nastavku, členijo niše z novejšimi podobami sv. Krištofa, sv. škofa (Urh?), 
božjepotne Matere božje in Kristusa na križu. Pokriva ga piramidasta streha krita s šikli.
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Leto 2022 je za PGD Dolič-
Šentflorjan jubilejno leto. V tem letu 
namreč obeležujemo 90 let delova-
nja društva v kraju. Osrednja prire-
ditev oz. praznovanje obletnice smo 
člani in članice pripravili v sklopu va-
škega praznika Apnen'ca v soboto, 20. 
avgusta 2022. Na prireditev smo po-
vabili prijateljska prostovoljna gasil-
ska društva, udeležili so se je tudi naši 
nemški prijatelji iz Rommerskirchna. 
Po prihodu praporščakov v šo-
tor je potekala svečana akademija. 
Razveselili smo se dejstva, da je bil šo-
tor tudi med akademijo lepo poln in 
so poleg povabljenih gostov prišli tudi 
naši krajani oz. občani, zaradi katerih 
društvo sploh obstaja. Na prireditvi so 
bili med drugimi visokimi gosti pri-
sotni tudi župan Bojan Borovnik, čla-
ni in članice občinskega sveta, predse-
dnik Gasilske zveze Mislinjske doline 
in član upravnega odbora Gasilske 
zveze Slovenije Jože Kašnik in povelj-
nik Gasilske zveze Mislinjske doline 
Zdravko Sešel. Po uvodnem pozdra-
vu in himni, ki jo je zapela doma-
činka Maje Turinek, so sledili na-
govori predsednika društva Aleša 
Rakovnika, člana UO Gasilske zve-
ze Slovenije Jožeta Kašnika in župana 
Občine Mislinja Bojana Borovnika, v 
katerih so vsi izrazili hvaležnost pre-
teklim generacijam gasilcev in že-

ljo, da društvo še naprej dela dobro 
in v pomoč takrat, ko bo le-ta pot-
rebna. Po prebiranju izvlečka kroni-
ke zgodovine društva so bile posa-
meznikom podeljene še plakete PGD 
Dolič-Šentflorjan in zahvale za aktiv-
no delo v društvu v zadnjem obdob-
ju. Nato je sledila še beseda gostov, ki 
jo je večina prisotnih izkoristila za če-
stitke društvu in podelitev priložno-
stnih daril. Med programom so na-
stopili še naši mladi člani in članice in 
tako popestrili prireditev. Po zaključ-
ku uradnega dela pa se je zbrana mno-
žica ljudi dolgo v noč zabavala ob zvo-
kih ansambla Vihar in z gostjo večera 
– Alyo. Veseli dejstvo, da so občani 
obiskali osrednjo prireditev ob pra-
znovanju 90-letnice delovanja in na 
tak način pokazali, da podpirajo ga-
silce v Doliču, občini in v Sloveniji. 
Zahvala velja vsem generacijam čla-

nov in članic, ki so delovale v društvu 
v preteklih 90 letih, še posebej tistim, 
ki so vodili društvo in ga tako pripe-
ljali do tega jubileja. Velika zahvala pa 
velja članom in članicam društva, brez 
katerih prireditve ne bi bilo mogo-
če izpeljati, in seveda donatorjem, ki 
so nam pomagali premagati finančno 
breme prireditve.

a Aleš Rakovnik

90-letnica PGD Dolič-Šentflorjan
naša občina
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Od srede, 17. 8., do nedelje, 21. 
8., smo ob jubilejnem 20. kurjenju 
apnen'ce tudi letos praznovali praznik 
Vaške skupnosti Dolič. V teh dneh se 
je odvijalo veliko dogodkov in prire-
ditev, tako da smo prepričani, da se je 
za vsakogar našlo kaj zanimivega. V 
sredo smo pripravili prireditveni pros-
tor in zakurili apnen'co. V četrtek sta 
ob kurjenju potekala srečanje in špor-
tne igre DI Mislinja. V petek smo s 
pestrim kulturnim programom in 
slavnostnim prižigom uradno otvori-
li prireditev Apnen'ca. Največ zanima-
nja pa je pričakovano ponudil sobot-
ni dan. V dopoldanskem času sta bila, 
poleg srečanja in športnih iger DU 
Mislinja, organizirana tudi skupin-
sko kolesarjenje in pohod Vaške skup-
nosti Dolič. Popoldanski in večerni 
del pa je bil posvečen PGD Dolič-

Šentflorjan, saj so praznovali 90-letni-
co delovanja. V ta namen so pripravi-
li svečan program z večerno zabavo. 
Praznovanje smo zaključili na tradici-
onalen način, in sicer sta v nedeljo po-
tekala tekmovanje v streljanju z zračno 
puško za pokal VS Dolič in vaške igre. 

Veseli nas dejstvo, da je bil prire-
ditveni prostor ves čas poln. Na tem 
mestu bi se iskreno zahvalili vsem, ki 
ste na kakršenkoli način pomagali so-
ustvarjati praznik VS Dolič, bodisi s 
prostovoljnim delom, organizacijo pri-
reditev ali le z obiskom katere izmed 
prireditev. Posebna zahvala gre Občini 
Mislinja za posluh in finančno pomoč 
pri pripravi prireditvenega prostora ter 
seveda vsem društvom, ki ste sodelo-
vala pri programu prireditev. 

Ob tej priložnosti naj še enkrat 
iskreno čestitam PGD Dolič-
Šentflorjan za 90-letnico delovanja in 
odlično izpeljano svečano proslavo z 
veselico. Zahvala gre tudi Kulturnemu 
društvu AH Dolič za pripravo in 
nadzor kurjenja apnen'ce, še pose-
bej glavnemu kurjaču Zdravku Sešlu. 
Prireditev Apnen'ca je za naš kraj iz-
redno pomembna, saj s tem ohranja-
mo delček kulturne dediščine. Ima 
tudi bogato zgodovino, saj je letos po-
tekala že dvajsetič, pa upamo, da ne 
zadnjič, kot smo lahko slišali ob otvo-
ritvi in slavnostnem prižigu.

a Roman Herlah 
predsednik Vaške skupnosti Dolič

Praznik Vaške skupnosti Dolič – 
Apnen'ca 2022

naša občina
Naša občina september 2022 19



V mračnejših mesecih leta nas 
Policija in Agencija za varnost prome-
ta z lokalnimi Sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu še posebej 
opozarjajo na pomen naše vidnosti v 
prometu. Pa najsi v njem nastopamo 
kot pešci, kolesarji oz. uporabniki mi-
kro prevoznih sredstev (kolo, električ-

no kolo, električni skiro, segway, ele-
ktrični skuter in invalidski voziček). 
Slogan »Bodi viden – bodi previden« 
naj ne bo le slogan s plakata, ampak 
naš način življenja, saj naši vidnosti 
zelo pripomore tudi sama izbira svetle 
barve obleke oz. oblačil z že vgrajeni-
mi odsevnimi telesi. Seveda kot pešci 

ne smemo pozabiti na kresničko ali 
odsevni trak.

V letošnjem letu smo skupaj s 
Policijo večkrat izvajali preventiv-
ne aktivnosti na Štrekni. Ob tem smo 
ugotavljali, da ljudje namenimo za 
naša kolesa kar konkreten kupček de-
narja, ne poskrbimo pa niti za osnov-

Prireditev Kozjak poje in igra je tudi 
letos nastala pod taktirko Kulturnega 
društva Paški Kozjak in v goste pri-
vabila ogromno število obiskovalcev. 
Namen tradicionalnega dogodka je 
druženje in povezovanje ljudi. Na pri-
reditvi so se predstavili ljudski pevci 
in godci ter mlade glasbene skupine. 

Za zabavo do jutranjih ur so poskr-
beli člani Ansambla Naveza in Miran 
Rudan. Prvič letos je bil za obisko-
valce organiziran avtobusni prevoz iz 
Mislinje, Dobrne in Velenja. Iskrena 
hvala vsem, ki so pripomogli, da smo 
prireditev lahko izpeljali: sodelujočim 
občinam Mislinja, Vitanje, Dobrna in 

Velenje ter vsem donatorjem. Hvala 
vsem članom in nečlanom za po-
moč pri izvedbi prireditve ter vsem 
nastopajočim.

a Žiga Borovnik 
predsednik KUD Paški Kozjak 

Organizatorji so bili nad obiskom zelo 
presenečeni, saj je prireditev obiskalo 
približno 1.800 obiskovalcev.

Prireditev je otvoril Kamšakov Stanko s himno 
Paškega Kozjaka.

Miran Rudan in člani Ansambla Naveza so 
poskrbeli za zabavo do jutranjih ur. Veselili so se tudi najmlajši.

Predstavilo se je 13 skupin ljudskih godcev in pevcev. 

Smo vidni?
kotiček za prometno varnost

Na Kozjaku spet veselo
naša občina
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na odsevna telesa na njih, kaj šele da 
bi jih opremili z ustreznimi lučmi 
(rdeča zadaj, bela spredaj). Predvsem 
električna kolesa so praviloma slabo 
ali celo neopremljena s to, za varnost 
uporabnika pomembno (odsevno), 
opremo. Se res vozimo samo podnevi 
in nas noč ne more dobiti?

Tudi razne odsevne nalepke so da-
nes široko dostopne. Ne nadomesti-
jo zakonsko predpisanih odsevnih in 
svetlobnih teles, bomo pa v prometu 
vsekakor bolj varni in vidnejši. Ja, za 
našo varnost in varnost naših najbliž-
jih gre!

a Jože Tasič, SPV Mislinja

V Koroškem pokrajinskem muzeju sta v 
okviru projekta Turistična destinacija zahod-
no Pohorje nastala občasna razstava in do-
kumentarni film z istoimenskim naslovom 
Vol, podjarmljena moč. Vsebinsko se na-
vezujeta na območje ribniško-mislinjske-
ga Pohorja.

Za preživetje gorskih kmetij je bilo 
delo goveje živine, predvsem volov, 
vse do uvedbe motoriziranih delovnih 
procesov od začetka 70. let prejšnjega 

stoletja temeljnega pomena. Z njimi so 
opravljali vsa težaška dela na poljih, in 
sicer gnojvožo, oranje, brananje, saje-
nje in spravilo pridelkov, vozili različ-
ni gradbeni material, seno, spravljali 
les in drugo. Pred uvedbo elektrifika-
cije so vole vpregali tudi v gepelj za vr-
tenje pogonske gredi, ki je gnala deni-
mo mlatilnico ali futermašin, pripravo 
za rezanje krme. 

Od ekonomske moči posameznega 
kmečkega gospodarstva je bilo odvis-

no število živine, ki so jo bili sposob-
ni rediti. Iz potreb kmečkega dela pa 
je izhajalo, da je bilo optimalno redi-
ti dva para volov: starejši, težji par vo-
lov, s katerimi so delali glavna dela, in 
mlajši, lažji par, ki so ga uvajali v delo. 
Vole pa so v približno petih letih re-
dno menjali. Mesto starejših volov, ki 
so jih prodali, so prevzeli prejšnji junci 
in za njimi so že učili nov mladi par. 
V hlevu so imeli voli svoje mesto, ki 
je bilo pomembnejše od mest, kjer je 
stala druga živina. Krmo so pokladali 
najprej volom. 

Leva in desna polovica volovske podkve 
sta prilagojeni govejemu parklju, last 
Jožeta Odra, Tolsti Vrh, foto: Tomo 
Jeseničnik, arhiv KPM

Dobro opremljeno kolo z odsevnimi telesi in lučmi nas naredi bolj vidne ostalim 
udeležencem v prometu in je s tem varnejše za nas.

Franci Oder z voloma na domačiji p.d. pri Praprotniku, Tolsti Vrh, posnetek iz filma, 2021,  
foto: Boštjan Selinšek, arhiv KPM

Vol, podjarmljena moč
mislinjske zgodbe
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Na kmetijah, kjer niso imeli volov, 
so dela opravljali s kravami, vendar te 
za težje delo niso bile primerne in so 
si vole za težja dela pogosto sposojali. 
Delo volov so vedno odslužili z delom 
v naravi. 

Mladega junca ali junico so zače-
li učiti z vpreganjem k starejšemu volu 
ali kravi. V ta namen so na roge pri-
vezali vrv, s katero so vodili živino in 
jo učili obračanja. S postopnim uče-
njem so stopnjevali obremenitve. Ko 
so junci dosegli primerno velikost in 
zadostno plečno širino, so jih skopili, z 
rezanjem so jim odstranili spolne žle-
ze. Pogost kastracijski način je bil pre-
kinitev semenovoda z močnim všči-
pom s kleščami, ki mu sledi absorpcija 
testisov. Ta tehnika kastracije ni bila 
vedno uspešna, saj je ob neabsorpciji 
testisov imela taka žival še vedno spol-
ni nagon in so jo imenovali pilar.

Podkovanje volov
Z železovo rudo bogata nahajališča 

na Pohorju so začeli intenzivneje iz-
koriščali od 16. stol. dalje. V Mislinji 
so leta 1723 postavili prve kovači-
je za izdelovanje predvsem kmečke-
ga orodja. Leta 1754 je fužino ku-
pil Michelangelo Zois. Njegov sin 
baron Žiga Zois pa je vplival na za-
četke podkovanja volov v Mislinji. 

Izkoriščanje rudnega bogastva je te-
meljilo na prevozih rude, ki so jih op-
ravljali prav z njimi. V Mislinjo je 
poslal kovača, da je prenesel znanja iz-
delave podkev in podkovanja volov, 
učil izdelovanja volovskih podkev in 
izučil podkovače za podkovanje volov. 
Spremno pismo kovaču Josephu 
Grimbschitzerju

Pokazatelja po imenu Josepha 
Grimbschitzerja, kovača, spodaj podpi-
sani pošilja na svojo fužino v Mislinji 
pri Šentilju blizu Slovenj Gradca v celj-
skem okrožju, da bi tam učil rokovanja, 
kako na Gorenjskem podkujejo vole in 
izdelujejo podkve /…/ 

Ljubljana, 17. oktobra 1798

V pismu Joachimu Paulu Jauthu, 
upravitelju v Mislinji, pa je v pismu 
zapisal:

Prevoz ribniške rude je bil že od nek-
daj velika težava za Mislinjo in tako bo 
tudi ostalo. Vsi dosedanji poskusi so do-
kazali, da vleko tovora iz jame na po-
bočje ne zdrži nobena žival razen vola. 
Zdaj uvedeno podkovanje volovskih ko-
pit mora imeti dober učinek!

Ljubljana, 20. oktobra 1799
V Mislinjskem grabnu se je ohrani-

la Robnikova kovačija, specializirana 
prav za podkovanje volov.

Vole so podkovali, da je bilo zimsko 
spravilo lesa po ledenih cestah varnej-
še, poleti pa so jih podkve ščitile pred 
ostrim kamenjem. 

Najstarejša oblika goveje vprege je 
jarem. Pri vpreganju v jarem so oje na-
mestili nepremično, živina pa je lah-
ko močneje vlekla predvsem po ožjih 
in bolj strmih poteh. Za oranje so ži-
vino, da se je lažje gibala med delom, 
vpregali v daljše jarme, plug pa so na 
jarem pritrdili z verigo. Jarmi, ki so jih 
izdelovali domači mojstri, so bili nare-
jeni iz brezovega lesa in so se razmero-
ma tesno prilegali vratu živine. 

Živina je razumela delovne ukaze: 
hej, hejc – naprej, voha – ustavi se, šti-
zad – nazaj, štija – desno, hop – levo.

Za vole so kosili posebno travo, t. 
i. vovčič ali baloh, (lat. Nardus stri-
cta), na pohorskih planjah. V začetku 
avgusta so hodili kosit vovčič na pla-

Zoisovo pismo kovaču Josephu 
Grimbschitzerju

Pismo Joachimu Paulu Jauthu, upravitelju v 
Mislinji

Z leve: Franc Oder, Pram, Sivc in Pavel Oder, Tolsti Vrh pri Mislinji, 1960
Pram je bil vol marijadvorske pasme, Sivc pa rjave pasme. Fotografijo hrani Cvetka Oder.
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nino, da so zagotovili krmo za vole. 
Vovčič je sicer veljal za slabši futer, 
krava, krmljena z volčičem, ni daja-
la mleka.

Voli so bili ponos gospodarja. 
Pozorni so bili, da sta bila vola spara-
na. To pomeni, da sta bila približno 
enake rasti, podobno težka, zaželeni 
sta bili enaki velikost in oblika rogov. 
Pri t. i. pohorskih sivcih so morali biti 
špici rogov in maul (gobček) črne bar-
ve. Značilna starejša imena za vole 
so med drugimi bila: Mandl, Bauh, 
Ruml, Sivc, Murč, Boc, Irs, Lisko, 
Rjavc in Pram.

Živahno je bilo trgovanje z voli. 
Odrasel vol je sredi prejšnjega stole-
tja dosegal trikratnik povprečne plače. 
Vole so le delno prodajali na živilskih 
sejmih, praviloma so jih prodali kar 
v domačih hlevih. Teritorialno so bili 
kupci vezani na razdalje, ki so jih pre-
hodili v dnevu. Kupci z ribniškega in 
mislinjskega območja, so bili med se-
boj povezani, vole so kupovali vse do 
Lovrenca in Vitanja in na zahod proti 
Slovenj Gradcu in Vuzenici. Obstajali 
pa so tudi posredniki, t. i. volovji mu-
šetarji, ki so se ukvarjali s preproda-
jo volov.

Za Pohorje je bila običajna marijad-
vorska pasma goveda, ki se je uvelja-
vila od sredine 19. stol. dalje, značilne 
svetle, pšenične barve. Pogosto pa je 
bilo tudi govedo rjave barve, ki so ga 
domačini imenovali pohorski sivc. 

Otrokom je bilo zgodaj dovoljeno, 
da so se družili z živino. Stari pet, šest 
let so že pomagali pri vodenju volov, 
desetletni pa so bili že obvezni kmeč-
kega dela. Ena glavnih nalog otrok je 
bila muhanje volov. Poleti so bili oba-
di in muhe prava nadloga za živino. 
Otroci so odlomili smrekovo vejo ali 
leskovo šibo z listi ter z njo odganjali 
nadležni mrčes. 

V 70. letih prejšnjega stoletja je grad-
nja gozdnih cest v hribovskih predelih 
omogočila pospešeno uvajanje kmetij-
ske mehanizacije. Prej kot v dveh dese-
tletjih so traktorji nadomestili delov-
no moč volov. Zdi se, da so voli hitro 
utonili v pozabo, z njimi pa tudi tradi-
cionalna znanja vzreje in vzgoje goveje 
delovne živine, ki je stoletja omogočala 
preživetje kmečkega prebivalstva pred-
vsem v hribovskih predelih. 

a Brigita Rajšter,  
Koroški pokrajinski muzej

Počitnice so se zaključile in septem-
ber je ponovno tu. Otroci in vzgojite-
ljice smo se vrnili polni lepih spomi-
nov, novih idej, pozitivne energije in 
veselja. Otroci so pogumno zakorakali 
novim izzivom naproti. Za nami so že 
prvi dnevi druženja, navezovanja sti-
kov, spoznavanja novih prijateljev in 
igre. Tudi prvi žalostni obrazi so se že 
razpotegnili v nasmehe. 

V enoti Sončni škrat je devet oddel-
kov. Sedem jih je v vrtcu Mislinja in 
dva v Doliču. Bo pa v kratkem še ne-
kaj sprememb, saj že z veseljem priča-

kujemo prenovo knjižnice v dva od-
delka za vrtec. Sodelovali bomo pri 
raznih projektih, prireditvah, se po-
vezovali z različnimi društvi in usta-
novami v kraju. Z otroškimi izdelki 
bomo popestrili razne razstave in na-
tečaje. Tudi v tem šolskem letu bomo 
stremele k temu, da bomo čim več 
časa preživeli zunaj v naravi, kjer bodo 
otroci urili svoje spretnosti in gibalne 
sposobnosti. 

Narava nam ponuja nešteto mož-
nosti, prav tako nas sončni dnevi na-
polnjujejo z veseljem in optimizmom. 

Zato si vsi želimo, da bi takšni prijetni 
občutki v nas ostali skozi celo leto. 

a Vzgojiteljice vrtca Sončni škrat

Novičke sončnega škrata
Juhu, znova smo tu!

mlad.si
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V marcu je bilo v okviru mednaro-
dnega Erasmus+ projekta na vrsti če-
trto srečanje. Španija so paella, san-
gria, bikoborbe, tapasi, Pablo Picasso, 
pršut, Don Kihot, Madrid, Barcelona 
in … nogomet. Je dežela fieste in si-
este, raziskovalcev in pomorščakov, 
kastanjet in flamenka … V Španiji se 
je potrebno prepustiti zimzeleni špan-
ski filozofiji »mañana, mañana« in od-
ložiti na jutri, kar ni nujno storiti da-
nes. Španci so narod, ki si je sposoben 
vsak večer izmisliti dober razlog za 
bučno fiesto. Dan najraje začnejo s pa-
radižnikom in ga končajo s sangrio. 
Majhen del vsega tega smo bile tudi 
strokovne delavke naše šole. 

Učenci gostujoče šole so nas, skupaj 
z učitelji, toplo sprejeli in na vsakem 
koraku pokazali navdušenje, da so del 
projekta. Slika 1 Naša ravnateljica je 
z ravnateljem partnerske šole izmenja-
la izkušnje na vodstvenem področju, 

računovodkinja pa jim je predstavila 
primer dobre prakse vodenja medna-
rodnih projektov. Učiteljice smo spoz-
nale način poučevanja na njihovi šoli 
in španski izobraževalni sistem. Sama 
sem se preizkusila v poučevanju. Učiti 
angleščino španske učence je bila izje-
mna izkušnja. Tudi tokrat smo učence 
partnerskih šol vključili v virtualne ak-
tivnosti. Drug drugemu so predstavili 
znamenite krajevne stavbe. Slika 2

S člani partnerskih šol smo spozna-
li zgodovino mesta Lucena. Odpravili 
smo se na treking v naravni rezervat 
El Torcal, ki je znan po svojih nena-
vadnih oblikah zemljišč na 17km2 in 
velja za eno najbolj impresivnih kra-
ških pokrajin v Evropi. 

Odlična priložnost za spoznavanje 
raznolike in bogate kulturne dediščine 
je bil ogled Velike mošeje v Cordobi, 
ki so jo rekonkvisti preuredili v stolni-
co. Slika 3

Dodobra pa smo spoznali tudi sa-
harski prah, ki je ravno v tem času 
najbolj intenzivno prekrival nebo.

Med sodelujočimi so se stkala že 
zelo dobra prijateljstva in komaj smo 
čakali naslednje srečanje.

Le-to se je odvijalo v maju, v so-
sednji državi, na Portugalskem. 
Portugalska je dežela otožnosti in za-
sanjanosti, prvih raziskovalcev in po-
morščakov. Je pestra in slikovita, ob-

dana z visokimi klifi in neskončnimi 
plažami. Ima 800 km obale in plaže, 
ki so najbolj znane in priljubljene za 
surfanje in kajtanje. Slika 5

Na partnerski šoli v mestu Olhão se 
je večina dejavnosti odvijala v nara-
vi, saj je bil naslov tokratnega srečanja 
»Igrajmo se zunaj«. Mesto leži v regiji 
Algarve, ki je najjužnejša regija celin-
ske Portugalske in je predvsem ribiško 
mesto, najbolj znano po proizvodnji 
sardin. Slika 6 

Udeleženci smo raziskovali plaže, 
rastlinje, živalski svet in raznoliko živ-
ljenje prebivalcev. Učitelji partnerske 
šole so za nas odprli vrata, nas spreje-
li v svoje razrede in seznanili s portu-
galskim šolskim sistemom. Učenci so 
se predstavili na glasbenem in likov-
nem področju. Zopet smo se počuti-
li dobrodošle, kakor na vseh srečanjih 
do sedaj. Slika 7 

Učenci ostalih šol so se vključili vir-
tualno. Predstavili so tipične tradicio-
nalne igre posamezne države. Učenci 
podružnične šole Dolič so vrstnikom 
prikazali igro Mačka in miš. 

Bogata kulturna dediščina, čudovita 
narava, okusne jedi in prijazni ljudje 
so tipični za ta del Evrope in vsi ude-

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

BRSTičke Partnerstvo evropskih šol
mlad.si
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Počitnic, in s tem brezskrbnih dni, je 
konec. Vrnili smo se v šolo polni nove 
energije, željni znanja in druženja v upa-
nju, da je pred nami leto brez omejeval-
nih ukrepov. Zavedamo se, da je potreb-
no ohraniti strožje higienske navade in 
skrbeti, da smo čim več na svežem zra-
ku in v prezračenih prostorih. Vsi skupaj 
se bomo trudili, prišli v šolo le zdravi in 
verjamemo, da bomo skupaj zmogli.

Ker smo pričeli s prenovo šolske ku-
hinje in jedilnice, pa se vse le ni zače-
lo tako, kakor bi si želeli. Prehrana bo, 
dokler ne bo novih prostorov, malo dru-
gačna, saj kosilo pripravljajo na po-
družničnih šolah Završe in Dolič, kar 
predstavlja velik tehnični in logistič-

ni zalogaj. Obroki so prilagojeni situ-
aciji, kljub temu pa je hranljiv obrok 
zagotovljen. 

Letos se nam je pridružilo 52 otrok, ki 
so prvič prestopili šolski prag, tako nas 
je na centralni in podružnični šoli 419. 
Na šoli pa je tudi nekaj organizacijskih 
sprememb. Imamo novo spletno apli-
kacijo za prijavo in odjavo malic in ko-
sil, vstop je zaradi gradbenih del za vse 
učence pri glavnem vhodu, kamor vsto-
pajo brez spremstva. Največja novost 
pa je družabni odmor po tretji uri, ki je 
namenjen krajši sprostitvi, druženju in 
gibanju.

V upanju, da bomo čimprej dočaka-
li nove prostore in da ohranimo zdravje, 

smo polni optimizma že dodobra zagriz-
li v delo.

a Meta Vogrinec

leženci smo bili zares hvaležni za to iz-
kušnjo. Slika 8

V juniju pa je na naši šoli, ki je bila 
koordinatorica projekta, potekalo 
zaključno srečanje.

Udeleženci so aktivno sodelovali v 
vseh pripravljenih dejavnostih. Učitelji 
so pripravili glasbeno in gibalno de-
lavnico, ter gostom odprli vrata svojih 
učilnic. Tudi učenci so jih toplo spre-

jeli in se jim skozi različne dejavnosti 
predstavili.

Na šolskem vrtu smo posadili 
Erasmus+ drevo prijateljstva, ki skupaj 
s kažipotom sodelujočih mest predsta-
vlja zaključek prijetne zgodbe. Slika 9

Tudi na podružnični šoli so učen-
ci z učiteljicami pripravili krasen 
sprejem. Članice ročnodelske skupi-
ne »Sončnice« so izvedle ustvarjalno 
delavnico. 

Skozi različne aktivnosti na prostem 
(sprehod po Mislinji, sprejem na šol-
skem vrtu, sprehod med krošnjami na 
Rogli …) so spoznavali naravne lepote 
naše okolice. 

Med ogledi znamenitosti naše drža-
ve (Bled, Ljubljana, Piran, Portorož, 
Postojna …) so se seznanili z dedišči-
no Slovenije. 

Župan je za udeležence pripravil 
sprejem in jih spodbudil, da se k nam 
še vrnejo. 

Učitelji partnerskih šol so bili izred-
no navdušeni nad našim gostoljubjem 
in skrbno pripravljenim programom. 
Vsi delavci naše šole smo še enkrat 
več dokazali, da timsko delo obrodi 
sadove. 

Ob koncu projekta smo se sodelujo-
či strinjali da Erasmus+ povezuje, raz-
vija spretnosti in kompetence ter krepi 
evropsko enotnost.

»Majhni trenutki ustvarjajo veli-
ke spomine,« in le-ti so povod za na-
daljnje sodelovanje med partnerskimi 
šolami. 

a Klavdija Križovnik, 
koordinatorica projekta

Slika 5

Slika 7 Slika 8

Slika 9

BRSTičke Spet v šoli
mlad.si
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V nizu dogodkov od juni-
ja do septembra smo se v prostorih 
Tisnikarjeve rojstne hiše na 2. junijsko 
soboto spet posvetili otroški ustvar-
jalnosti in pustili otroški domišlji-
ji prosto pot. Otroci so izdelali sliko 
s cvetličnimi odtisi ter jo po lastnem 
navdihu okvirili.

Ves čas od junija do septembra smo 
sprejemali najavljene obiske skupin in 
posameznikov.

Aktualno razstavo Nismo posled-
nji/We are not the last so si ogledali 
4. in 6. razredi Osnovne šole Mislinja, 
prvi letniki Gimnazije Slovenj 

Gradec, različni posamezniki in dru-
žine iz Slovenije. Sprejeli smo različ-
na društva: Sožitje Slovenj Gradec, 
Turistično-olepševalno društvo 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Društvo 
diabetikov SG, Društvo Polžki SG, 
Društvo bibliotekarjev Koroške. 
Zanimiv in prisrčen je bil obisk manj-
še skupine, ki je organizirala ogled 
hiše kot darilo svoji prijateljici za ok-
roglo obletnico.

Med obiskovalci je bila avgusta tudi 
skupina organizatorjev in udeležen-
cev mednarodnega filmskega festivala 
SHOTS 2022 iz Slovenj Gradca. Tako 
so se lepi vtisi in zanimivosti o galeriji 
Kavka ponesli v svet.

Ob obisku ministrov Vlade 
Republike Slovenije v občini Mislinja 
so obiskali Tisnikarjevo rojstno 
hišo tudi ministrica Tanja Fajon, 
Aleksander Jevšek, Dominika Švarc 
Pipan in evropska poslanca Matjaž 
Nemec in Milan Brglez s svojimi ož-
jimi sodelavci. Aktualno razstavo in 
razstavo del iz naše zbirke ter življenje 
in delo Jožeta Tisnikarja je predsta-
vil predsednik društva Zoran Ogrinc. 
Prav tako so obiskovalci z zanimanjem 
prisluhnili, ko jih je seznanil z nači-
nom našega delovanja, s programom 
in vsebinami društva.

Z zadovoljstvom se oziramo na do-
sedanje letošnje obdobje, saj so bili 

Dogajalo se je …
kult-ura
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prostori galerije Kavka spet napolnjeni 
z zanimivimi dogodki in obiskovalci, 
ki si z zanimanjem ogledajo likovna 
dela, na katera smo zelo ponosni, saj 
so jih ustvarili vrhunski umetniki, ki z 
veseljem sodelujejo z nami.

Prav tako smo ponosni in hvalež-
ni za umetnikovo rojstno hišo, v kate-
ri domuje naše društvo. Za naše delo 
nas posebno navdihuje.

a Doroteja Stoporko,  
tajnica društva

Na Klancu 
Roman avtorice Tine Vrščaj, nagrajen z 

nagrado modra ptica 2022, je družinsko-
-ljubezenski roman, kjer sta Eva in Gregor 
s svojima deklicama, osrednja akterja te 
zgodbe. Eva se posveča predvsem skrbi 
za dom, vzgoji njunih hčerk, Gregor pa je 
edini, ki služi, zato je vse preveč odsoten 
od doma. Zanima ga sodobna tehnologija, 
medtem kot se Eva rada vrača k naravi, je 
okoljsko ozaveščena in jo skrbi usoda naše-
ga planeta.

Njun vse preveč razhajajoč se pogled 
na vzgojo ter odnos do okolja, ju pripe-
lje do spoznanja, da postajata vedno bolj 
odtujena. 

Malibu
Četverica bratov in sester slavne družine 

Riva vsako leto priredi zabavo za zaključek 
poletja, nič drugače ni avgusta 1983, ko 
se tradicionalna zabava ponovno zgodi. Vsi 
si želijo biti v družbi Nine Riva, ki je znana 
deskarka in manekenka, le sama nad zaba-
vo ni prav nič navdušena, saj ne želi biti v 
središču pozornosti, sploh pa ne po tem, ko 
jo je zapustil mož.

Zabava je v polnem teku, glasba privi-
ta na glas, alkohol teče v potokih … A nihče 
ne sluti, da bo vilo, kjer se odvija divja za-
bava, zjutraj zajel ogenj. 

To je zgodba neke družine, polne skriv-
nosti, zapletenih družinskih vezi, ki se mora 
odločiti, kako živeti naprej in kaj pustiti za 
seboj. 

Neobičajen deček 
Avstralska pisateljica Fiona Higgins je av-

torica uspešnih romanov, pri nas bolje po-
znane knjige z naslovom Mamice, ki je pre-
vedena v več jezikov. 

Tokrat nam predstavlja Julio Curtis, ma-
mico treh otrok, ki je polno zaposlena z ob-
veznostmi, ki jih prinaša družinsko življenje. 
Njen mož je zaradi službenih poti pogosto 
odsoten, ima pa zato taščo, ki želi biti vklju-
čena v vse družinske odločitve. 

Najstarejša hči je prvič zaljubljena, naj-
mlajša je poznavalka mode, enajstletni sin 
Jackson pa je poseben. Drugačen je od 
svojih sester, drugačen je od sošolcev prav-
zaprav se razlikuje od vseh ljudi. Vzgajanje 
takšnega otroka pa ni vedno lahka naloga. 

Nekega dne Jackson sledi svojemu pri-
jatelju Digbyju v šolske toaletne prosto-
re. Kar se odvije tam, spremeni vse, ne le 
Jacksona, temveč vpliva na vse člane dru-
žine. Julio čaka ena najtežjih nalog, zaščititi 
mora svojo družino, predvsem pa svojega 
neobičajnega dečka in ga rešiti pred sve-
tom, ki sprejema le »normalne« ljudi.

a Tadeja Kotnik,  
Knjižnica Ksaverja Meška 

Knjižni kotiček
kult-ura
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Pred dnevi sem obiskala gospo Štefanijo 
Zaponšek, ki jo vsi poznamo kot Riharjevo 
Štefko. Letos ob koncu leta bo dopolnila 90 
let in je najstarejša vaščanka v Završah. Pa 
sploh ni potrebno, da omenimo hišno ime, 
saj je najbolj prepoznavna Štefka, z najlep-
šo sivo barvo las v vasi. Na klopci pred hi-
ško mi je pripovedovala o svojem življenju.

Kakšna so bila vaša mladostniška leta? 
Rodila sem se 21. decembra 1932 
kot predzadnja v družini petih otrok 
v Strmcu nad Dobrno. Ko je mama 
umrla pri porodu, sem imela dve leti 
in pol. Oče se je znova poročil, ma-
čeha pa nas ni marala in je vse otro-
ke razdelila okrog po kmetijah. Takrat 
smo temu rekli, da smo šli služit. Moja 
teta, ki je živela v Kozjaku, me je 
pospremila k Maršniku, kjer sem bila 
za varuško njihovim osmim otrokom. 
Nikoli ne bom pozabila, kako hudo je 
bilo med tujimi ljudmi. Seveda nisem 
bila le varuška, pač pa sem morala de-
lati še vsa ostala kmečka dela. Zelo 
težko sem kosila s koso, ker sem bila 
zelo drobna. Ko sem se učila mlatve, 
sem se samo enkrat udarila v glavo in 
v trenutku sem osvojila tudi to opra-
vilo. Delala sem tudi na njivi, v hle-
vu, po hiši in pasla ovce. Takrat so bili 
vojni časi in zdi se mi, da smo bili ves 
čas lačni. Vem, da je gospodinja včasih 

skrila kruh, da ga partizani niso vze-
li, samo ni pomagalo, saj so ga vonjali, 
sploh če je bil sveže pečen. Iz hleva so 
odpeljali kravo, tako da ni bilo mleka 
pri hiši, pa tudi prašiče so vzeli. V šolo 
sem hodila v Pako, vsega skupaj pet 
razredov, pa še to bolj na pol, saj nis-
mo smeli v šolo, če je bilo doma delo. 
Tudi pozimi so bili naša edina obutev 
leseni cokli, ki se jim je na podplate 
nabiral sneg. Otroci smo kar tekmo-
vali med sabo, kdo ga bo uspel naj-
več pobrati. Enkrat sem si s postavlja-
njem grdo zvila nogo. Spominjam se, 
da smo nekoč na vlaku videli Hitlerja, 
ko se je peljal mimo Pake. Nič lepih 
spominov nimam od takrat. Vem, 

da je bila vojna in pomanjkanje vse-
ga, a vem, da bi bilo lažje, če bi imela 
mamo. Tako pa se nisem imela komu 
potožiti in postaviti vprašanj, ki jih je 
bilo polno v mladi glavi. Kasneje kot 
najstnica sem šla služit k Megalecu, pa 
k Berložniku in k Levovniku, potem 
me je sestra vzela k sebi v Vitanje. Ker 
sem vztrajno iskala službo, me je pot 
zanesla v Ljubljano, kjer sem dobila 
delo sobarice v hotelu Bellevue.

Kako pa vas je pot prinesla v Završe?
Ja, ko sem imela dopust, sem prišla k 
Legnarju pomagat kosit in tam sem 
spoznala Valentina, ki sem se mu zelo 
dopadla. Vprašal me je, če bi prišla k 
njemu na kmetijo in da bi me vzel, če 

Poroka Štefanije in Valentina

Poroka Štefanije in Valentina

Štefanija (prva z leve v zgornji vrsti) s prijateljicami

Štefanija Zaponšek
naša občanka
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bi ga le hotela. Res sem malo koleba-
la, ker sva si bila v Ljubljani všeč s pri-
znanim športnikom Mirom Cerarjem, 
a srce me je potegnilo k mojemu 
Falentu. Spoznala sem ga 4. julija, 15. 
avgusta pa je bil v cerkvi že oklic. Mi 
je že bilo tako usojeno, pa je že bilo 
prav.

Od kod ste črpali moč za svoje delo?
Otroci so bili tisti. Bili so moja sre-
ča in motivacija, držali so me pokon-
ci, saj je bilo življenje še naprej trdo. 
Veliko je bilo dela na kmetiji v strmini 
in vse, česar si se lotil, je bilo težavno, 
pravzaprav garaško. Mož je bil veliko 
zdoma, saj je cele dneve delal v gozdu 
in na furah. Pa še lovec je bil. Jaz sem 
skrbela za kmetijo in otroke. Denarja 
ni bilo pri hiši, tako da se mi zdi, da 
sem včasih čarala, da sem lahko sploh 

kaj kupila. Takrat nismo imeli avta in 
je bilo treba vso 'fasngo' prinesti peš 
iz mesta, večinoma zelo utrujena in 
večkrat tudi z otrokom pod srcem ali 
v naročju. Otroci so me spremljali pri 
delu, kasneje pa sem tudi jaz dobila 
pomoč, saj so drugi otroci prišli k hiši 
kot varuške. Dobro, da sva se z mo-
žem imela rada, ker je bilo že tako do-
volj hudo. Najhujše pa se mi je zgodi-
lo to, da mi je umrl sinček pri komaj 
treh letih. Tega nikoli ne preboliš. No, 
kasneje mi je umrl še en sin, ki je bil 
že odrasel moški. Tako da me zdaj vsi 
trije z možem čakajo, da se tam nekje 
spet srečamo.

Na kaj ste v življenju najbolj ponosni?
Na moje sinove, rodila sem jih osem, 
na svoje vnuke in pravnuke. Pa tudi 
na sebe, da sem vzdržala in nisem klo-
nila pod težo bremena.

Kaj najraje počnete zdaj, ko ste v 
pokoju?
Po radiu vsak dan spremljam sv. mašo, 
veliko molim. Zelo rada grem k maši 
tudi sicer, to me pomirja. Vesela sem, 
če me kam povabijo, saj rada govo-
rim in se smejem. Rada imam muziko 
in z veseljem zapojem ob harmoniki. 
Srečo imam, da na njo igra moj vnuk, 
ki živi tik ob meni, rada ga poslušam. 
Vsak dan grem k tamladim na kavo. 
Veselim se obiskov, saj imam rada lju-
di, pa tudi televizijo rada pogledam, 
zabavne oddaje ali kak film. Imam 
tudi vrt, za katerega skrbim sama. Vse 

sama posejem in oplejem. Pridelke po-
rabim v svoji kuhinji, saj si sama ku-
ham. Zdaj mi je dobro, sem še kar 
pri zdravju in vesela bi bila, če bi bilo 
tako še nekaj let.

Vaš življenjski moto?
Jaz vedno pravim, da je treba skromno 
živet, skromno jest in veliko delat, pa 
dolgo živiš.

Na koncu pogovora je gospa prejela klic po 
svojem mobilnem telefonu. Slišala sem, da 
je nekoga na drugi strani lepo in spoštljivo 
odslovila. Verjetno prineseš značaj s seboj 
ob rojstvu, veliko pa jo je skalilo življenje 
samo. Da bi bila zdrava in ljubljena naprej, ji 
želimo vsi, ki jo poznamo.

a Darinka Lubej

Moja zgodba. Moj začetek materin-
stva. Želim spregovoriti. In biti sliša-
na. Ne deležna zgolj zamaha z roko in 
besed: "Saj bo," ampak razumevanja 
in objema.

Pred 8 meseci sem postala mamica … 
čez noč. Mislila sem, da sem pripravlje-
na na novo vlogo. Verjela, da je 9 mese-
cev nosečnosti dovolj, da se seznaniš z 
vsem, kar moraš vedeti. Pa ni tako. In 

tega ti nihče ne pove. Ne upajo oziroma 
nočejo ti kvariti iskric v očeh. Samo go-
vorijo ti, da uživaj, dokler si noseča. In 
ravno teh nasvetov ženska ne potrebu-
je. Ker potem misliš, da ti dojenček res 
vzame svobodo, mirnost, lahkotnost in 
brezskrbnost. Vse to je res. 

Ampak dojenček te tudi nauči biti 
mama, poslušati sebe, delati na sebi, 
da bi bila vsak naslednji dan boljša 

kot včeraj in vsakič bolj ljubeča, pol-
na zanosa in moči, da zmoreš. Ker si 
pač mama. In svojemu dojenčku že-
liš biti popolna mama, čeprav dojen-
ček ne potrebuje popolne mame. Tega 
se še vedno učim. Dojenček potrebuje 
samo skrbno, mirno, navihano in so-
čutno mamico. 

Ampak pridejo tudi težki trenut-
ki materinstva, ki ti sedejo na dušo, o 

Službovanje v Ljubljani
Štefka danes pred svojo hiško

Postati "mama"
skrb zase
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katerih si marsikatera mamica ne upa 
spregovoriti. Nekatere jih nimajo in te 
mamice občudujem. Jaz si upam spre-
govoriti. Sem v skupini tistih, ki jim je 
prihod dojenčka obrnil svet na glavo. 
Občutila sem stisko, nemoč in jokala. 
Se opirala na partnerja in svojo mamo 
ter jokala. Vsak dan se trudila izraža-
ti hvaležnost in vtisnit vase samo lepe 
trenutke. To še vedno počnem. 

Ampak rada povem na glas, da je 
zame prehod v materinstvo težka in 
zahtevna vloga, polna odgovornosti 
in bremena. Nikoli prej nisem pomis-
lila, koliko strahu bom doživljala za-
radi svoje dojenčice. Po drugi stra-
ni pa si nisem znala predstavljati, da 
bom čutila toliko solzic sreče, ko se 
mi navihano zasmeji. In vsak večer po 
malem jokam. Ko podoživljam nje-
ne nasmehe, napredovanje in pogum. 
In to želim deliti z vami. Biti iskrena. 
Biti slišana. Povedati na glas, da je biti 
mama lepo, a hkrati naporno. Da te 
na to nihče ne opozori. 

V spominu mi je ostala misel: 
"Miška je želela biti najpogumnejša 
žival v gozdu. Manj ji je to uspevalo, 
bolj se je važila!" In to okolica priča-
kuje od mamic. Da nikoli ne prizna-
jo poraza. Da nikoli ne izdajo svo-
jih stisk. Ampak zakaj se ne bi ženske 
med sabo podpirale in si izlile duše? 

Mene je za to navdihnila posebna 
oseba, Ana Rozman, ki sem jo spo-
znala preko njene knjige "Prvo leto 

mama". V tej knjigi sem se našla. 
Opisuje vse faze prvega leta, ko posta-
jaš mama. Ta knjiga mi je pomaga-
la in mi še vedno pomaga, ko potre-
bujem zagon, pomiritev in občutek, 
da nisem edina. To knjigo priporo-
čam vsaki mamici ali bodoči mamici. 
Hvala, ker sem bila slišana. 

a mamica Katja Kašnik Ogriz

O g l a s n o  s p o r o č i l o

Pogovorite se  
z zdravnikom.

Zdravstveni 
nasvet

Tudi prek videoklica.
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Zeliščarski krožek pri DU Mislinja 
je bil ustanovljen 13. marca 2002 na 
pobudo predsednika DUM  Franca 
Gašperja in v sodelovanju z Društvom 
zeliščarjev Velenje. Ustanovne člani-
ce in člani, bilo jih je 9, so si zastavili 
program delovanja, ki ga v veliki meri 
uresničujemo še danes. Najprej je bilo 
potrebno pridobiti teoretične osnove. 
S pomočjo literature, strokovnjakov in 
predvsem zeliščarice Fanike Jeromel 
so razvijali svoja znanja o prepozna-
vanju zdravilnih zelišč in njihovih 
uporabnih delov, o načinih nabira-
nja, sušenja, shranjevanje ter upora-
be v zdravilne in kulinarične namene. 
Praktično so svoje teoretično znanje 
nadgrajevali z nabiranjem zdravilnih 
zelišč v okolici Mislinje, s priprava-
mi delavnic in razstav ter ekskurzijami 
po zeliščnih vrtovih Slovenije. Krožek 
je 12 let prizadevno vodila Malčka 
Gašper, z delom je nadaljevala Minka 
Planinšec, sedanja vodja pa je Irena 
Pogorevc.

Članice in člani zeliščarskega krož-
ka, sedaj nas je 20, se dobivamo vsak 
prvi ponedeljek v mesecu. Srečanja 
običajno trajajo dve uri in vsebujejo 
vsebinski in družabni del. V skladu z 
letnim načrtom članica ali član prip-
ravi teoretično predstavitev rastline, 
prinese pa tudi pripravke iz te rastli-
ne, npr. čaj, marmelado, namaz, tin-
kturo, kreme in podobno. Člani se z 
zdravilnimi rastlinami ukvarjamo lju-
biteljsko, jih spoznavamo, gojimo, na-
biramo ter se pri tem predvsem druži-
mo in izmenjujemo izkušnje. Rastlin 
in pripravkov iz njih ne prodajamo. 
Prizadevamo si, da bi ljudje čim več 
rastlin gojili doma na svojih vrtovih 
in z nabiranjem ne bi preveč posega-

li v naravo, kar se je v preteklosti na 
našem področju že dogajalo z arniko 
in pljučnikom oz. islandskim lišajem. 
Srečo imamo, da živimo na stiku gra-
nitnega oz. tonalitnega sveta Pohorja 
in apnenčastega Paškega Kozjaka, kar 
je odlična podlaga za rast več kot 50 
avtohtonih zdravilnih rastlin.

Drugi del našega delovanja je sode-
lovanje z Občino Mislinja in drugi-
mi društvi v občini. S stojnico redno 
sodelujemo na Sejmu sadik pred PC 
Lopan ter na Pozdravu jeseni na kme-
tiji Foltan v organizaciji TD Mislinja. 
V sklopu Ajde Koroška se udeležuje-
mo strokovnih predavanj s področ-
ja zeliščarstva, kar nekaj predavanj in 
delavnic pa organiziramo tudi sami.

Vsako leto načrtujemo strokov-
no ekskurzijo po zeliščnih vrtovih 
Slovenije. Na ekskurzijah pridobiva-
mo nova znanja, poglabljamo stara, 
se duševno in fizično sproščamo ter 
spoznavamo nove kraje in ljudi. Tako 
smo med drugim že obiskali Kalobje  
in Kalanov zeliščni vrt, pa Plavico, 

Omoriko, Majnico, Jurklošter, Žalec, 
Čeče, Solčavo, Strojno, zeliščni vrt 
dr. Ane Vovk, Gorsko rožo in šte-
vilne druge zanimive kraje. Odločili 
smo se tudi za krajše izlete v okolico 
Mislinje, saj ugotavljamo, da marsi-
katerega čudovitega kotička sploh ne 
poznamo. Tako smo uživali na poti 
okoli Kozjaka.

 Medgeneracijsko sodelovanje z 
osnovno šolo je bilo v preteklosti zelo 
plodno. V prihodnje ga bo potrebno v 
skladu z razmerami in potrebami po-
novno spodbuditi.

V zadnjih dveh letih je bilo naše de-
lovanje zaradi epidemioloških razmer 
zelo okrnjeno. Letos, po dvajsetih le-
tih delovanja, si srčno želimo ponov-
nih prijetnih druženj, praznovanj in 
izobraževanj. V svoje vrste vabimo vse 
upokojenke in upokojence dobre volje, 
ki jih zanima čudoviti svet zelišč in 
želijo združiti prijetno s koristnim.

a Malčka Gašper in  
Irena Pogorevc

Obvestilo o selitvi pravne pisarne
Odvetnica Jerneja Pečoler je 7. 8. 2022 pisarno iz Slovenj Gradca preselila na novi naslov v Mislinji: Gozdarska cesta 79, 2382 Mislinja. 
Telefonska številka odvetnice ostaja nespremenjena: 031 596 414.

20 let zeliščarskega krožka DU Mislinja
društveno dejavni
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V soboto, 4. junija 2022, smo 
v veliki dvorani Poslovnega cen-
tra Lopan obeležili 40-letnico delo-
vanja Planinskega društva Mislinja. 
Našo svečanost so s kulturnim pro-
gramom popestrili kvintet Pojoči gor-
niki in ženska vokalna skupina JUA iz 
Središča ob Dravi.

Pohodništvo nam obudi otroško ra-
dovednost, okrepi zaupanje vase in nas 
navda s potrebno hvaležnostjo za živ-
ljenje. V hribe ne hodimo zgolj zato, 
da naredimo čudovite fotografije za 
Instagram. Niti ne le zato, da razgiba-
mo svoje telo. V gore se podamo tudi 
zato, da se nekaj naučimo – o sebi in 
o življenju. Gozdne, divje in skalnate 
poti so lahko čudovita učilnica. Zato 
ni naključje, da organizirano in neor-
ganizirano planinstvo postaja vse bolj 
množično.

Tako so prebivalci občine Mislinja 
v hribe hodili od nekdaj, hodijo da-
nes in bodo hodili tudi v bodoče. V 
Mislinji je že pred drugo svetovno voj-
no delovala organizirana skupina lju-
biteljev planin, in sicer pod okriljem 
Mislinjske podružnice SPD s sedežem 
v Slovenj Gradcu, ki je bilo ustanov-
ljeno 5. julija 1919. V povojnem ob-
dobju so se večkrat pojavile želje po 
lastnem planinskem društvu, vendar 
je do konkretne pobude dr. Stanka 
Stoporka prišlo šele leta 1982, ko se 
je povezal s skupino zagretih planin-
cev, ki so organizirali ustanovni občni 
zbor 4. junija 1982 v takratni dvora-
ni Merx. Prva leta so bila naporna, saj 
je bilo potrebno urediti status društva, 
očistiti in označiti planinske poti in 
poskrbeti za strokovni kader društva. 

Vendar entuziazma v društvu ni 
zmanjkalo. To se je poznalo tudi pri 
včlanjevanju novih planincev. V zad-
njih letih nas je okoli 370. Posebej 
smo ponosni, da se število članov v 
zadnjih dveh letih ne znižuje kljub 
kovidnim razmeram. Osem marka-
cistov zgledno skrbi za okoli 60 km 

planinskih poti, za katere je zadol-
ženo naše društvo, in okoli 15 km 
evropske pešpoti E6. Deset planin-
skih vodnikov pa pripravi in izvede le-
tni program pohodov. Na osnovni šoli 
organiziramo planinski krožek, kjer 
skrbimo za vzgojo mladih planincev 
in dotok novih članov. 

Poleg našega osnovnega dela smo v 
tem času leta 1991 postavili obelež-
je na najvišjem vrhu Pohorja, Črnem 
vrhu. V neposredni bližini smo leta 
2016 postavili škorjanko, ki je poleg 
spomina na oglarjenje na Pohorju na-
menjena vsem obiskovalcem za kraj-
ši počitek in kot zavetišče v prime-
ru slabega vremena. V sodelovanju z 
Občino Mislinja smo v letu 2019 pos-
tavili razgledno ploščad na Tolstem 
vrhu v bližini kmetije Lekšun (Tolsti 
vrh 11).  Ploščad je tik ob lokalni ces-
ti Mislinja–Rogla, kjer cesto seka tudi 
označena planinska pot iz Mislinje na 
Roglo. Na ploščadi je nameščena in-
formacijska tabla – fotografija, kjer so 
označeni vsi hribi in zaselki, ki so vi-
dni s ploščadi. 

Prepoznavnost društva smo okrepi-
li zlasti z organizacijo zimskega poho-
da na Črni vrh, ki poteka 8. februar-
ja, in smo ga poimenovali Pohod dr. 
Stanka Stoporka v spomin na pobu-
dnika ustanovitve društva. Prav tako 

vsako leto tradicionalno organiziramo 
prvomajski pohod in shod občanov v 
Završah. V mesecu maju v sodelova-
nju z Združenjem borcev za vrednote 
NOB Mislinjske doline organiziramo 
pohod iz Mislinje na Poljano. Pohod 
je posvečen borcem Šercerjeve briga-
de, ki so po tej trasi hiteli na pomoč 
partizanskim enotam na Poljani, kjer 
so potekali zadnji boji druge svetovne 
vojne na evropskih tleh. 

Poseben dogodek, ki je pope-
stril dosedanjo zgodbo društva, se je 
zgodil 27. februarja 2011, ko smo v 
Kragujevcu podpisali Protokol o pri-
jateljstvu in sodelovanju s planinskim 
društvom Žeželj. Protokol ni samo 
mrtva črka na papirju, ampak so se v 
desetih letih stkala mnoga prijatelj-
stva in tesno sodelovanje med obema 
društvoma.

Dobro sodelujemo tudi z društvi v 
občini Mislinja, sosednjimi planinski-
mi društvi in turističnim društvom iz 
pobratene občine Središče ob Dravi.

Želim si, da bi tudi v prihod-
nje spodbujali osnovno poslanstvo 
društva, da društvo ostane to, kar je 
od nekdaj bilo. Kraj, kjer se goji slo-
vensko planinsko izročilo in kraj, kjer 
se srečujemo planinski prijatelji. 

a Ivan Arko, predsednik društva

40 let PD Mislinja
društveno dejavni
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Planinci pobratenega PD Žeželj (Srbija, Kragujevac) so nas 
povabili in za nas pripravili bogat planinski program. Zato smo 
podaljšan konec tedna med 10. in 13. junijem 2022 gostovali v 
njihovi planinski koči ter skupaj prehodili zanimive in poučne 
planinske ture. Vodnika Marjan Gros in Jože Hribar sta imela 
kar nekaj različnih vlog: bila sta organizatorja, voznika, ureja-
la sta finance, pripravila rezervo hrane in pijače. Skupaj z vod-
nikom Danilom Ketejem so bili naša strokovna in organizacij-
ska ekipa.

Ves čas bivanja v Srbiji in Romuniji smo se spretno izogibali 
močnejšemu lokalnemu dežju in ujeli za pohode pretežno sonč-
ne dneve.  

Petkov popoldanski pohod po Deliblatski peščari (z vzdev-
kom Evropska Sahara, ime je dobila po vasi Deliblato, včasih je 
bila morje, zdaj ima status naravnega rezervata) je potekal po  
peščenih sipinah, ki se dvigajo od 70 m do 200 m nad mor-
jem. Sipine so ustvarili vetrovi. Ker je pesek povzročal nevšeč-
nosti v okoliških vaseh, ob močnih vetrovih pa ga je nosilo do 
Dunaja in Pešte, je avstrijska oblast v 19. stol. območje začela 
umetno pogozdovati. Hodili smo po peščenih poteh, ki so pos-
topoma prešle tudi v travnate poti. Sadno drevje (murve, mare-
lice) nam je ponudilo zrele sladke sadeže, akacija in lipa sta bili 
v polnem razcvetu in vonju, opazili smo zelo visok in močno 
razraščen osat in koprive. Paša drobnice daje značilen videz po-
bočij poraščenih sipin.  

Hoja po pesku (mivki) je bila težja kot smo pričakovali, pot-
reba po tekočini močna. Vzpon na najvišjo lokalno sipino nam 
je ponudil razgled na severovzhodni del Srbije ter južni Banat 
in proti skrajnemu jugozahodnem robu Karpatov v Romuniji. 
Polje vetrnic ni oviralo razgleda. Naši gostitelji so nas opo-
zorili na v daljavi viden dnevni kop lignita in njihovo veliko 
termoelektrarno. 

V soboto so nas naši gostitelji presenetili in organizirali sku-
pen planinski pohod v sotesko  Nera – Beusnita  Nacionalnega 
parka v Karpatih v Romuniji. Zgodnje vstajanje, krepak srb-
ski zajtrk in vožnja v Kragujevac na skupni avtobus so obeta-
li zanimiv dan. Planinci obeh društev smo ob daljši vožnji, ob-
veznem druženju ob kavi in za prehod srbsko-romunske meje 
potrebovali kar nekaj ur in nato rekli: »Buna ziva, Romania! 
(Dober dan, Romunija!)« 

Naš daljši pohod smo pričeli za nas malo nenavadno šele ob 
12. uri. Planinska pot je bila markirana, vodila je preko travni-
kov in listnatega gozda in prešla v spust skozi bukov gozd pro-
ti soteski. Stari bukov gozd Karpatov je nadnacionalno sesta-
vljena narava Unescove Svetovne dediščine. Stara kamnina 
Karpatov se je odražala tudi na naši poti, kjer smo pri triurnem 
spustu pozorno hodili med kamenjem na poti. Monotono pot 
smo zaključili ob reki Neri, si ogledali njeno naravno jezero ter 

pot nadaljevali ob toku reke. Zadnjih 7 km  poti je bilo spe-
ljanih skozi slikovite manjše tunele, izpostavljena pot ob skal-
ni steni struge je bila vzorno varovana z jeklenico. Finale poho-
da, ko utrujenosti nenadoma ne čutiš več, pa je bilo prečkanje 
reke Nere preko visečega lesenega mostu. Malo stresen pogled 
na manjkajoče deske in rjasto nihajočo konstrukcijo ter ustno 
opozorilo o posamičnih prehodih je nakazovalo pester zaklju-
ček tega planinskega pohoda ob 19. uri zvečer. 

Planinski podaljšan vikend in obisk pobratenih planincev 
PD Žeželj je vedno vsestransko poln doživetij. Tokrat smo pla-
ninska doživetja popestrili s popravilom škripajočih vrat sku-
pne spalnice, stisko ob pogrešanih dokumentih ter olajšanjem 
ob njihovi vrnitvi, z občutenjem romunskih cest, po kakovo-
sti skoraj enakih domačim koroškim cestam, s hitrim moš-
kim »učenjem« postrežbe jutranje kavice, s kosilom ob 22. uri 
in enim koščkom »škembiča« v omaki, z glasnim »botaničnim 
sporom« o izgledu češenj in višenj na vejah z bližnje kmeti-
je, z veseljem in osebno srečo  »našega bivšega mladega nabor-
nika« ob pogledu na njegovo kasarno, z neodločenim rezulta-
tom nogometne tekme in vzporednimi športnimi komentarji, 
s pogledi na zeleno vrečo zelo dobre popotnice v prtljažniku 
ter mnogimi drobnimi pripetljaji cele skupine, ki so nas ves čas 
vzdrževali v izjemno dobri volji, sproščenosti in v druženju s 
prijatelji PD Žeželj.

a Marjeta Fidler, vodnica PD Mislinja

Program pohodov PD Mislinja
Oktober 2022
 1. 10. 2022 Srečanje koroških planincev
 2. 10. 2022 Pohod po Bernekerjevi poti
 2. 10. 2022 Sodelovanje s TD Središče ob Dravi
 4. 10. 2022 Koča na Smrekovcu–Koča na Loki
 15. 10. 2022 Planinska zahvalna maša
November  2022
 5. 11. 2022 Zaključek pohodniške sezone
 8. 11. 2022 Hrastovlje–Lačna–Veliki Gradec
 12. 11. 2022 Od Litije do Čateža
 19. 11. 2022 Dovže–Črni vrh
December 2022
 3. 12. 2022 4. Miklavžev pohod
 6. 12. 2022 Po Anini poti
 17. 12. 2022 Čez goro k očetu
Vsi natančnejši podatki bodo objavljeni ob torkih po 17. uri  
na Koroškem radiu, na plakatih, na spletni strani PD Mislinja in  
na spletni strani Moja občina.

Planinska pohoda PD Mislinja 
Deliblatska peščara (Srbija) in Cheile Nerei-Beusnita National Park (Romunija)

društveno dejavni
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Že več let se planinski navdušen-
ci zbiramo na planinskem taboru v 
Bavšici. To je ozka dolina v Posočju, 
skrita med grebenom Loške stene 
in Bavškega Grintavca. Čisto v nje-
nem zatrepu stoji dom, v katerem ima 
Planinska zveza svoje učno središče. 
V prostih terminih pa je na razpolago 
tudi ostalim planincem. PD Velenje v 
tem domu gostuje že vrsto let. Vedno 
pa se skupini pridruži še kakšen nov 
član. Tako smo bili kar pisana dru-
ščina, zbrani iz več planinskih dru-
štev od Prekmurja do Notranjske. 
Skrivnosten svet zgornjega dela 
Posočja, ki ga zaradi oddaljenosti sami 
redko obiščemo. Strme so poti po oz-
kih grapah in preko travnatih pobo-
čij do gorskih prelazov, preko katerih 
so Trentarji dostopali iz ene doline v 
drugo ali pa nadaljevali v skalne ste-
ne gora, ki se mogočno dvigajo nad 
dolinami. Mnogo je vrhov, na kate-
re je potrebno poiskati pot med viso-
kimi travami v strmem svetu. Včasih 
se zdi, da je dostop nemogoč. A sko-
raj vedno se najdejo prehodi, ki jih uz-
reš šele, ko si tam. V divjem, nedota-
knjenem svetu. Tu še najdejo svoj mir 
črede gamsov in kozorogov, ki prišle-
ka z zanimanjem opazujejo s skalnatih 
polic. Dolgi so vzponi na vršace, ki se 
pnejo nad dolino Koritnice in Soče. A 

splača se potruditi in se povzpeti tja 
gor, kjer se duša spočije, srce pa napol-
ni z radostjo in veseljem, ker si zmo-
gel. Razgledi pa čudoviti in se jih z 
besedami ne da opisati. To so trenut-
ki, ko si sam s seboj, v miru in tiši-
ni. Samo uživaš. Najbolj znane vrho-
ve pa že lahko obiščemo po označenih 
in zavarovanih  poteh. Tudi tu so dol-
gi in strmi vzponi, vendar s pomočjo 
jeklenic, skob in klinov nekoliko laž-
je dostopni. Letos je bil tak vzpon na 
že večkrat planiran, a do zdaj še ne-
osvojen vrh Vevnice. Po poti Via del-
la Vita ali po slovensko »Pot življe-
nja«. Označena in zavarovana, a strma 
in mestoma izpostavljena pot vodi od 
Belopeških jezer na 2.342 m visok 
vrh, ki ponudi razglede daleč naoko-
li. V vsej svoji lepoti in mogočnosti 
se z vrha na ogled postavita Jalovec in 
Mangart. Za vzpon je potrebna dob-
ra kondicija in velika mera previd-
nosti. Tudi sestop v dolino Koritnice 
je strm in zahteven. Hvaležni smo 
bili, da nam je bilo dano se povzpe-
ti na to goro. Obiskali smo še več hri-
bov, tudi nižjih, ki pa prav tako po-
nujajo čudovite razglede. Eden takih 
je lahko dostopen Krasji vrh, s kate-

rega se v jasnem vremenu odpre pog-
led od Triglava pa vse do Jadranskega 
morja. Ob poti proti vrhu je še veli-
ko ostankov iz zgodovine prve svetov-
ne vojne. Po lepoti in razgibanosti pa 
ne zaostajajo poti po pogorju Kanina. 
Že  dostop z gondolo skoraj do vrha 
je doživetje. Poti po razpotegnjenih 
Kaninskih podih so dolge in razgi-
bane. Sklenili smo osvojiti Vrh Laške 
Planje, enega najbolj zahodnih vrhov v 

Po gorskih poteh v Zahodnih Julijcih
društveno dejavni
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Kaninskem pogorju. Pot do tja je raz-
gibana in raznolika. Čeprav tehnič-
no ni zahtevna, pa zahteva precej pre-
vidnosti in pozornosti. Tu prevladuje 
visokogorski kraški svet, ki je poln 
brezen, škrapelj in ostrih skal, pre-
ko katerih je treba najti varne preho-
de. Ob poti pa je veliko gorskega cve-

tja. Tu imajo svoj dom tudi številni 
kozorogi, ki so nas pozdravljali z višjih 
polic. Radovedni mladički pa so nas 
prišli pogledat tudi bližje. Preko gre-
bena Planje in sosednjih vrhov je spe-
ljana zahtevna pot, imenovana »Ta vi-
soka Rezijanska (Rosojanska) pot«, ki 
se iz doline Rezija dvigne na visoke vr-
hove nad njo. Dolge so poti do vrhov 
na obrobju Kaninskih podov. Morali 
smo kar pohiteti, da smo še ujeli zad-
njo gondolo, ki se v dolino vrača že 
sredi popoldneva. Očitno turistični 
delavci v Bovcu ne poznajo planinskih 
poti po Kaninskem pogorju in njiho-
ve dolžine.

Še mnogo lepih kotičkov in poti 
smo obiskali v dneh našega bivanja v 
tem delu Posočja. Poleg naravnih le-

pot je v teh koncih ohranjenih veliko 
ostankov kulturne in zgodovinske de-
diščine, ki pričajo o težkem življenju 
ljudi in borbi za preživetje. Splača si 
vzeti čas in pogledati. 

V tednu, ki smo ga preživeli tukaj, 
smo imeli čas raziskovati in dožive-
ti še neokrnjeno lepoto, ki se skriva po 
planotah pod strmimi vrhovi ali pa v 
ozkih dolinicah in soteskah. Preživeli 
smo nekaj dni v miru in tišini. Zaradi 
slabega signala so še telefoni bolj po-
redko zvonili. Stkala so se nova znan-
stva in prijateljstva. Razšli smo se z že-
ljo, da se naslednje leto zopet srečamo, 
morda še v večjem številu.

a Silva Zupanc

V letošnjem letu se je v TD Mislinja 
kar dogajalo. Po zimskih omejitvah 
smo pomlad pričeli s sejmom sadik, 
kjer so lokalni ponudniki pripravi-
li pestro ponudbo za naše obiskovalce 
in v maju organizirali druženje članov 
društva s poučnim pridihom. Obiskali 
smo cerkev sv. Vida v Završah in ob 
obnovljenem obzidju ter nagrobni-
kih iz rimskega obdobja ponovili zgo-
dovino skupaj s Sašo Djura Jelenko. 
O cerkvi in zgodovini kraja je sprego-
voril tudi naš član in domačin Jernej 
Mrak. Sledil je ogled še ene cerkve ob 

domačiji Meh, to je sv. Rupreht. Tam 
smo druženje tudi zaključili s pesmi-
jo pod lipo. Ker je bila tema letošnje-
ga leta Turistične zveze Slovenije lipa, 
smo v ta namen v TD Mislinja pripra-
vili članek in fotografije Mehove lipe 
za časopis Lipov list. Z objavo v ča-
sopisu smo naredili promocijo našega 
kraja širše po Sloveniji. Lipa stoji ob 
cerkvi, dodana pa je bila tudi tabla z 
obsegom debla ter verz posvečen temu 
simbolu Slovenije. 

V maju smo izpeljali še izlet čla-
nov društva v Trakoščane, Krapino 

in Kumrovec. Imeli smo se dobro in 
se vrnili polni lepih vtisov. V juniju 
smo sodelovali na prireditvi v Velenju 

Pestro dogajanje v TD Mislinja
društveno dejavni
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Pozdrav poletju, ki se je odvijala is-
točasno kot občinska slavnostna seja, 
kjer smo pomagali pri raznih aktivno-
stih. Mislinjo smo predstavili kot tu-
ristično zanimivo izletniško točko in 
tudi obisk naše stojnice je bil zavida-
nja vreden. V juniju in juliju se je od-
vijal naš projekt leta: ureditev poti 
okrog izvirov rek Mislinje, Pake in 
Hudinje. Naši člani pod organizacij-
sko taktirko Draga Pogorevca so pos-
tavljali table, betonirali, kopali, ozna-
čevali itd. Na novo je označen izvir 
reke Hudinje. Izvira Pake in Mislinje 
sta bila že predhodno urejena, le ok-
rog Mislinje je bilo potrebno počisti-
ti, odstraniti, kar so predhodna neurja 
podrla, okopati in urediti nov žleb, da 
se omogoči prava degustacija izvrstne 
vode. Nastale so table z opisi, kjer je 
vključen tudi Lukov slap, mimo ka-
terega vodi pot. Otvoritev poti je bila 
zadnjo nedeljo v juliju, istočasno kot 
prireditev na Rogli Košnja na star na-
čin. Ta dan pa smo se dogovorili tudi 
za voden ogled poti s PD Mislinja 
in društvom Pilates. Projekt je vodil 
Drago Pogorevc, ki ima tudi največ-
je zasluge za zagon in izvedbo projek-
ta. Seveda so sodelovali tudi partner-
ji: občine Mislinja, Zreče, Vitanje, 
SIGD, Unitur, Zavod za gozdove, 
Društvo Narava Pohorja, Pilates, PD, 
RRA. Za pot je veliko zanimanja in jo 

bomo promovirali tudi na naših ude-
ležbah na raznih sejmih, srečanjih. S 
pomočjo g. Ježa, ki ga povezujemo 
kar z vsem, kar se dogaja na Pohorju, 
in oblikovalca Tončija Hozjana, ki je 
poskrbel tudi za izgled vseh tabel in 
drugih oblikovalskih napotkov, smo 
izdali tudi zloženko o tej poti.

Konec julija pa smo izvedli priredi-
tev Tako smo delali nekoč, kjer smo 
ob Lukovem slapu prikazali pranje 
na star način in zanimiv, skoraj po-
zabljen običaj pobiranja mravljih jaj-
čec. Ta običaj nam je predstavil Gusti 
Kamenik iz Završ in marsikdo je prvič 
videl način zbiranja jajčec. Mravlje je 
navsezadnje treba prepričati, da od-
ložijo jajčeca na kup. Nekoč so lah-
ko ta jajčeca zelo drago prodajali. So 
pa to prodajo tudi zakonsko prega-
njali in nekateri so to spretno reši-
li s »švercanjem«. Ob prikazu te šege 
se je znašel tudi inšpektor in zasačil 
Gustija pri dejanju. Kazni sicer ni do-
bil, nam je pa obljubil pomoč pri pri-
kazu še kakšnega posebnega običaja za 
naslednje leto. Prireditev so popestri-
le tudi pevke ženskega pevskega zbo-
ra iz Mislinje, g. Vodovnik pa je napi-
sal pesem o Komisiji, ki nam jo je tudi 
prebral. V tem okolju je odraščal in v 
pesmi opisal spomine na preteklost. 
Zaključek prireditve je bil ob gozdar-
ski koči, kjer je nekaj naših članov 
pripravilo okusen mislinjski pisker. Na 
naši spletni strani lahko najdete foto-

grafije. Nekaj jih je objavljenih tudi na 
FB strani.

V septembru vas vabimo na prire-
ditev Pozdrav jeseni, ki se bo odvijala 
na Foltanovi domačiji v nedeljo, 25. 9. 
2022, s pričetkom ob 13. uri. Prijetno 
vzdušje je zagotovljeno, pripravi-
li bomo razstavo jesenskih pridelkov, 
otroško animacijo, pripravo jedi na 
temo oreščkov, kakšno igro ter pravo 
jesensko veselje. Vabljeni ste tudi na 
vse naše ostale prireditve in srečanja, 
ki jih bomo v prihodnje organizirali.

Prijazen turistični pozdrav.

a Petra Sušec, TD Mislinja
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Društvo Amputirancev Slovenije združuje invalide po 
amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo orto-
pedske pripomočke.

Članica društva je tudi naša Majda Sinreih - Ramšakova 
Majda. Odlična in gostoljubna organizatorka je na izlet na 
Koroško povabila člane in spremljevalce. Najprej se je avto-
bus ustavil pri njej doma. Po okrepitvi so se skupaj odpelja-
li k maši v cerkev sv. Florjana in potem po Mislinjski doli-
ni v Slovenj Gradec, kjer so se posladkali pri Medičarstvu 
Perger.

Majdina želja je, da se še kdo vključi v društvo in ustano-
vi pododbor za Koroško.  

Več o društvu lahko izveste pri Majdi, na tel.: 041 881 
669 ali na: www.drustvo-amputirancev.si, tel.: 041 540 
827.

Le ljudje s podobnimi težavami in potrebami lahko razu-
memo eden drugega in si pomagamo. Včlanite se.

a Jernej Mrak

Prvo soboto v septembru so se mladi plesalci mlajše 
folklorne skupine Valdek radostni odpeljali proti Olimju. 
Sončen dan so izkoristili za veselo druženje, čofotanje in 
zabavo na kopališču Family Fun. Obenem so se pripravi-
li za novo plesno leto, saj že spočiti in polni energije komaj 
čakajo, da jih mentorica Anica Lisičnik nauči novih kora-
kov in plesnih spletov, s katerimi se bodo lahko kmalu po-
novno predstavili na kakšni prireditvi. 

a Katja Kotnik, KD Završe

Društvo Amputirancev Slovenije 8. septembra pri Ramšakovi Majdi

Majda zmore premagovati ovire  
tudi po tem, ko je ostala brez noge

Izlet Mini folklornikov

društveno dejavni
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V letu 2021 je naše društvo pra-
znovalo štiri desetletja delovanja. Ker 
je leto 2021 še vedno zaznamovalo 
obdobje preventivnih ukrepov za za-
jezitev širjenja okužb, nam to, v po-
častitev našega jubileja, ni dovoljeva-
lo izvesti vseh predvidenih aktivnosti 
in prireditev. Vse aktivnosti nam je 
uspelo izpeljati letos. 

V juniju smo izpeljali turnir trojk v 
odbojki na mivki, ki se ga je udeleži-
lo 9 mešanih ekip.

V soboto, 20. 8. 2022, smo orga-
nizirali skupinsko kolesarjenje, ki 
je bilo namenjeno vsem ljubiteljem 
kolesarjenja. 

Hitrejša skupina se je po Štrekni 
zapeljala do Dravograda. Počasnejša 
(družine z mlajšimi otroki) pa do 
Slovenj Gradca, kjer so si najmlajši 
kolesarji prislužili sladoled.

V času vaškega praznika, v nedeljo, 
21. 8. 2022, so potekale že tradicio-
nalne vaške igre. Prvič pa so istoča-
sno potekale športne igre za otroke, 
kjer so vsi udeleženci prejeli medalje. 

Ob zabavnih športnih igrah 
smo preživeli prijetno družabno 
popoldne.

a Jerneja Smonkar

Dejavnosti ob 40. obletnici Športnega 
društva Dolič

društveno dejavni
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Zgodnji začetki gibanja so pomemb-
ni za vsestranski razvoj posameznika. 
Vsa znanja in sposobnosti, ki ji otrok 
pridobi pri organizirani športni vadbi, 
so pomembni za celosten razvoj člove-
ka in jih bo lahko uporabljal kasneje v 
življenju.

Atletska vadba v Mislinji poteka že 
tretje šolsko leto zapored. Vadba pote-
ka v skupinah in se deli na atletiko za 
najmlajše in atletsko šolo za šolarje.

Atletika za najmlajše
Je namenjena predšolskim otrokom 

od 3. leta dalje. Skozi celo leto otro-
ci spoznavajo različne športno-gibal-
ne vsebine in pridobivajo raznovrstna 
gibalna znanja ter s tem naredijo prve 
korake v čarobni svet športa. Vadba je 
prilagojena starosti in razvoju otrok, 
prav tako tudi igrala in športni pripo-
močki. Skozi zabavne igre in poligone 
otroci spoznajo, da šport predstavlja 
užitek in zabavno obliko sprostitve, ki 
jo otroško telo nujno potrebuje.

Gibanje in igra. Zabava in smeh.
Pridružiš se nam lahko tudi med 

letom.

Atletska šola za šolarje
Na vadbi se na igriv način spoznava-

mo z atletiko in njenimi disciplinami. 
Poudarek vadbe je razvijanje gibalnih 

sposobnosti, tehnike teka, razvoj agil-
nosti in hitrosti, koordinacije ter mo-
torike gibanja. Udeležujemo se tudi 
tekmovanj v otroški atletiki, starejše 
kategorije pa tekmovanj Atletske zve-
ze Slovenije.

Namen vadbe je pridobiti čim več 
osnovnih gibalnih spretnosti, ki jim 
bodo kasneje koristile za izbrano disci-
plino ali pa za kakovostnejše življenje.

Poletne atletske urice v sodelova-
nju z Občino Mislinja in Komisijo za 
preprečevaje zasvojenosti so poteka-
le konec avgusta na športnem igrišču 
pod OŠ Mislinja. Otroci so ob igri in 
druženju spoznali, kako poteka atlet-
ska vadba.

Vabljeni, da se nam pridružite.

a Jerneja Smonkar

Atletska vadba v Mislinji
športni utrip

Naša občina september 2022 39
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ODBOJKO!

DAVID
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Dečki in deklice!Pridružite se državnim  prvakom 2021/2022
Vsak novi član prejme 

plastenko za vodo 

in klubsko majico

Korvolley Mislinja
športni utrip

Urnik za sezono 2022/2023
Mala odbojka dečki Trener (T) Tomo Skarlovnik 040 479 621

Ponedeljek Sreda Petek
15.00–16.30 15.00–16.30 15.00–16.30

Starejši dečki (T) Tomo Skarlovnik 040 479 621
Ponedeljek Torek Sreda Petek

16.30–18.30 16.30–18.00 18.00–20.00 17.30–19.30

Mala odbojka deklice 1 (T) Mateja Kotnik 031 541 406
Ponedeljek Sreda Petek

15.00–16.30 15.00–16.30 15.00–16.30

Mala odbojka deklice 2 (T) Neža Smonkar 051 833 829
Ponedeljek Sreda Četrtek Petek

15.00–16.30 15.00–16.30 15.00–16.30 15.00–16.30

Starejše deklice 1 
(T) Neža Smonkar 051 833 829 / Mateja Kotnik 031 541 406

Ponedeljek Sreda Četrtek Petek
16.30–18.30 16.30–18.30 16.30–18.00 16.30–18.00

Starejše deklice/kadetinje (T) David Čuk 051 243 132
Ponedeljek Sreda Četrtek Petek

18.00–20.00 16.30–18.30 16.00–18.00 16.30–18.00

Razpored domačih tekem OK Korvolley Mislinja 
Center za zdravje in šport Mislinja
1. krog sreda, 5. 10. Korvolley Mislinja : Črnuče Ljubljana
3. krog  sobota, 15. 10. Korvolley Mislinja : Athos Kostanjevica
5. krog  sobota, 29.10. Korvolley Mislinja : Krka Novo Mesto
6. krog  sobota, 5. 11. Korvolley Mislinja : Sip Šempeter
9. krog  sobota, 26. 11. Korvolley Mislinja : Šoštanj Topolšica
11. krog sobota, 10. 12. Korvolley Mislinja : Kekooprema Žužemberk
14. krog  sobota, 14. 1. 2023 Korvolley Mislinja : Špan Brezovica

V klubu Korvolley Mislinja vam v predprodaji nudijo 
komplet 14 vstopnic za ogled vseh domačih tekem in na-
vijaško majico za ceno 30 €. 
Komplet vstopnic in majico lahko starši vadečih naročite pri 
trenerjih ekip ali kontaktirate: David Čuk, 051 243 132.
a Srečko Vetrih

PRIDI NA

ODBOJKO! ODBOJKARSKA ŠOLA 

MISLINJA
Dečki in deklice, bi igrali 

odbojko?

Pridružite se nam lahko vsak 

dan med 15. in 17. uro

v Centru za zdravje in šport 

Mislinja.
Več informacij na  

www.korvolley.si  

ali pri trenerjih selekcij.
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V vse bolj negotovih časih je po-
membno, da tako družba kot posa-
mezniki poznamo pravice in možnos-
ti, ki lahko vsaj delno olajšajo stiske 
socialno najranljivejših. Ko izvemo 
za tragične in žalostne zgodbe pomo-
či potrebnih, se vprašamo, kako je 
mogoče, da pomoč ne pride do tis-
tih, ki jo najbolj potrebujejo. V da-
našnjem prispevku bom predstavi-
la pravice iz javnih sredstev. Pravica iz 
javnih sredstev se dodeli, če dohodek 
vlagatelja ne presega meje dohodkov, 
ki jo za posamezno pravico iz javnih 
sredstev določa zakon, hkrati pa iz-
polnjuje tudi druge pogoje, ki jih do-
ločajo predpisi, ki urejajo posamezno 
pravico.1 Pravice iz javnih sredstev so 
denarni prejemki, subvencije in zniža-
na plačila.2 Zakon o uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: 
ZUPJS) določa 12 pravic, ki so nepos-
redno odvisne od dohodkovnega in 
premoženjskega položaja upravičenca. 
Med pravice iz javnih sredstev uvršča-
mo (i) otroški dodatek (ii) denarno so-
cialno pomoč, (iii) varstveni dodatek, 
(iv) državno štipendijo, (v) znižano 
plačilo vrtca, (vi) subvencijo malice za 
učence in dijake, (vii) subvencijo ko-
sila za učence, (viii) oprostitev plačila 
socialnovarstvenih storitev, (ix) prispe-
vek k plačilu družinskega pomočnika, 
(x) subvencijo najemnine, (xi) pravi-
co do kritja razlike do polne vrednos-
ti zdravstvenih storitev in (xii) pravico 
do plačila prispevka za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje.3 V nadaljevanju 
prispevka bo podrobneje predstavlje-
na izredna denarna socialna pomoč, 
ki bi jo lahko opredelili kot posebno 
podvrsto pravice do denarne socialne 
pomoči.4

Zakon o socialno varstvenih pre-
jemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre) 
ureja pravico do izredne denarne soci-
alne pomoči.5 Izredna denarna social-

na pomoč je namenjena pomoči sam-
ski osebi ali družini, ki so se znašle v 
položaju materialne ogroženosti oz. 
kritju izrednih stroškov, ki so vezani 
na preživljanje in jih z lastnim dohod-
kom ne morejo pokriti. Primeri, ko se 
oseba lahko znajde v položaju mate-
rialne ogroženosti ali kritju izrednih 
stroškov, so npr. (i) izguba zaposli-
tve, (ii) ko oseba ostane brez vsakršnih 
sredstev za preživetje, (iii) če se pripe-
ti naravna nesreča. Ali je konkreten 
strošek vezan na preživljanje, preso-
ja Center za socialno delo (v nadalje-
vanju: CSD). Iz prakse izhaja, da gre 
za stroške ogrevanja, nakup nujnih 
gospodinjskih aparatov kot so hladil-
nik, pralni stroj, štedilnik, plačilo na-
jemnine za stanovanje, nakup oblačil, 
obutve ipd.

Na CSD mora prosilec vložiti vlo-
go, ki je dostopna na spletnem naslo-
vu https://e-uprava.gov.si/podrocja/
vloge/vloga.html?id=4045. Obrazec 
je potrebno izpolniti in ga posla-
ti na enoto CSD, na območju katere-
ga imate stalno prebivališče (za obča-
ne Občine Mislinja na CSD Koroška, 
enota Slovenj Gradec). V vlogi je pot-
rebno opisati vse okoliščine vaše ma-
terialne ogroženosti in natančno opre-
deliti namen, za katerega potrebujete 
pomoč. Obstajati mora torej nek pose-
ben, izreden razlog, zaradi katerega je 
preživljanje posameznika ali družine 
trenutno ali za daljši čas ogroženo. V 
vlogi morate pojasniti, kaj je razlog za 
vašo finančno stisko in zakaj se obra-
čate na CSD. Vlogi je potrebno prilo-
žiti tudi dokazila (npr. dokazilo o pre-
nehanju pogodbe o zaposlitvi). Izredni 
stroški, ki vam bodo nastali, mora-
jo biti ne samo izredni in nepredvi-
dljivi, ampak morajo biti tudi taki, da 
jih vlagatelj z lastnimi dohodki ne bi 
mogel pokriti in bi povzročili njegovo 
materialno eksistenčno ogroženost.6

Če vam je bila izredna denarna soci-
alna pomoč dodeljena, jo morate pora-
biti za namen7, za katerega vam je bila 
dodeljena, v roku 30 dni po prejetju 
pomoči oz. do vložitve nove vloge, če 
je ta vložena pred potekom tega roka.8 
Pomembno je, da na CSD v roku 45 
dni po prejetju izredne denarne soci-
alne pomoči oz. najkasneje ob vložitvi 
nove vloge za izredno denarno social-
no pomoč, predložite dokazilo o pora-
bi sredstev (npr. kopije plačanih raču-
nov). Zelo pomembno je, da na nakup 
(plačilo) počakate do prejetega nakazi-
la denarne pomoči. V nasprotnem ne 
boste mogli dokazati namenske pora-
be, s tem pa boste izgubili upravičenje 
do izredne denarne socialne pomoči 
za obdobje naslednjih 14 mesecev.

Višina izredne denarne socialne po-
moči na mesec znaša največ 421,89 
€ za samsko, delovno neaktivno ose-
bo ali največ 1160,21 € za štiričlansko 
družino z dvema šoloobveznima ot-
rokoma in brez zaposlitve. V koledar-
skem letu znaša višina izredne denar-
ne socialne pomoči največ 2.109,45 
€ za samsko, delovno neaktivno ose-
bo (petkratnik cenzusa) ali največ 
5.801,05 e€ za štiričlansko družino 
z dvema šoloobveznima otrokoma in 
brez zaposlitve.9 

Poznamo tudi dve posebni obliki iz-
redne denarne socialne pomoči – pog-
rebnina10 in posmrtnina.11 Pogrebnina 
se lahko dodeli kot pomoč pri kri-
tju stroškov pogreba družinskemu 
članu umrlega, ki je poskrbel za po-
greb v Republiki Sloveniji. Pogrebnina 
se lahko dodeli v višini dvakratnika 
osnovnega zneska minimalnega do-
hodka, vendar ne več kot znašajo stro-
ški pogreba (843,78 €). Posmrtnina se 
vam lahko dodeli, če ste bili na dan 
smrti umrlega upravičeni do socialno 
varstvenih pravic (v višini 421,89 €).12 
Pravica do pogrebnine in posmrtnine 
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se lahko uveljavljata v roku enega leta 
po smrti svojca, upravičenost pa se 
ugotavlja na dan smrti svojca. Vloga 
je dostopna na naslovu https://e-
-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.
html?id=2237.

Vsakdo je po svojih sposobnostih 
dolžan skrbeti za dostojno preživetje 

sebe in svojih družinskih članov, v ko-
likor to ni mogoče, pa mora to vlogo 
ustrezno prevzeti država. Vsak posa-
meznik kot del družbe ima dolžnost, 
da socialne stiske prepozna in po svo-
jih sposobnostih ukrepa. 

S pravno obarvanimi članki v na-
šem občinskem časopisu si želim dvig-

niti raven osveščenosti občanov. Lepo 
vabljeni, da mi pri tem pomagate in 
mi pošljete kakšno vprašanje ali nave-
dete tematiko, o kateri bi radi brali v 
prihodnji številki. Vprašanja brez vaše 
privolitve ne bodo javno objavljena.

a Petra Miklašič, mag. prava

V teh že poslavljajočih poletnih in 
prihajajočih jesenskih dneh je naša 
druščina bicik in dedkov še polna idej, 
pozitivne energije. Bicike smo bile 
zdravilno ozaveščene in pridno nabi-
rale regratove cvetove, smrekove vršič-
ke in bezeg. Zdaj pa pridno vlaga-
mo zelenjavo, kuhamo marmelade in 
kompote. Vse za zimsko zalogo. Kljub 
kihanju in kašljanju, zaradi cvetnega 
in še saharskega prahu, smo se neka-
ko prebili v prve poletne dni, se zno-
jili v vročini z željo po dežju, seveda 
pa ni manjkalo neviht z grmenjem in 
strelami.

Neviht me je vedno nekako strah, 
sploh toče in udara strel. Tako sem 
tudi zadnjič stala na balkonu in vsa v 
strahu strmela v oblake. Pa se je mo-
žek oglasil v dnevni sobi: »Kdaj si bila 
nazadnje pri frizerki?« Jaz začudeno, 
da se je to spomnil: »Zakaj pa?« »Ja, da 
te slikajo dol z neba, pa ne pozabi se 
še našminkati, pa ne smej se kislo …« 
Ravno takrat je silovito zabliskalo in 
gromko zagrmelo, da me je kar odnes-
lo noter. »A si že nazaj, so slike kar v 
prvo uspele, saj jih itak rabiš za novo 
osebno in vozniško,« se je smejal. Nato 

pa je še pripomnil: »Zdaj pa še sve-
če prižgi po hiši.« Jaz pa nazaj: »Kaj si 
delaš norca iz starih običajev! Ja, sve-
če so prižigali, da bi odganjali strelo, 
pa molili so na veliko.« In kot nalašč 
nisem našla sveče. Tedaj mu je zabr-
nel mobi: »O, prijatelj Tone, a tebe še 
ni strela zadela? A da te je takrat, ko si 
se oženil … Moja se je že slikala, zdaj 
sveče prižiga … Ne, ne, ni kdo umrl.« 
Že kar natupirana od jeze sem se od-
pravila v kuhinjo, da si skuham kavi-
co za pomiritev. Pa je tako zabliskalo, 
da se je dan videl zunaj, in zagrmelo, 
da se je vsa hiša stresla. Nastali sta ti-
šina in tema. »Žena, svečo prižgi, ele-
ktrike je zmanjkalo!« se je slišalo iz 
dnevne sobe. Jaz pa: »Ne morem, je ne 
najdem, ker je tema.« Možek je nekaj 
momljal, se zaletaval v pohištvo in se 
zasmejal: »Končno, našel sem jo.« »A 
svečo?« On pa nazaj: »Ne, Rdečo kapi-
co. Baterijo, kaj pa drugega. No, vidiš 
ženka, baterija je pa iz novih običa-
jev.« Sedela sva ob bateriji, se zdrzni-
la ob grmenju in stiskala usta ob blis-
kanju strele. Kot je prišla, se je nevihta 
poslovila in se je tudi elektrika vrni-
la. Mož pa mi je veselo dejal: »Vsa čast 

ženka, da si bila pol ure tiho, zdaj pa 
nama le skuhaj tisto kavico. Pa veš, da 
je bolj romantično sedeti ob sveči kot 
ob bateriji.« Malo sem se namrdni-
la zaradi tistega polurnega molčanja, 
a vseeno odšla skuhati kavico. Očitno 
se je tudi med nama polegla nevihta, 
saj pravijo, da za dežjem vedno posije 
sonce. Pa naj bo vedno tako.

Letos, ko se je vse tako sprostilo, še 
virus se je nekam skril, se je naša dru-
ščina odločila za dopustovanje v topli-
cah. Junija še ni gneče, so pa ugodni 
upokojenski paketi. Na razpolago smo 
imeli lepe, sodobno urejene lesene hi-
ške v kampu, jedli smo v hotelski re-
stavraciji in se namakali v bazenih. Na 
recepciji nas je pozdravila tudi novost 

Naš čas
naša rozi

1 4. člen ZUPJS.
2 Poznamo tudi ostale oblike socialne pomoči, ki niso odvisne od premoženjskega položaja upravičenca (npr. dodatek za pomoč in postrežbo, ki ga ureja Zakona o pokojninskem in invalidskem zava-

rovanju (ZPIZ-2).
3 5. in 6. člen ZUPJS.
4 Strnjen opis določenih pravic iz javnih sredstev si lahko preberete tudi na spletni strani https://e-uprava.gov.si/, kjer v brskalnik vpišete pravico iz javnih sredstev, ki vas zanima. Glede vprašanj v 

zvezi z uveljavljanjem pravic do javnih sredstev, postopka uveljavitve, predpisanih obrazcev in ostalo pomoč se lahko obrnete tudi na Center za socialno delo.
5 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk).
6 VDSS Sodba Psp 127/2020, z dne 9. 9. 2020.
7 Če tega ne storite ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena pravočasno, tj. v 30-dnevnem roku, izgubite upravičenje do izredne denarne socialne po-

moči za obdobje naslednjih 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje 
sile (4. odstavek 34. člena ZSVarPre).

8 2. odstavek 34. člena ZSVarPre.
9 https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/ (13.09.2022).
10 34.b člen ZSVarPre.
11 34.a člen ZSVarPre.
12 https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/ (13.09.2022).
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– robotka Augusta, ki se je vozila sem 
in tja, se pogovarjala in se smejala, če 
si jo pobožal. Anica si je to čudo ne-
kaj časa ogledovala in vprašala: »A se 
ta robotka nič ne utrudi, ko hodi sem 
in tja?« Da ne omenjam vseh obrokov, 
zaradi katerih smo se krepko zredili. 
Toliko hrane na kupu, da so se najed-
le oči in želodec. Jože je že na pragu 
svojo svaril, naj si manj nabaše na kro-
žnik, da ne bo kdo mislil, da doma ni-
majo kaj jesti. Ona pa nazaj in to glas-
no: »Ka ga pa serješ, doma nimamo 
take požrtije, se bom vsaj enkrat do si-
tega najedla.« Gostje so se seveda sme-
jali, Jože pa je ves rdeč kar odplaval za 
mizo češ: »A morajo pa vsi vedeti, da 
smo s Koroške?« Tone pa nazaj: »Pa 
ka, saj smo Korošci fajni, pa se radi re-
žimo in gavdamo.« No, pa so se smeja-
li še natakarji. Ni kaj, Korošci smo res 
za štose. Ko se nismo namakali, smo 
se sprehajali. Seveda smo bicike poku-
pile kar zajetne vrečkice spominkov, 
dedki pa nergali, da bo še več krame 
v bajti. Domov smo se vrnili spočiti, 
s smešnimi spomini in doživetji ter z 
mislijo, da jim je v termah kar dolgčas 
brez nas.

Zdaj se družimo v naši mirni lepi 
Mislinji, hodimo na sprehode po 
Štrekni, si tam kupimo kavico na 

kavnem avtomatu, jo mahnemo po 
okoliških hribčkih in potem lačni v 
Vagon, da le ne bi za kakšen gramček 
shujšali, če še pridejo hudi časi. Včasih 
koga od nas zanese tudi k zdravniku, 
saj smo že v cvetočih letih, že dišimo 
po cipresah. Potem pa bentimo zara-
di nenormalnih čakalnih dob pri spe-
cialistih, saj si lahko vmes že trikrat 
mrtev, preden te pokličejo. Ni pa pro-
blema samoplačniško, si takoj na vrsti, 
samo da imaš peneze. Seveda prešin-
famo teto politiko, vse nečake in bra-
trance zdravstva, svetovnega strica, 
prinašalca katastrof podnebja in go-
spodarstva, mati zemljo in očeta veso-
lja ter se bicike ter dedeki delamo zelo 
pametne, kaj vse vemo, kaj bi mi vse 
naredili, da bi bili vsi srečni, zdravi na 
tem preljubem planetu. Hja, v našem 
malem biserčku med Hudo luknjo in 
Slovenj Gradcem bi gradili bloke za 
mlade družine in ostale, upokojenski 
dom, kakšen rondo za umiritev pro-
meta, veliko otroško igrišče z mnogi-
mi igrali … Želeti si ni greh, sanje so 
zastonj.

Tako se vrtijo trenutki našega življe-
nja, je ponedeljek in že konec tedna, 
meseca, leta. Vse prehitro nam mineva 
čas, v nezavedanju, koliko dragocenih 
trenutkov nam gre v nič. Kaj naj zapi-

šem za konec, spet o ljubezni, dobroti, 
spoštovanju, bla bla … Napisala bom 
drugače: premagujmo zlo, hudobijo 
in vrnilo se nam bo vse dobro. Tako 
bo naše življenje v sožitju našega telesa 
in uma v pozitivni energiji vsega, kar 
nas obdaja. Tako težko je osamljene-
mu povedati, da ne sme biti osamljen; 
revežu, da so še bolj revni; bolnemu, 
da nikoli ne bo ozdravel; otrokom, da 
niso krivi za ločitve staršev; povedati 
nekomu in priznati sebi …

Težko se je ustaviti, zamisliti, pre-
misliti besede in dejanja, ko pa se zno-
va in znova vrtimo v krogu stresa, 
skrbi, vsakdanje rutine dela. Edino 
smrt nas potegne iz tega kroga v krog 
večnosti. Tega se pa tudi, če nočemo 
priznati, bojimo, v nas vzbuja odpor, 
zanikanje. Dokler živimo, nas zahte-
va življenje, v katerem smo tudi sami 
istočasno igralci in občinstvo, naj bo 
naša igra dostojna, da bomo lahko 
sami sebi zaploskali za vsa dobro iz-
peljana dejanja v naše zadovoljstvo in 
vseh, s katerimi si delimo naš in nji-
hov čas.

Vse dobro in lepo vsem, kdorkoli in 
kjerkoli ste … 

a Rozi 
Danijela Tomis Obrul

Tokratno cvetličko namenjamo novo-
sti v naši občini, dobili smo namreč pra-
vo sladoledarno. Podjetnica Petra Polenik, 
ki skrbi tudi za gostinsko ponudbo v kra-
ju, je sredi julija letos v Šentlenartu odpr-
la Sladoledarno Petra. Vsak dan med 11. 
in 21. uro se lahko osvežite s šestnajstimi 
okusi, izberete lahko klasičnega, veganske-
ga ali brez laktoze, lahko pa ga odnesete 
tudi s seboj v posebnem družinskem paki-
ranju. Pa slasten tek!
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Anton Turičnik
Anton Turičnik, ki ga domačini si-

cer bolje poznamo kot Strmčnikovega 
Tonča, je vse življenje preživel na 
strmški kmetiji pod obronki Pohorja. 
V družini je bilo rojenih kar 11 otrok, 
Tonetu kot sedmemu rojenemu po-
tomcu pa je bilo zaupano gospodar-
jenje na njihovi domačiji. Ker strma 
domačija s 5 ha obdelovalne površine 
in 40 ha gozda ni omogočala dovolj 
sredstev za preživljanje, si je Tone iskal 
dodatne zaposlitve. Tako je nekaj časa 
služboval na takratnem gozdnem go-

spodarstvu, železnici, nazadnje pa je 
upokojitev dočakal v trgovskem pod-
jetju Era v Velenju. Ob tem je tre-
ba omeniti, da je bil v času, ko je še 
delovala enota kmetijske zadruge v 
Mislinji, njen dokaj aktiven član in je 
veliko sodeloval tudi pri izgradnji za-
družnega doma v Šentilju. Njegova 
ljubiteljska nagnjenost do narave ga je 
pripeljala v vrste lovcev in še danes je 
član Lovske družine Mislinja. Jesen 
življenja preživlja s partnerko Marijo 
in ker zadnja leta zaradi starosti ni več 
sposoben opravljati vsakodnevnih op-
ravil na domači kmetiji, je upravlja-
nje domačije zaupal nečaku Jožetu, ki 
bo strmško posestvo po njegovi smrti 
tudi prevzel. 

Anton Šertel
Antona Šertela najbrž pozna večina 

Mislinjčanov, saj je že vrsto let oskr-
bnik lovskega doma v Završah, ka-
mor poleg lovcev radi zahajajo tudi 
domačini in drugi priložnostni go-
stje. Rojen je bil 1. junija leta 1932 na 
Covnarici, v družini, kjer so poleg nje-
ga živeli še oče, mati ter štirje brat-
je. V času druge svetovne vojne je kot 
desetletnik že sodeloval s terenskimi 
borci NOB in zanje opravljal kurirske 
posle. Zaposlitev je po osvoboditvi 
iskal v nekaterih podjetjih in obratih 
Mislinje. Tako je bil nekaj časa oskr-
bnik Pergerjevega hleva s konji in go-
vedom,  oskrbovalec v takratni elek-
trarni v Mislinjskem jarku, nato se je 
zaposlil na takratni žagi v Mislinji, 

nazadnje pa je opravljal dela varno-
stnika v Preventu, kjer je dočakal upo-
kojitev. Kot zvest član Lovske družine 
Mislinja je bil oskrbnik prvotne lovske 
koče na Pustinekovi domačiji, po iz-
gradnji nove lovske koče v Završah, 
pa je leta 1969 prevzel oskrbo te koče, 
kjer še danes domuje s partnerko 
Bebo. Pred tem je bil nekaj časa poro-
čen. V zakonu z Regino sta se jima ro-
dila dva otroka, Igor in Tatjana. 

a Mirko Tovšak

Junija letos sta Anton Turičnik in Anton Šertel dopolnila častitljivih 90 let življenja. 
Ob tej priložnosti so se nanju spomnili njuni sorodniki in znanci, posebno pozornost pa 
jima je namenila tudi Občina Mislinja. Tako ju je skupina sokrajanov na čelu z županom 
Bojanom Borovnikom obiskala na njunih domovih in jima čestitala ob teh življenjskih do-
godkih. Poleg župana in častnega občana občine Marijana Križaja so bili v skupini še 
predstavniki Zveze združenj za vrednote NOB, katere člana sta oba že vrsto let, in še 
nekateri drugi njuni prijatelji in znanci. 

Prav je, da tudi v glasilu Naša občina na kratko prestavimo oba jubilanta.

Visok življenjski jubilej dveh slavljencev 
iz Mislinje

čestitamo
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Po uspehih na mednarodnem tek-
movanju za nagrado Avsenik, kjer 
je osvojil zlato, ter na tekmovanju v 
Slovenj Gradcu, kjer je postal držav-
ni podprvak, se je učenec 8. razreda 
Osnovne šole Mislinja Anej Založnik 
v juniju udeležil glasbenega dogodka v 
poklon ustvarjalcu Francu Šegovcu in 
legendarnemu, najstarejšemu ansamb-
lu v Sloveniji Štirje kovači.  

Zveza diatonične harmoni-
ke Slovenije je takrat prvič podelila 
Šegovčevo plaketo, Anej pa je v kon-

kurenci harmonikarjev, ki so segali 
tudi po priznanjih svetovnih prvakov, 
osvojil srebrno priznanje.

Ob tem pomembnem osebnem do-
sežku je posebej poudaril, da zasluge 
za njegovo uspešno glasbeno pot nosi 
tudi mentor Klemen Rošer, saj s skup-

nimi močmi ustvarjata, se izobražuje-
ta ter nadaljujeta pot novim zmagam 
naproti.

Aneju iskrene čestitke in veliko us-
peha tudi v prihodnje!

a Natalija Križaj

Alberta Podjavorška zapustila Kamnik 
ter leta 1960 odšla v Nemčijo z željo, 
da se dobro nauči govoriti nemško. 

Zaposlila se je v gostilni, kjer so se 
zbirali slovenski delavci in razni špor-
tniki. Tam je spoznala svojega bo-

dočega moža. Horst Kraiss in Jožica 
Podjavoršek sta se poročila 13. julija 
1962.  

Kljub kulturnim razlikam sta odloč-
no sprejela nase skupno težo, ki jima 
je bila v tistih težkih časih naložena.

Kakor še danes, tudi nekdaj otro-
kom v večštevilčnih družinah ni bilo 
dano, da bi vsi ostali v brezskrbnem 
zavetju doma. Prej ali slej je za veči-
no prišel dan, ko so se morali ločiti od 
doma in poiskati svojo življenjsko pot. 

Jožica, rojena na Podjavorškovi 
kmetiji na Kozjaku kot sedmi otrok, je 
18-letna odšla v enoletno gospodinj-
sko šolo v Radlje. Kasneje se je zapo-
slila kot kuharica. Po dveh letih služ-
bovanja v različnih gostiščih, nazadnje 
v Kamniku, je na pobudo bratranca 

Smisel življenja je biti koristen, odgovoren, sočuten.
Predvsem pa je smisel življenja biti nekomu pomemben:
biti drugemu v oporo, zavzemati se za nekaj, poskrbeti,
da je svet zaradi tvojega življenja boljši.

a Leo C. Rosten

Anej Založnik osvojil Šegovčevo 
priznanje

60 let skupnega življenja Jožice in 
Horsta Kraiss

čestitamo

čestitamo
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Imela sta pogum, spoštovanje, soču-
tnost, predvsem pa neizmerno ljube-
zen, da sta lahko kljubovala vsem ovi-
ram, ki jih je življenje prinašalo. 

Vsi slovenski sorodniki, predvsem 
pa otroci, smo vsako veliko noč ali po-
letje težko in s ponosom pričakovali 
obisk iz Nemčije. V prvih letih sta pri-
potovala še z vlakom in potem peš čez 
Podjavorškov Hribar. Kmalu, ko so 
bili pri hiši že otroci, sta kupila kombi 
in si naredila dolgo potovanje veliko 
bolj udobno. Čez mnoga leta sta nam 
pripovedovala o njunih težkih časih, 
delavnosti in skromnosti, saj ob nju-
nih obiskih nikoli nismo imeli občut-
ka, da je tudi v Nemčiji življenje lahko 
trdo in težko.   

Minilo je 60 let in hvaležni smo, da 
še danes lahko prihajata v Slovenijo 
sama. Ne le za praznike, pripeljeta se 
nekajkrat na leto, ker skrbita za svoj 

vrt in hišo v Završah, ki sta jo kupi-
la pred več kot 20 leti. Tako sta še bolj 
povezana z vsemi nami in slovensko 
domovino, ki jo je od vsega začetka 
popolnoma posvojil tudi Horst.

Diamantno poroko sta se odločila 
praznovati v Sloveniji, in sicer 20. av-
gusta v cerkvi sv. Florijana v Doliču. 
Ob njuni neverjetni življenjski energi-
ji ni čudno, da sta slavje v glavnem or-
ganizirala sama in povabila preko 100 
sorodnikov iz Slovenije in Nemčije. 
Vseh njunih 5 otrok in 13 vnukov, 
na katere sta zelo navezana in ponos-
na, z njihovimi partnerji namreč živi 
v Nemčiji.

Po maši smo se zbrali v gostilni 
Repolusk, kjer sta njuno diamantno 
zvezo uradno obnovila še matičarka 
Silva Sovič in župan občine Mislinja 
Bojan Borovnik, ki jima je v svojem 
govoru med drugim dejal:  

»Zakon je kot morje, ki skriva v sebi 
bogastvo, viharje in bisere. Vidva zdaj 
vesta, da se je samo skupaj, z ljubezni-
jo in s spoštovanjem, mogoče izogni-
ti viharjem in najti bisere sreče. Vidva 
vesta, da moraš biti srečen, da lahko 
nekoga osrečiš in da moraš nekoga os-
rečiti, da bi ostal srečen.«

V imenu slavljencev in vseh sorodni-
kov se zahvaljujem g. župniku Mirku 
Horvatu, županu Bojanu Borovniku 
in matičarki Silvi Sovič za cerkveni in 
civilni obred ter vse lepe želje. 

Za slavljenca pa je v srcih vseh nas 
ena sama velika želja, ostanita zdrava 
in srečna do konca!

a nečakinja Elizabeta Korošec

Staršem novorojencev v občini Mislinja

čestitamo
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Hvaležni ob popuščanju ukrepov zaradi covida-19 smo se spomnili 
na in se zahvalili tudi nekaterim zaslužnim soobčanom ob letošnjem 
občinskem prazniku.

Prireditev TD Mislinja Tako smo delali nekoč je k Lukovemu slapu v 
Mislinjskem grabnu pritegnila lepo število obiskovalcev. Osrčje Pohorja 
da dogodku res lep čar, pa še zanimive vsebine je. 

Letošnje vremensko dogajanje je bilo tako pestro in lokalno pogojeno, 
da so se sosedje med seboj spraševali: "A pri vas je deževalo? A res? 
Pri nas pa nič." 

Lepo je, ko se med občinami vzpostavljajo mostovi prijateljstva in 
sodelovanja. Na Štrekni smo v mislih s kolesi že v Velenju, tudi preko 
novih mostov med občinama. 

Veliko zabavno slavje v Mislinji pod šotorom je bilo še malo nazaj 
le oddaljen spomin, a so letošnji trije dnevi pokazali, da smo komaj 
čakali ponovitve. Za vsak okus se je kaj našlo. 

Zanimivost Pohorskega zelenja so letos spoznali tudi koroški skavti 
stega Zvezdni veter – Koroška 1, ki so taborili na jasi v Komisiji. Ja, 
tam, kjer se namesto mobitelov sliši petje ptic in šum mogočnih 
smrek. In NI signala …

Pred pričetkom pouka sta v naš kraj našla AMZS-jeva super junaka 
Anja in Marko. S svojo prisotnostjo sta ozaveščala voznike in druge 
udeležence v prometu na skorajšnjo vrnitev šolarjev v šolske klopi 
in s tem tudi na ceste. 

Ampak naših občin ne povezujejo samo novi mostovi. Takšna 
povezava je tudi nov tunel. Hmmm … Ali bo le sredi tunela označba 
meje Mislinja–Velenje? Saj ni važno. Pomembno je, da povezuje!



 24. september 9.00–12.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 25. september 13.00 kmetija Foltan Pozdrav jeseni TD Mislinja 
 september 9.00–11.30 Tisnikarjeva rojstna hiša Otroška delavnica KD Jože Tisnikar Mislinja
 29. oktober 9.00–12.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 10. november 18.00 Galerija Kavka, Tisnikarjeva rojstna hiša Odprtje mednarodne razstave ANIMA:LIA 

KD Jože Tisnikar Mislinja
 november 9.00–11.30 Tisnikarjeva rojstna hiša Otroška delavnica  KD Jože Tisnikar Mislinja
 26. november 9.00–12.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 december sob. in ned. POŠ Završe Sankanje KD Završe
 3. december 18.00 dvorana PC Lopan Letni koncert z gosti Vokalna skupina Estrama
 4. december  cerkev sv. Vida Obisk Miklavža KD Završe
 17. december 9.00 pred PC Lopan Božično-novoletni sejem TD Mislinja
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 20. novembra 2022 na e-naslov: nasaobcina@mislinja.si. 

Prireditvenik september–december 2022
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