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

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja 
in telefonsko številko za glasilo Naša občina 
sprejemamo v elektronski obliki na e-mail 
naslov nasaobcina@mislinja.si. Fotografije naj bodo 
priložene ločeno v formatu jpeg ali tiff. Rok za 
oddajo prispevkov za naslednjo številko glasila 
je 24. avgust 2018. Načeloma objavljamo samo 
avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni v 
katerem drugem mediju. Pozivamo vsa društva 
in organizacije, da sproti pripravite in posredujete 
prispevke o vaših aktivnostih. Organizatorje 
prireditev vabimo, da nam sporočite kraj in 
čas dogodka, da ga bomo lahko uvrstili v naš 
Prireditvenik. Bralce pa vabimo, da se nam oglasijo 
s svojimi prispevki in komentarji. 

Uredniški odbor si pridržuje pravico do 
spremembe naslova, izbire in krajšanja člankov in 
fotografij. 
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NAGOVOR

Spoštovane občanke  
in cenjeni občani!
„Danes so dovoljene sanje. Jutri 
je nov dan!“ To so bile besede 
prvega slovenskega predsednika 
ob razglasitvi samostojnosti in ne-
odvisnosti Slovenije junija 1991. 
V preteklih 27 letih smo tudi v 
Mislinji uresničili marsikatere sa-
nje in tudi mi lahko z optimiz-
mom zremo v prihodnost.

Letošnje leto je še posebej inve-
sticijsko naravnano. Želje in pri-
zadevanja, da dobimo v Mislinji 
večnamensko športno dvorano, se 
uresničujejo. Gradnja je v polnem 
teku, zato bo ob koncu leta že lah-
ko služila namenu. V Centru za 
zdravje in šport, kjer bo potekal 
pouk športa, bodo dobile ustre-
znejše prostore tudi druge špor-
tne dejavnosti, ki se trenutno izva-
jajo v PC Lopan, in tiste, ki se se-
daj izvajajo v stari telovadnici.

PC Lopan počasi dobiva nove 
vsebine. V njem bo nove pro-
store dobila knjižnica, v izdela-
vi je tudi projektna dokumentaci-
ja za potrebe zdravstvenega doma. 
Trenutno sta v prenovi tudi kul-
turni dom v Šentilju in stara telo-
vadnica pri osnovni šoli. Na obeh 

objektih poteka energetska ob-
nova. Nadaljevala se bo ureditev 
Športno rekreacijskega parka Stari 
bajer, kjer bomo prestavili in ure-
dili strugo vodotoka.

V juniju se bo pričela rekon-
strukcija Pohorske ceste v Mislinji. 
Od križišča s Šolsko cesto pro-
ti Pirševemu domu bo zgrajen 
pločnik, uredili bomo razsvetlja-
vo in odvodnjavanje meteornih 
vod. V teku je tudi razširitev vo-
zišča z izgradnjo podpornega zidu 
v Šentilju, in sicer na odseku lo-
kalne ceste Šentlenart–Krenker–
Šentilj. Konec junija bomo priče-
li s sanacijo vozišča in stabilizaci-
jo brežin na odsekih gozdne ceste 
Goričnik–Križan–Zajamšek ter na 
odseku javne poti Šiman–Mrakov 
jarek. Sanirali smo tudi enega od 
plazov, ki je ogrožal stanovanjsko 
hišo.

Poleg investicij, ki letos po-
tekajo v naši občini, pa ohranja-
mo proračunske vrednosti za iz-
vajanje dejavnosti različnim dru-
štvom in zavodom. Povečujejo se 
tudi proračunske postavke na po-
dročju socialne varnosti. 

Ne nazadnje bi se rad zahva-
lil vsem občanom, ki so brezplač-
no odstopili zemljišča za potrebe 
izgradnje cestne infrastrukture. V 
prihodnje bomo prioritetno izva-
jali investicije, za katere bomo pri-
dobili odstopne izjave za brezpla-
čen odstop zemljišč.

Drage občanke in cenjeni ob-
čani – čestitam vam ob prazniku 
z željo, da ne pozabimo na osamo-
svojitvene vrednote – na pogum, 
enotnost, sožitje, medsebojno ra-
zumevanje in zaupanje! Hkrati pa 
vas vabim na številne prireditve 
ob občinskem prazniku, ki so na-
menjene vsem nam.

Bojan Borovnik, mag. posl. ved
župan občine Mislinja
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V A B I L O

Spoštovani!
Ob prazniku občine Mislinja bo v soboto, 30. junija 2018, ob 10. uri 
v veliki dvorani PC Lopan, Šolska cesta 55, Mislinja  
s v e č a n a  s e j a  O b č i n s k e g a  s v e t a  O b č i n e  M i s l i n j a

s kratkim kulturnim programom, na kateri bomo podelili občinska priznanja 
za leto 2018 in priznanja na področju športa za leto 2017.

Vljudno vas vabimo, da se svečane seje udeležite.

Bojan Borovnik
župan občine Mislinja
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Priznanje Občine Mislinja 
Športnemu društvu Kozjak 
Špik

ŠD Kozjak Špik je bilo ustanov-
ljeno novembra pred 20 leti. Pod 
okrilje društva sodijo rekreativne 
športne dejavnosti, kot so aerobi-
ka, odbojka, namizni tenis, košar-
ka in nogomet. Posebej aktivna je 
ekipa malega nogometa, ki je že 
vse od nastanka društva vključena 
v občinsko ligo malega nogometa. 

Sicer pa se ŠD Kozjak Špik ak-
tivno predstavlja na različnih pri-
reditvah v občini in izven nje. 
Člani se udeležujejo turnirjev, za-
bavnih iger ter ostalih prireditev, 
ki jih pripravljajo druga društva. 
Sodelujejo tudi pri očiščevalni ak-
ciji v občini, pri kuhanju tradici-
onalne kope ob občinskem pra-
znovanju, pri kuhanju apnen'ce v 

Doliču ter pri ostalih športnih pri-
reditvah v občini.

Enkrat letno priredijo turnir v 

malem nogometu, zabavne igre 
ter kostanjev piknik.

Za člane v društvu je vedno 
dobro poskrbljeno, vsako leto gre-
do na izlete, pohode ali pa prip-
ravijo različne oblike druženja in 
zabave.

Predlagatelj: UO KD Paški Kozjak

Priznanje Občine Mislinja 
Ljudskim pevkam kmetic 
Mislinjske doline – Bršljankam

Ljudske pevke Bršljanke – 
kmetice Mislinjske doline delujejo 
že 15 let, vodi jih Anica Krajnčan. 
V času delovanja aktivno sodelu-
jejo na različnih koncertih, sreča-
njih ljudskih pevcev, otvoritvah, 
obletnicah ipd.

S petjem in igranjem pogos-
to razveseljujejo stanovalce domov 
za ostarele, za kar so jim ti ved-
no hvaležni. Koroško pesem širi-
jo po vsej Sloveniji, nastopile so 
tudi že preko meja, v Avstriji in na 
Poljskem. Že 8 let zapored z eno-
urnim koncertom igranja, petja 
ter humorja lepšajo dopustniške 
dni gostom hotela Delfin v Izoli, 
vsa ta leta pa so redne gostje ob-
činskih prireditev, kot so srečanja 
ljudskih pevcev, koncert Karitas, 
Pozdrav jeseni, pa tudi v Završah 
so že zapele v pozdrav prazniku 
dela. Posnele so že 2 zgoščenki, 
na katerih je po 15 ljudskih in po-
narodelih pesmi, kar nekaj je tudi 

Dobitniki občinskih priznanj
Občina Mislinja je v Naši občini v marcu 2018 objavila javni razpis za podelitev pri-

znanj Občine Mislinja za l. 2018. Med predlaganimi kandidati in kandidatkami za 

dobitnike občinskih priznanj je Žirija za nagrade in priznanja Občine Mislinja obli-

kovala predlog dobitnikov, potrdil pa ga je Občinski svet Občine Mislinja.

Športno društvo Kozjak Špik

Ljudske pevke kmetice Mislinjske doline – Bršljanke
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so že 6 koncertov ljudskega petja 
in igranja.

So prejemnice številnih pri-
znanj, med njimi priznanja MO 
Slovenj Gradec, Zveze kmetic 
Slovenije, na 19. Festivalu citrar-
jev in ljudskih pevcev v Velenju so 
osvojile 1. mesto in postale Najbolj 
prešmentane ljudske pevke.
Predlagatelj: Komisija za kmetijstvo 

in gozdarstvo Občine Mislinja

Priznanje Občine Mislinja 
Jožetu Jeromlu 

Jože Jeromel je kot kmečki sin 
že v mladih letih vzljubil naravo, 
po osnovnem šolanju in služenju 
vojaškega roka se je zaposlil v ve-
lenjskem premogovniku, ob delu 
pa uspešno opravil tudi šolanje za 
gozdnega delavca. Kmalu po tem 
se je zaposlil na gozdno gospodar-
skem obratu v Mislinji in opravil 
še izpit za upravljanje z gozdarski-
mi delovnimi stroji. Po pridoblje-
nih izkušnjah na Gozdnem go-
spodarstvu se je odločil za samos-
tojno pot na področju sečnje ter 
spravila lesa, kar počne še danes. 

Vedno se je dodatno izobraže-
val, vzljubil pa je tudi zeleno bra-
tovščino in opravil izpit za lov-
ca ter lovskega čuvaja. Pred 21 leti 
je prevzel delo lovskega čuvaja na 

območju mislinjskega lovskega 
revirja gojitvenega bazena lovišča 
Pohorja; uspehov in vztrajnosti na 
tem delovnem mestu mu tudi da-
nes ne manjka. Je tudi zelo akti-
ven član Lovske družine Mislinja, 
znan po organizaciji pogostitev z 
lovskimi kulinaričnimi specialite-
tami. V lovski družini je opravljal 
tudi različne pomembne funkci-
je. Aktiven je v civilni zaščiti obči-
ne na področju Razborce in Male 
Mislinje, zadnja leta je poverjenik 
za to območje. V domači Razborci 
ni prireditve, na kateri bi manjkal 
njegov prispevek. Svojo požrtvoval-
nost je posebej izkazal ob žledolo-
mu, ki je prizadel mislinjsko obči-
no, saj je s svojimi delovnimi stro-
ji pomagal pri sanaciji. Izkazal se 
je tudi med osamosvojitveno vojno 
za Slovenijo. V zimskem času ali 
ob naravnih nesrečah pa nesebič-
no poskrbi za sokrajane z vzdrže-
vanjem gozdnih in lokalnih cest. 

Predlagatelji: prijatelji in lovski 
kolegi LD Mislinja

Priznanje Občine Mislinja 
Centernormi, d. o. o.

Po očetovi upokojitvi v družin-
skem podjetju Predelava lesa Jože 
Kovač sta sinova Martin in Janko 
ustanovila podjetje Centernorma, 
ga pripojila očetovemu in tako 

nadaljujeta družinsko tradici-
jo predelave lesa. Kvalitetni izdel-
ki, dobra prodaja in uspešno so-
delovanje s tujimi kupci so omo-
gočili širitev njihove proizvodnje 
ter selitev v obrtno cono občine 
Mislinja. Iz leta v leto posodablja-
jo strojni park, kar jim omogo-
ča konkurenčnost in izpolnjeva-
nje najvišjih standardov. Zaradi 
uspešnega poslovanja širijo tudi 
krog sodelavcev, v času delovanja 
podjetja v mislinjski občini so za-
poslili že več kot 20 ljudi. Podjetje 
Centernorma je postalo eden iz-
med boljših ponudnikov ter iz-
delovalcev lepljenih profilov za 
okna in vrata, za stalne poslovne 
partnerje letno proizvedejo mili-
jon tekočih m različnih proizvo-
dov. Njihova sposobnost prilagaja-
nja ter kakovost izdelkov sta ključ-
na za uspešno prihodnost, zaradi 
česar je podjetje tudi glasnik naše 
občine v Sloveniji in preko meja.

Predlagatelj: Miran Ramšak

Priznanje Občine Mislinja 
Kulturnemu društvu Paški 
Kozjak

Kulturno društvo Paški Kozjak 
šteje letos 20 let, ustanovila ga je 
skupina zanesenjakov.

Društvo je bilo in ostalo go-
nilna sila kulturnega utripa in 

Jože Jeromel

Martin, Jože in Janko Kovač
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organiziranih prireditev na ob-
močju Kozjaka, ki vključuje pre-
bivalce občin Velenje, Dobrna in 
Mislinja. 

Da je kultura pomemben člen 
življenja vsakega posamezni-
ka, je ključno vodilo članov tega 
društva. Zelo aktivna je njihova 

igralska sekcija, ki letno skrbi za 
uprizarjanje novih odrskih del, 
nekaj sezon je bilo celo tako pro-
duktivnih, da so na oder uspe-
li postaviti kar dvoje del. Društvo 
vsako leto poskrbi za odmev-
ne prireditve v kraju, vse od maj-
skega blagoslova konj do srečanja 

krajanov mejnih občin Velenje, 
Mislinja in Dobrna, občasno pa 
pripravijo tudi prireditev na igri-
šču pod Špikom z naslovom 
Kozjak poje in igra. Društvo skrbi 
tudi za ohranjanje starih običajev 
(koledovanje, prepevanje ljudskih 
pesmi ipd.), ob 1. maju pa orga-
nizirajo še postavitev mlaja. Prav 
tako prirejajo številne delavnice in 
srečanja za občane.

Ob ukinitvi šolskega pouka na 
Kozjaku je vloga društva posta-
la še pomembnejša, saj so prev-
zeli ključno vlogo pri ohranjanju 
kulturne dediščine in družabnega 
življenja na tem območju.

Predlagatelj: ŠD Kozjak Špik

n a š a  o b č i n a  

Špela Rutnik
Pokal občine Mislinja in naziv 
Športnica leta 2017 – kategorija 
mladinke

Špela je članica in tekmoval-
ka Strelskega društva Dolič. Že l. 
2015 je strelsko sezono na držav-
nem prvenstvu končala kot držav-
na prvakinja v kategoriji pionir-
ke. Do danes je strelskemu talen-
tu dodala še zrelost in izkušenost, 
predvsem pa odgovornost in pos-
tala športnica, ki je sposobna želje 
uresničiti. 

Strelska sezona 2016/17 v dr-
žavni ligi je bila zanjo zelo uspe-
šna in jo je končala kot prvaki-
nja v kategoriji kadetinj do 17 let. 
Tekmovala je tudi v 1. B sloven-
ski članski ligi in dosegla odlič-
no 11. mesto med posamezni-
ki v izredno močni konkurenci 

članov in članic. Njeni rezulta-
ti so veliko pripomogli k temu, da 
je Strelsko društvo Dolič ekipno 
osvojilo 3. mesto v ligi. Na področ-
nem šolskem tekmovanju je osvo-
jila 1. mesto in se s tem uvrsti-
la na finalno državno šolsko tek-
movanje, kjer je dosegla 3. mes-
to. Še en odličen rezultat je do-
segla na regijskem prvenstvu, 
kjer je v skupini kadetinj osvojila 
2. mesto. Uvrstila se je tudi v slo-
vensko mladinsko reprezentanco 
in se pod okriljem Strelske zveze 
Slovenije udeležila kar nekaj med-
narodnih tekmovanj.

Največji dosežek v strel-
ski sezoni je Špela dosegla na 

Športniki leta 2017
Naši športniki nas vedno znova razveseljujejo z odličnimi rezultati. Komisija za po-

delitev priznanj na področju športa je med vsemi prejetimi predlogi sprejela odlo-

čitev o prejemnikih. Priznanja bodo prejeli na svečani seji 30. 6. 2018 ob občinskem 

prazniku. 

Špela Rutnik

Kulturno društvo Paški Kozjak
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državnem prvenstvu, kjer je osvo-
jila zlato odličje in s tem posta-
la državna prvakinja v kategoriji 
kadetinj.

Predlagatelj: SD Dolič

Kaja Mencinger 
Priznanje za tekmovalne uspehe v 
letu 2017

Kaja je dobre rezultate na po-
dročju športnega strelstva zače-
la nizati že l. 2013, ko je še kot ci-
cibanka končala ligaški del tek-
movanj kot 2. v regiji. L. 2016 pa 
je postala regijska prvakinja med 
mlajšimi pionirkami. 

Odlični rezultati so se nadalje-
vali tudi v l. 2017, ko je na regij-
skem prvenstvu med mlajšimi pi-
onirkami osvojila 3. mesto. Prav 
tako se je l. 2017 prvič udeleži-
la področnega šolskega strelskega 
tekmovanja in osvojila 1. mesto. S 
tem se je uvrstila tudi v finalni del 
državnega šolskega prvenstva in 
v kategoriji mlajših učenk osvojila 
odlično 3. mesto. 

Predlagatelj: SD Dolič

Urh Rošar
Športnik leta do 15 let

Urh je že od l. 2012 član 
Smučarsko skakalnega klu-
ba Mislinja in je v letih do se-
daj nanizal že veliko izvrstnih 
rezultatov. 

V l. 2017 je na tekmah za Pokal 
Cockta v Kranju osvojil 1. mesto, v 
Logatcu pa 6. mesto. Izvrstno se 
je odrezal na zimskem državnem 
prvenstvu v Planici, kjer je osvojil 
2. mesto med dečki do 14. let. Te 
uvrstitve so mu zagotovile 3. mes-
to v skupnem seštevku v zimskem 
delu tekmovanja za Pokal Cockta. 

Poletni del pokalnega tekmova-
nja je pričel z 2. mestom v Žireh, 
nato zmagal v Kranju in osvo-
jil 3. mesto v Ljubljani. S temi re-
zultati je osvojil skupno 2. mes-
to v poletnem delu tekmovanja za 
Pokal Cockta. Še en odličen rezul-
tat je dosegel na poletnem držav-
nem prvenstvu v Velenju, kjer je 
med dečki do 15 let osvojil srebr-
no odličje. 

Predlagatelj: IO SSK Mislinja

Blaž Pavlič
Pokal Občine Mislinja in naziv 
Športnik leta 2017

Blaž Pavlič je član Smučarsko 
skakalnega kluba Mislinja že od 
l. 2005. Pretekla sezona, tako po-
letna kot zimska, je bila za Blaža 
zelo uspešna, kar dokazujejo do-
seženi rezultati na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih.

V zimskem delu tekmovanja 
za Pokal Cockta v kategoriji mla-
dincev do 20 let je dvakrat osvo-
jil 2. mesto in enkrat 1. mesto. Ti 
rezultati na posameznih tekmah 

so mu prinesli skupno 2. mes-
to. Zaradi odličnih dosežkov na 
domačih tekmovanjih se je za-
čel uvrščati tudi v reprezentančne 
vrste za mednarodna tekmova-
nja. V Alpskem pokalu je v Kranju 
najprej dosegel 4. mesto, nato pa 
kot najboljši v svoji kategoriji zlato 
medaljo. Prav tako se je udeležil 
tekmovanj v Avstriji (18. mesto), 
Švici (6. in 10. mesto) in Romuniji 
(15. mesto). Na tekmovanju v ame-
riškem mestu Brattleboro je Blaž 
dvakrat zmagal in postavil nov re-
kord skakalnice Harris Hill Ski 
jump. V poletnem delu tekmo-
vanja za Pokal Cockta je osvajal 
same odlične rezultate (dvakrat 
1. mesto, dvakrat 2. mesto …) in 
tako postal absolutni zmagovalec 
Pokala Cockta. Na državnem pr-
venstvu v Kranju je osvojil odlič-
no 3. mesto. 

Blaž Pavlič je tudi lastnik koro-
škega in klubskega rekorda v smu-
čarskih poletih, saj je na planiški 
velikanki poletel kar 231 m in se 
tako tudi vpisal v klub 200. 

Predlagatelj: IO SSK Mislinja

Gorazd Robnik
Priznanje za trenersko delo

Gorazd Robnik je bil dolga leta 
uspešen tekmovalec pod okri-
ljem Smučarsko skakalnega klu-
ba Mislinja. Po številnih osvoje-
nih medaljah in naslovih se je l. 

Blaž PavličUrh Rošar

Kaja Mencinger
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2009 poslovil od aktivnega tek-
movanja in se podal v trenerske 
vode. Najprej je v klubu pomagal 
takratnemu trenerju, nato pa l. 
2013 prevzel vlogo prvega trener-
ja. Pod njegovim vodenjem so prej 
povprečni skakalci kaj kmalu za-
čeli nizati odlične rezultate. V sta-
rejši kategoriji med mladinci do 
20 let izstopa Blaž Pavlič, ki je na-
nizal vrsto odličnih uvrstitev na 
domačih in tujih skakalnicah ter 
postal reprezentant v mladinskih 
vrstah. V mlajši kategoriji, med 
dečki do 15 let, uspešno tekmujeta 

Urh Rošar in Žak Lubej, ki sta 
oba varovanca trenerja Gorazda 

Robnika. Dobre rezultate dose-
gajo tudi skakalci v še mlajših 
kategorijah. 

Čeprav so za uspehe v prvi 
vrsti zaslužni tekmovalci sami, 
pa si upamo trditi, da le-teh ne bi 
bilo brez ustreznega strokovnega 
vodstva. Za izvrstne dosežke ska-
kalcev je tako zaslužen tudi tre-
ner, ki je znal s pravim pristopom 
in bogatimi izkušnjami športni-
kom – skakalcem dvigniti samo-
zavest ter voljo do treningov in 
tekmovanj. 

Predlagatelj: IO SSK Mislinja

Gorazd Robnik 

Ivan Škodnik

Priznanje župana Ivanu Škodniku

Kot poslanec v Državnem zboru RS v mandatnem obdobju 2014–2018 
je Ivan Škodnik uresničeval prizadevanja za napredek lokalne skupnosti 
in enakomeren razvoj Slovenije. Zmogel je premagati ideološke razlike. 
S strokovnostjo je kot član Odbora za gospodarstvo, izobraževanje, zna-
nost, šport in mladino ter Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
pomagal pri kreiranju razvoja in napredka Slovenije.
Zvest obljubam je prizadevno sodeloval pri ukrepih za sanacijo gospo-
darstva na vseh ravneh. Pred desetletjem ali dvema si namreč ne bi mo-
gel misliti, da bo gospodarstvo tako upadalo. Da bi lahko bila korupcija 
med glavnimi državnimi problemi, mu tudi ni bilo razumljivo. 
»Biti poslanec … Ni lahko.« Tako nam je zaupal. To je sicer cenjeno de-
lovno mesto, ki ga izvoljenim mnogi zavidajo, ker sami hlepijo po njem, 
nekateri žal tudi iz napačnih razlogov.
Posebej želimo poudariti, da se je Ivan Škodnik kot poslanec počutil kar 
našega. Vabil na naša srečanja in prireditve ni nikoli zanemaril, pose-
bej uspešna so bila njegova prizadevanja pri pomoči za urejanje prosto-
rov rojstne hiše Jožeta Tisnikarja in za izgradnjo nove telovadnice, naše-
ga Centra za zdravje in šport. Ob položitvi temeljnega kamna za izgra-
dnjo smo mu hvaležnost prvič že izkazali. 

Priznanje župana Mislinjčanki Evi Štraser, idejni vodji Bokri Green

Koroška ideja – lončki iz bioplastike in semen, ki jih lahko preprosto odvržete 
na kompost – izbrana za Najpodjetniško idejo revije Finance 2017/2018
Projekt Najpodjetniška ideja je eden prvih projektov Financ, s kateri-
mi spodbujajo podjetništvo in inovativnost. Letošnji izbor je bil že 15. po 
vrsti, v tem času pa so predstavili že več kot 600 različnih podjetniških 
idej in zgodb, kot so Seascape, Mali junaki, Red Orbit in drugi. Samo v 
letošnjem izboru so predstavili več kot 40 idej, nato pa z glasovi bralcev 
Financ in komisije Časnika Finance izbrali zmagovalca.
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Priznanje župana Kulturnemu društvu Jože Tisnikar Mislinja

Letos so se odločili, da posebno priznanje izročijo tudi tistemu, ki je od 
bralcev Financ prejel največ glasov. To je bilo podjetje Bokri s svojimi 
ekolončki Evegreen.
Jih prepoznate? 
Družinsko podjetje Bokri iz Radelj ob Dravi je bilo pred leti klasično pla-
stičarsko podjetje, ki je proizvajalo izdelke po naročilu. Zdaj so se usme-
rili tudi v ekolinijo. Z brizganjem različnih vrst bioplastike so poslali na 
trg ekoset, ki ga sestavljata ekolonček in podstavek (narejena sta iz koru-
ze in odpadnih semen solate – ljubljanske ledenke), organski kompost 
(produkt razgradnje ekolončkov in podstavkov) ter izbrana semena.
Za novo sezono imajo veliko načrtov – med drugim želijo z naravi pri-
jaznimi proteinskimi lončki prodreti v vse osnovne šole po Sloveniji, saj 
verjamejo, da je ozaveščanje o prisotnosti in dostopnosti bioplastičnih 
produktov ključ do nadomestitve plastičnih produktov z naravnimi mo-
žnostmi. Prav ta del podjetniške ideje pa je tisti, ki ustvarja dolgoročni 
družbeni učinek in ga je treba podpreti. 

Simon Pečnik (prvi z desne)

Priznanje župana Simonu Pečniku

Športno srce se je v prsih Simona 
Pečnika prebujalo že v otroštvu. 
Privlačile so ga različne špor-
tne discipline, najraje pa je ig-
ral nogomet. Navdušenje ob po-
gostih treningih je rojevalo števil-
ne uspehe in dosežke. Izkušnje 
je pridobival v slovenskih in av-
strijskih nogometnih klubih in 
kmalu postal mojster te privlač-
ne igre z žogo. Seveda pa brez no-
gometa ni zmogel preživljati pro-
stega časa tudi po končani igral-
ski karieri. Odločil se je, da bo 
navdušenje ob igranju nogome-
ta sejal med mladimi. Zato je 
pred 15 leti organiziral nogome-
tno šolo. Fantje Nogometnega 
kluba Mislinja so s treningi za-
čeli na igrišču v Doliču. Njegovo 

nogometno šolo redno obiskuje 
okrog 40 otrok. Treningi sedaj po-
tekajo na igrišču pri OŠ Mislinja. 
Z umetno travo na igrišču je pos-
krbel za pravo razkošje. Na njego-
vo pobudo so uredili tudi brežine 

in zgradili odbojkarsko igrišče na 
mivki ter uredili igrišče za rusko 
kegljanje. Tudi na pomožni objekt 
ob igrišču ni pozabil. Da ne bi br-
cali samo otroci, je sklenil voditi 
še ligo za starejše nogometaše.

28. 4. 2011 je bilo v Mislinji us-
tanovljeno KD Jože Tisnikar 
Mislinja. Njegovo poslanstvo 
je pomenilo usmerjenost k do-
ločenemu cilju: zaščititi roj-
stno hišo Jožeta Tisnikarja pred 

propadanjem in podpirati kako-
vostne, izvirne, prepoznavne in 
raznolike vsebine, ki bi se v teh 
prostorih razvijale. Stavba po-
meni tudi biser kulturne dediš-
čine v tem okolju, saj sega v l. 

1754, ko je postal lastnik poses-
ti in železarskega kompleksa v 
tem delu Mislinje Michelangelo 
Zois. Srednjo fužino, Žigov ha-
mer, so spremenili v bivalno eno-
to za gozdarje, saj se je začela 

Eva Štraser
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močna gozdarska in lesarska in-
dustrija. Zato je prav, da se pove-
žejo njena zgodovina, zgodba uso-
de slikarjeve družine in umet-
nost. Dejavnosti društva vključu-
jejo: izobraževanje otrok in mladi-
ne, odraslih ljubiteljskih slikarjev, 
organiziranje likovnih kolonij in 
razstav domačih in tujih umetni-
kov ter organizirani ogledi razstav 
v galerijah, izvajanje delavnic raz-
ličnih tehnik slikanja ter drugega 
ustvarjanja pod mentorstvom sli-
karjev, članov društva.

S skupnimi napori in prizadeva-
nji članov društva je v rojstni hiši 
našega velikega umetnika zras-
la galerija Kavka, v kateri se vrsti-
jo razstave in likovne kolonije sko-
zi vse leto. Največji in prepozna-
ven projekt društva je vsakoletna 
večdnevna mednarodna likovna 
kolonija. Udeležence kolonije iz-
bere umetniški odbor društva; od 
desetih kandidatov morata biti dva 
koroška ustvarjalca in en tujec.
Projekt je pomemben za obči-
no na lokalni in državni ravni, saj 

prispeva k prepoznavnosti kra-
ja Mislinja, k razvoju kulturne-
ga turizma in ohranjanju spomi-
na na slikarja Tisnikarja. Z vse-
binami in urejanjem rojstne hiše 
pa društvo privablja obiskovalce iz 
Slovenije in tujine. S predstavitvi-
jo različnih umetnikov in njiho-
vih del prispeva k vzgoji občinstva 
in zanimanju za slikarstvo ter kul-
turno dediščino.
V l. 2018, ob 90-letnici slikarje-
vega rojstva in 20-letnici njego-
ve tragične smrti, si je društvo za-
dalo posebno nalogo: številne de-
javnosti, ki jih izvajajo že vse leto, 
poimenovali pa so jih Slikar svet-
lobe in senc.
Življenje, ki ga je društvo dahni-
lo rojstni hiši Jožeta Tisnikarja, 
negovanje spomina nanj ter bo-
gat program razstav in kolonij KD 
Jožeta Tisnikarja upravičeno uvr-
ščajo med dobitnike letošnjih ob-
činskih priznanj. 

Zahvala župana odličnjakom OŠ Mislinja

Učenci so imeli vsa leta šolanja povprečje zaključenih ocen 4,5 ali več. Bili so zelo 

dejavni na različnih področjih v šoli in izven. Pri tem so dosegali odlične rezultate. 

Med temi izpostavljamo najvišja priznanja na regijskem in državnem nivoju.

Karin Bežan, 9. a
Tekmovanja iz znanja: 
• državno: 
• srebrno priznanje (Vesela šola – 9. r.)

• srebrno priznanje  

(Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – 9. r.)

»Usmeri svoje oči proti zvezdam, ampak 
ohrani svoje noge trdno na tleh.« 
(Theodore Roosevelt)

Nika Knez, 9. a
»Pogum ni odsotnost strahu, temveč 
zmaga nad njim. Pogumen človek ni 
tisti, ki strahu ne čuti, ampak tisti, ki 
strah premaga.«

Maša Pirnat, 9. a
»Ne hodi po uhojenih poteh. Raje pojdi 
tja, kjer ni poti, in pusti sled.«

Rok Jamnikar, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• državno:
• srebrno priznanje (Vegovo priznanje (MAT) – 7. r.)

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

• srebrno priznanje (Vegovo priznanje (MAT) – 9. r.)

• srebrno priznanje (Stefanovo priznanje (FIZ) – 9. r.)

• srebrno priznanje (tekmovanje iz logike – 9. r.)

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

• zlato priznanje (Preglovo priznanje (KEM) – 8. r.)

• zlato priznanje (Preglovo priznanje (KEM) – 9. r.)

• priznanje Diamantni kenguru za osvojitev 
priznanja iz matematike v vseh razredih 
OŠ.

»Vsak sebi kuje svojo prihodnost, zato ne 
zapravi nobene priložnosti.«

Patricija Zbičajnik, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• regijsko: 
• 2. mesto (Kviz o gozdu – 7. r.) 

»Včasih je najboljša stvar, da ne 
razmišljaš, ne sprašuješ, si ne 
predstavljaš. Samo dihaš in verjameš, da 
bo vse tako, kot je prav.«

Tiara Šaherl, 9. a
»Moč valov je v njihovi vztrajnosti.«

Galerija Kavka
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n a š a  o b č i n a  

Leto 2018 je za občino Mislinja 
eno bolj investicijsko naravnanih 
vse od njenega obstoja. 

Najpomembnejša in dolga leta 
načrtovana športna dvorana, ki 
smo jo poimenovali Center za 
zdravje in šport Mislinja, predsta-
vlja velik izziv v tehnologiji grad-
nje. Višina investicije znaša oko-
li 3 mio. €. 

Večnamenska modularna 
športna dvorana bo namenje-
na pouku športne vzgoje, špor-
tno-rekreacijskim dejavnostim, 

različnim šolskim in občinskim 
prireditvam ipd.

Zgradba, ki bo postavlje-
na vzhodno od obstoječe osnov-
ne šole, bo v pritličju poleg 

glavnega vhoda imela osrednji 
vadbeni prostor, garderobe, špor-
tne shrambe, prostor za strojni-
co ter horizontalne in vertikal-
ne komunikacije z vhodno avlo. V 

Investicije v teku

3-D model objekta

Nika Tisnikar, 9. a
Tekmovanja iz znanja: 
• področno: 
• srebrno priznanje (Stefanovo priznanje (FIZ) – 9. r.) 

• srebrno priznanje (Cankarjevo priznanje (SLJ) – 9. r.)

• državno: 
• srebrno priznanje  

(Tekmovanje v znanju angleščine – 9. r.) 

• srebrno priznanje (Vesela šola – 9. r.)

• srebrno priznanje  

(Proteusovo priznanje (BIO) – 9. r.) 

• zlato priznanje  

(Tekmovanje v znanju angleščine – 8. r.) 

»Spoznala sem, da ne gre za tisto, kar 
vzameš, temveč za tisto, kar pustiš za 
sabo.« (Jennifer Niven)

Danaja Škarja, 9. b
Tekmovanje iz znanja:
• državno: 
• srebrno priznanje (Vegovo priznanje (MAT) – 9.r)

»Ne samo obstajaj, živi …«

Urh Rošar, 9. b
»Za mano je nekaj lepega, pred mano pa 
začetek negotovosti, v katero se podajam 
poln upanja.«

Lana Čepin, 9. b
Tekmovanja iz znanja: 
• področno: 
• srebrno priznanje (Cankarjevo priznanje (SLJ) – 8.r), 

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

• zlato priznanje  

(Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – 9.r.)

»Sanjam svoje slikanje in slikam svoje 
sanje.« (Vincent van Gogh) 

Žak Lubej, 9. b
»Kjer je volja, tam je pot, misli 
pozitivno.«

Vida Hozjan, 9. b
Tekmovanja iz znanja: 
• regijsko: 
• 2. mesto (Kviz o gozdu – 7.r.)

• državno:
• zlato priznanje  

(Tekmovanje v znanju angleščine – 9.r)

• zlato priznanje  

(Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – 9.r.)

“Nimam posebnih talentov. Jaz sem 
samo strastno radoveden.“  
(Albert Einstein)
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prvi etaži so predvideni klubski 
prostori, prostor za fitnes, dostop 
na tribune ter glavna komunika-
cija preko povezovalnega hodni-
ka z obstoječo šolo. Osrednji špor-
tni prostor bo stropne višine 9 
m in ga bo možno s spuščeni-
mi pregradnimi zavesami razdeli-
ti na 3 dele. Lega objekta omogoča 
umestitev dodatne šolske učilnice 
ter dvigala za dostop funkcional-
no oviranih oseb.

Objekt bo imel temeljno ploščo 
s pasovnimi ojačitvami na obmo-
čju glavnih obremenitev. Zadnja 
stena vkopanega dela bo armi-
ranobetonska. Preostali del bo 
imel nosilno križno lepljeno lese-
no konstrukcijo. Medetažne ploš-
če bodo hkrati tudi končna obde-
lava stropov, razen v območju gar-
derob, kjer je predviden sekundar-
ni spuščen strop. Streha bo ravna 
z minimalnimi nakloni, kar omo-
goča ustrezno odvodnjavanje.

Center za zdravje in šport 
Mislinja bo ogrevala obstoječa ko-
tlovnica na lesno biomaso, ki se 
nahaja v kletnih prostorih šole. 
Predviden je energetsko varčen, 
nizkotemperaturni režim talnega 
ogrevanja v vseh prostorih. Objekt 
je zasnovan kot nizkoenergijski. 
Projekt zajema tudi zunanjo ure-
ditev. Vzdolž južne fasade bo ure-
jena dostopna ploščad, vključno s 
parkirnimi mesti.

Objekt je zasnovan tako, da bo 
po končani gradnji možno prido-
biti certifikat za trajnostno stavbo 
po sistemu DGNB (Nemško zdru-
ženje za trajnostno gradnjo).

Podatki o investitorjih oz. 
sofinancerjih:
• Občina Mislinja,
• Eko sklad, j.s. – sofinanciranje v 

znesku 1,04 mio €,
• Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport – sofinancira-
nje v znesku 448.000 €, 

• športno opremo sofinancira 
Fundacija RS za šport v znesku 
15.745 €.

V sklopu projekta Energetska 
prenova in storitev energetske-
ga upravljanja javnih objek-
tov v Dravski in Mislinjski doli-
ni je v teku prenova Kulturnega 
doma Šentilj in telovadnice OŠ 
Mislinja. Občine Mislinja, Muta 
in Podvelka ter Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi so na podla-
gi prejetega skupnega akta o jav-
no-zasebnem partnerstvu podeli-
le koncesijo za energetsko preno-
vo in energetsko upravljanje jav-
nih objektov. Prenova predvideva 
toplotno izolacijo ovoja stavbe, za-
menjavo strešne kritine in stavb-
nega pohištva, vgradnjo energet-
sko varčnih svetil in prezračeval-
nega sistema ter postavitev elektro 
priključka za polnjenje električnih 
vozil. Operacija je sofinancirana 

v okviru Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020, Trajnostna 
raba in proizvodnja energije ter 
pametna omrežja.

V začetku junija pričenjamo z 
rekonstrukcijo Pohorske ceste v 
Mislinji od križišča s Šolsko ces-
to proti Pirševemu domu v dolži-
ni približno 300 m. Poleg obnove 
vozišča bo zgrajen pločnik, uredi-
li bomo odvodnjavanje meteornih 
vod vključno z javno razsvetljavo.

V teku je tudi razširi-
tev vozišča z izgradnjo pod-
pornega zidu v Šentilju, in si-
cer na odseku lokalne ceste 
Šentlenart–Krenker–Šentilj.

Konec junija bomo pričeli s 
sanacijo vozišča in stabilizaci-
jo brežin na odsekih gozdne ces-
te Goričnik–Križan–Zajamšek 
ter na odseku javne poti Šiman–
Mrakov jarek. Sredstva so zagoto-
vljena z vnovčenjem bančnih ga-
rancij za odpravo napak na cestah 
v garancijski dobi.

Skupaj z MO Slovenj Gradec 
v jeseni načrtujemo pričetek še 
enega velikega projekta, in sicer 
Obnovo vodooskrbnega omrežja v 
Mislinjski dolini. V teku je prido-
bitev gradbenega dovoljenja. 85% 
upravičenih stroškov operacije se 
sofinancira iz prednostne usmeri-
tve Regionalni razvojni programi. 
Predvidena višina investicije je 

Podporni zid v Šentilju

Koordinacijski sestanek na gradbišču
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okoli 1,6 mio €, od tega za občino 
Mislinja nekaj več kot 400.000 €.

Nadaljevalo se bo tudi ureja-
nje Športno rekreacijskega parka 
Stari bajer, in sicer letos načrtuje-
mo prestavitev in ureditev struge 
vodotoka.

Veliko občanov nas spra-
šuje o obnovi vozišča na odse-
ku regionalne ceste G. Dolič–
Stranice, ki je v zelo slabem sta-
nju. Direkcija RS za infrastruktu-
ro je objavila javno naročilo za iz-
biro izvajalca za obnovo vozišča 

po sistemu hladne reciklaže v dol-
žini 2,4 km od križišča z glav-
no cesto v Gornjem Doliču proti 
Šentflorjanu. Dela se načrtujejo v 
letošnjih poletnih mesecih.

Boris Kamenik

n a š a  o b č i n a  

Zakaj ne bi jutri avtomobila  
pustili doma?

Če se bomo po vsakodnevnih poteh odpravili bodisi 
peš bodisi z javnim prevozom ali kolesom namesto z 
avtomobilom, bomo povečali svojo varnost, izboljšali 
zdravje in poskrbeli za čisto okolje.

Ste vedeli, da je pot v šolo s sredstvi javnega prevo-
za sedemkrat bolj varna kot z avtomobilom? Da lah-
ko s kolesarjenjem v službo vsak mesec prihranimo 
do 200 € in ohranjamo psihofizično kondicijo? Tudi 
zato so zelena prevozna sredstva na dnevnih poteh v 
službo ali šolo boljša izbira od vožnje z avtomobili, ki 
povzročajo vse več prometnih zastojev in nesreč, one-
snaževanje zraka in hrup, krčijo zelene površine in 
zmanjšujejo kakovost življenja v mestih. Te negativne 
posledice intenzivne dnevne mobilnosti lahko odpra-
vimo s spreminjanjem potovalnih navad prebivalcev, 
ozaveščanjem o pozitivnih vplivih uporabe zelenih 
prevoznih sredstev na zdravje in okolje, nadgradnjo 
omrežja javnega potniškega prometa in z drugimi 
ukrepi, ki jih MO Velenje v sodelovanju z različnimi 

deležniki išče v okviru projekta Smart Commuting, 
v 85 % sofinanciranega iz programa EU Interreg 
Srednja Evropa.

Ker vsakodnevne poti delavcev in šolarjev veli-
kokrat potekajo izven občinskih meja, je za učinko-
vite rešitve na področju vsakodnevnih prevozov pot-
rebno vzpostaviti sodelovanje na regijski ravni. Zato 
bo MO Velenje v sklopu projekta Smart Commuting 
pripravila celostno prometno strategijo na območju 
Velenja kot gospodarskega in izobraževalnega središ-
ča v regiji ter Šoštanja, Šmartnega ob Paki, Mislinje, 
Slovenj Gradca, Dobrne, Mozirja, Polzele, Nazarij, 
Celja in Žalca ter nadgradila avtomatiziran sistem iz-
posoje koles Bicy. K sodelovanju pri izvedbi pilotnih 
ukrepov projekta Smart Commuting se je zavezalo 
tudi 29 podpisnikov Zaveze o sodelovanju na podro-
čju trajnostne mobilnosti iz vseh 11 občin. S tem so si 
zadali skupni cilj: sodelovanje pri nadaljnjem razvoju 
aktivnosti na področju načrtovanja in izvajanja ukre-
pov za bolj trajnostno mobilnost v regiji, da bodo vsa-
kodnevna potovanja v šolo ali službo hitrejša in var-
nejša ter prebivalcem, mestom in naravi bolj prijaz-
na. Za trajnostni razvoj mest in kakovost našega vsa-
kodnevnega življenja se je s podpisom memorandu-
ma zavzel tudi mislinjski župan Bojan Borovnik.

www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-
COMMUTING.html

www.velenje.si 

SMART COMMUTING

Različni akterji na področju snovanja učinkovitejše dnevne 

mobilnosti so se zbrali na konferenci z naslovom Regijski izzivi 

dnevne mobilnosti, ki je v vili Bianca v Velenju potekala 24. 5.
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k o t i č e k  z a  p r o m e t n o  v a r n o s t  

Z varnim kolesom varno v promet

Kolesarstvo v zadnjih letih v naši 
občini postaja množično. Poleg 
kolesarskih poti po cestah Pohorja 
in okoliških hribov se nas veliko 
podaja na vožnjo po lokalnih ce-
stah in kolesarski stezi oz. stezi za 
pešce in kolesarje. Pri tem je po-
membno, da ravnamo odgovor-
no in ne ogrožamo sebe ali dru-
gih. To lahko že pred samo vožnjo 
storimo s tem, da imamo kolo 
tehnično brezhibno in z obvezno 
opremo. Kupljena kolesa mno-
gokrat niso ustrezno opremljena 
(npr. gorska kolesa …), saj nimajo 
vse potrebne obvezne opreme za 
uporabo v cestnem prometu. Kolo 
moramo sami varnostno opremi-
ti. Le tako zagotovimo največjo 
varnost sebi in preostalim udele-
žencem v prometu, hkrati pa ne 
tvegamo globe.

Kaj sploh je obvezna oprema 
na kolesu in kaj obsega:
• brezhibno sprednjo in zadnjo 

zavoro,
• belo luč spredaj za osvetljevanje 

ceste, 

• rdečo luč in odsevnik zadaj,
• rumene odsevnike na pedalih 

in na boku,
• zvonec.

Na kolesu je priporočljivo ime-
ti tudi blatnike, ščitnik verige in 

      

  

Rdeča luč in 
odsevnik zadaj 

Zvonec 

Bela luč 
spredaj 

Bočni 
odsevniki 

Odsevniki 
v pedalih 

Zavore 

Občina Mislinja je ob občinskem prazniku razpisa-
la literarni, likovni in fotografski natečaj na temo 
Tisnikarjevo leto. Komisija je opravila pregled preje-
tih izdelkov in izbrala najboljše. Komisija: Ema Sušec 
– predsednica, Albina Gašper – članica. 

Literarna dela, učenci nižjih razredov:
1. mesto: Nika Tisnikar, 9. a
2. mesto: Lana Čepin, 9. b
3. mesto: Tinkara Kuplen, 9. a
Likovna dela, predšolski otroci VVZ Mislinja in učen-
ci OŠ Mislinja, OŠ Dolič ter 3. OŠ Slovenj Gradec:
VVZ:
1. mesto: Gloria Kovač, 4,2 leta
2. mesto: Ksaver Stoviček, 6,3 leta
3. mesto: Izabela Čas, 6 let

OŠ – razredna stopnja:
1. mesto: Filip Pogorevc, 1. r.
2. mesto: Manca Založnik, 1. r.
3. mesto: Ema Čas, 4. r.
OŠ – predmetna stopnja:
1. mesto: Maks Mastnak, 8. r.
3. OŠ Slovenj Gradec:
1. mesto: Anej Krančan, 9. r.
2. mesto: Klemen Hohnec, 9. r.
3. mesto: Endrit Berisha, PPVI - 5
Nagrada za strip:
napisala: Vid Slemenik in Zal Krenker Pogorevc,
narisala: Mineja Ramšak 
Fotografski natečaj:
1. mesto: Aljaž Bežan
2. mesto: Nik Čepin

Natečaj Tisnikarjevo leto
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prtljažnik ali nosilno košarico za 
prtljago. Seveda je vožnja z ustre-
zno napolnjenimi pnevmatika-
mi ter primerno nastavljeno viši-
no krmila in sedeža prijetnejša in 
udobnejša. 

Prav tako je zelo pomemb-
na oprema kolesarja. Nujna je ko-
lesarska čelada, ki ščiti glavo pri 

morebitnem padcu (do 18. leta je 
obvezna). Prav tako je pomembno, 
da imamo športna oblačila, ki 
omogočajo dovolj prilagodljivosti. 
Oblačila naj bodo svetle, vidne 
barve, uporabimo lahko tudi od-
sevni brezrokavnik, da nas bodo 
vozniki prej opazili. Če je potreb-
no, hlačnice spnimo skupaj, lahko 

z odsevnim trakom, ter tako pre-
prečimo, da bi nam zašle med 
napere. 

In ne pozabimo, tudi za ko-
lesarje veljajo pravila cestnega 
prometa!

Jože Tasič, SPV Mislinja

k  n a r a v i  

Borovničev mnogook
Neopazni spremljevalec na pohorskih poteh – 2. del; nadaljevanje

Naslednja priložnost za po-
pis je bila šele 4. 7. Takrat sem 
šel od Pastirskega stola preko 
Ribniškega sedla na Jezerski vrh. 
Že pred sedlom me je čakalo pri-
jetno presenečenje, borovničev 
mnogook na poti ob robu jase! 
Tukaj je vendar 1415 nmv, pobočje 
pa se spušča še nižje proti 1400 
m. To bi lahko bila najnižja točka 
njegovega pojavljanja na Pohorju. 
Ta travnik bo treba še pošteno pre-
gledati, ampak ne zdaj, najprej je 
potrebno opraviti popise na tran-
sektih. Dan je bil res božanski, 
pravi dar narave. Planje so bile v 
polnem cvetju, metulji pa so se 
tudi pridno spreletavali. Naslednje 
presenečenje me je čakalo na juž-
ni poti proti Jezerskemu vrhu. Na 
zemlji in skalah, ki so bile še mo-
kre od dežja zadnjih dni, se je pre-
rivalo kakih 50 borovničevih mno-
gookov! Pojav posedanja po vla-
žni zemlji je pri modrinih sicer 
znan, saj se tako oskrbujejo z mi-
nerali, ki jih potrebujejo za življe-
nje, vendar toliko hkrati jih še ni-
sem videl. Transekt poteka v obli-
ki polkroga okoli vrha Jezerskega 
vrha. Habitat je tukaj v odličnem 
stanju. Veliko je borovničevja in 

tudi cvetočih rastlin ne manjka: 
navadna zlata rozga, arnika, srčna 
moč, oranžna škržolica in dvole-
tni dimek. Kar pa je tukaj zaskr-
bljujoče, je zaraščanje z mladim 
smrekovjem. Res, da poteka poča-
si, vendar bo čez nekaj let že vpli-
valo na zmanjšanje površine planj 
ter življenjskega prostora ogrože-
nih rastlinskih in živalskih vrst. 
Z Jezerskega vrha sem se odpra-
vil proti Črnemu vrhu. Kako neki 
zgleda pobočje, ki je bilo minulo 

jesen do zemlje pokošeno z rota-
cijsko kosilnico? Moje slutnje so 
se žal uresničile. Na »obritem« 
zahodnem pobočju, po katerem 
poteka transekt, ni bilo niti enega 
borovničevega mnogooka. Le na 
spodnjem delu, kjer je nekaj ko-
tanj od nekdanjih vojaških strel-
ski jarkov, je bila še zaplata borov-
ničevja in tam sta se spreletavala 
2 osamljena primerka. Prava kata-
strofa! Koliko škode v naravi lahko 
povzroči tak nepremišljen ukrep, 

Slika 1: tortni diagram prikazuje deleže rastlinskih vrst, na katerih se borovničev 

mnogook hrani z nektarjem. Najpomembnejša vrsta s preko 60 % deležem je 

navadna zlata rozga (Solidag). Sledijo arnika (Arnica), dvoletni dimek (Crepis) in 

jesenska resa (Calluna). 
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ki je povsem v nasprotju s tradici-
onalno rabo pohorski planj. 

Tretji dan sem namenil 
Kopam. V čudovitem poletnem 
jutru sem 9. 7. pričel popisovati 
na travniku nad Partizanko. Vse 
je cvetelo, dehtelo in frfotalo. Na 
seznamu opaženih dnevnih me-
tuljev se je nabralo že 13 vrst, kar 
je kar lepo število za to nadmor-
sko višino. Presenečenje pa me je 
tokrat čakalo med nočnimi me-
tulji. Nekaj vrst je namreč aktiv-
nih podnevi in tak je tudi čmr-
ljar, ki po obliki telesa spomi-
nja na čmrlja. V značilnem letu 
se je spreletaval od cveta do cve-
ta. V nižinah in sredogorju ga lah-
ko večkrat opazimo, na višini ok-
rog 1500 m pa je že prava redkost. 
Potem je sledil vzpon na Malo in 
Veliko Kopo po trasi transekta. 
Ta del planj je floristično najbolj 
zanimiv in pester del Pohorja in 
pravi užitek se je sprehoditi pre-
ko pisanih trat. Ko le ne bi bilo 
vseh teh motorjev in štirikolesni-
kov. Pobočja so preorana s sledo-
vi njihovih koles. In ko se pot pre-
vesi proti Pungartu, sem se usta-
vil še pri »skakalnicah« na novo 
zgrajeni progi za kolesarski spust. 
Ali je res upravičeno uničevati 
naravo samo zaradi našega vese-
lja in užitka? Spustil sem se v se-
dlo Pungart, kjer je vreme še ved-
no obetalo lepo popoldne. 

Odločil sem se, da skočim še 
na Črni vrh preverit, če je stanje 
morda kaj boljše kot pred dnevi. 
V spodnjem delu transekta, ki se 
konča pri planinski tabli za Mrzli 
studenec, je bilo vreme še sonč-
no, tako da se je beležka lepo pol-
nila, potem pa je nastopila značil-
na opoldanska oblačnost. Tudi oh-
ladilo se je in metulji so zmanjša-
li svojo aktivnost, tako da sem do 
vrha opazil samo 2 borovničeve-
ga mnogooka: isti rezultat kot pri 
prvem obisku. Zaradi tokratnih 
neregularnih razmer bo potrebno 
obisk Črnega vrha ponoviti. 

Približno tako so potekali tudi 
ostali popisi v zadnjih 6 letih. 
Poleg borovničevega mnogooka 
smo na transektih popisovali tudi 
vse ostale vrste dnevnih metuljev. 
Tako imamo do zdaj znanih 34 

vrst, od tega največ na Kopah, kjer 
jih je 29. Beležili smo tudi hranil-
ne rastline, ki jih obiskuje borov-
ničev mnogook. Najpogosteje je 
to zlata rozga, njej pa sledita arni-
ka in jesenska resa. Ponudba nek-
tarja je na vsakem podobmočju 
drugačna, najbogatejša pa je na 
Kopah. 

Zdaj pa k rezultatom monito-
ringa, ki so predstavljeni v pri-
loženi tabeli in grafikonu. Že na 
prvi pogled vidimo, da številčnost 
močno niha. Največ borovničevih 
mnogookov smo našteli l. 2012, 
326, najmanj, samo 94, pa l. 2017. 
Seveda se ob takem rezultatu 
vprašamo, kaj ga je povzročilo. V 
veliki meri gre upad pripisati ne-
ugodnim vremenskim razmeram, 
delno pa tudi poslabšanju življenj-
skega okolja. V l. 2013 in 2014 smo 

Tabela 1: številčna razporeditev rezultatov monitoringa borovničevega mnogooka v l. od 2012 do 2017

Slika 2: pogled na padajočo krivuljo številčnosti borovničevega mnogooka na 

pohorskih planjah med l. 2012 in 2017 je zaskrbljujoč. Upamo, da je le odraz 

neugodnih vremenskih razmer in da se bo številčnost v bolj ugodnih letih spet 

povečala. 

območje število osebkov in (kopul)
leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 skupaj
Velika Kopa 172 (6) 92 (7) 76 (4) 135 (15) 47 (10) 43 (5) 565 (47)
Črni vrh 41 (2) 17 (4) 13 (1) 34 (4) 57 (11) 6 (1) 168 (23)
Jezerski vrh 25 (2) 11 (2) 11 (2) 19 (3) 25 (2) 18 (3) 109 (14)
Črna mlaka 13 (1) 12 (1) 4 15 (3) 7 (1) 1 52 (6)
Volovska planja 75 (3) 24 (2) 13 (3) 51 (5) 19 (7) 26 (4) 208 (24)
Ostruščica - 2 1 1 2 0 6
skupaj 326 (14) 158 (16) 118 (10) 255 (30) 157 (31) 94 (13)
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imeli zelo deževna in hladna po-
letja, v katerih je bilo malo mož-
nosti za razmnoževanje metuljev. 
Posebni primer je bilo zimsko ob-
dobje v sezoni 2016/17. Takrat so 
bile planje daljši čas brez snega, 
bile pa so tudi zelo nizke tempera-
ture in močan veter. V takih raz-
merah je pozeblo borovničevje po 
celotnih planjah. Verjetno je to 
povečalo pogin mladih gosenic, ki 

niso bile zavarovane s snežno ode-
jo, poleg tega pa so spomladi ime-
le zelo malo mladih poganjkov 
za prehrano. V primeru Črnega 
vrha je k drastičnemu upadu šte-
vilčnosti pripomoglo uničenje ha-
bitata. V primerjavi s sosednjima 
vrhovoma, Kopami in Jezerskim 
vrhom, smo ugotovili, da lahko 
okrog 80 % upada populacije bo-
rovničevega mnogooka na Črnem 

vrhu pripišemo poslabšanju habi-
tata in le okrog 20 % posledicam 
hude zime.

Z raziskavami metuljev po-
horskih planj še nismo zaključi-
li in pričakujemo, da bomo ugo-
tovili še katero vrsto. Tudi moni-
toring borovničevega mnogooka 
še ni končan, saj pri monitoringu 
velja, da lahko podamo zanesljive 
zaključke šele po daljšem obdobju 
spremljanja. Seveda upamo, da se 
bo številčnost borovničevega mno-
gooka v naslednjih letih popravi-
la in se bo morda spet približala 
vrednosti iz l. 2012. 

Mag. Matjaž Jež 
Društvo narava Pohorja 

Zahvala

Občinam Mislinja, Zreče in Ribnica na Pohorju ter Zavodu RS za 

varstvo narave se zahvaljujem za večletno podporo izvajanja monitorin-

ga, članom Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije pa 

za posredovanje nekaterih podatkov. 

k  n a r a v i  

»O kresi se dan obesi«

 »O kresi se dan obesi«, je star pregovor, ki je pove-
zan z najdaljšim dnevom v letu oz. najkrajšo nočjo, 
ko se pomlad prevesi v poletje. Poletni solsticij nasto-
pi, ko se severna polobla Zemlje zaradi nagnjenosti 
njene osi najbolj približa Soncu. 

Po ljudskem koledarju se najkrajša noč − kres-
na noč − praznuje v noči s 23. na 24. junij, ne glede 
na to, kdaj je poletni solsticij na uradnem koledar-
ju. 24. junija goduje sv. Janez Krstnik, ki je nadome-
stil poganskega Kresnika. V mitologiji je Kresnik bit-
je, ki predstavlja sonce in ima največjo moč ob kresu. 
Kasneje ga je krščanstvo prikrojilo svojim potrebam 
in ga izpodrinilo s čaščenjem sv. Janeza Krstnika. 
Tako je Kresnik izgubljal vedno več bajeslovnih po-
tez, dokler mu ni ostalo le še ime. 

Na ta dan so naši predniki kurili kresove in prav 
od tod tudi izvira praznovanje kresne noči, enega 
najbolj magičnih obdobij v vsem letu. Od poletne-
ga solsticija dalje sonce pojema, zato so verjeli, da 
ogenj, zakurjen na kresno noč, pomaga soncu ohra-
niti in pomnožiti njegovo moč. Verjeli so, da lahko 
toplota in svetloba ognja pomagata soncu v njegovem 

boju z mrazom in temo. Kresove so netili na vrhovih 
hribov, čim bliže nebu. Na kuriščih so ponekod žgali 
hrastov panj, ljudje so skakali čez ogenj ali hodili po 
žerjavici, živino so gnali skozi ogenj, da bi se očistila 
bolezni in zlih sil, okrog ognja so plesali in peli. Ker 
je Sonce izredno pomembno za planet Zemlja, saj s 
svojo toploto in svetlobo vzdržuje življenje na njej, 
je za naše prednike bil to eden od najpomembnej-
ših praznikov. V indoevropskem prostoru ima sonce 
v juniju, ki ne nosi naključno ime po najvišji rimski 
boginji, Jupitrovi ženi Junoni, prav poseben pomen. 
Sonce in zemlja se bližata višku svojih moči. Naši 
predniki so verjeli, da sonce vpliva na življenje in ga 
ohranja, zato so častili sončna božanstva in z obre-
di želeli še povečati sončevo moč ter mu jo ohraniti. 
Kresovi so tako goreli v visokem poletju, da bi son-
ce ohranilo svojo moč. Zato kresni noči ne rečejo za-
man noč velikega ognja. 

Čeprav segajo kresovi ob solsticiju v poganski čas, 
pa imamo na Slovenskem pisne vire o njih šele iz. 13. 
st. Ker so bili že pokristjanjeni, jih pri nas imenuje-
mo ivanjske ali šentjanževske kresove. Na Koroškem 



Naša občina | 18

je bilo znano, da je kje kres »zacvetel«, kar je po-
menilo, da je kak dan ali dva zagorel prezgodaj. 
Zakurili so ga fantje iz sosednje vasi, in sicer iz ne-
voščljivosti, da se ne bi domači fantje postavljali z 
njim. Zato so pogosto grmado postavljali na skrivaj. 
Veliko je običajev o postavljanju kresa in kresovanju, 
ki se razlikujejo v podrobnostih od kraja do kraja.

Kresna noč je tudi najprimernejši čas za nabira-
nje rastlin, zelišč in rož. Že staroslovensko ime za 
mesec junij – rožnik, mesec cvetja – priča, da je v 
tem obdobju narava v polnem razcvetu. Na kresni 
dan sonce tudi rastline in zelišča napolni s svo-
jim blagoslovom. Sončnemu božanstvu so bile ne-
katere rastline posebno ljube in posvečene, to so t.i. 
kresne, obredne rastline. Na prvem mestu je prap-
rot. Čarobno moč ima zlasti praprotno seme, naj-
bolj na kresno noč o polnoči in hip po njej. Kdor ga 
nevede nosi, je drugim ljudem neviden in sliši, kaj 
se živina pogovarja. S praprotjo so na kresni večer 
na Slovenskem tudi nastiljali po tleh v veži in hiši, 
pred pragom, pod posteljo, po dvorišču in hlevu. 

Verovali so, da ponoči pride sv. Janez Krstnik k hiši 
in da na praproti počiva. Nastiljali so tudi s kres-
nicami ali invanjščicami in šentjanževimi rožami. 
Kresnice so sončna cvetlica. Niko Kuret (Praznično 
leto Slovencev, 1989) med drugim navaja, da ji v 
Mislinjski dolini pravijo »pekel-vice«, ker z njimi ve-
dežujejo, tako da trgajo cvetni list za cvetnim listom 
in ugibajo, kam bodo prišli po smrti. Šentjanževe 
rože (šentjanževke) so zelo znana zdravilna rastli-
na, ki cveti zlatorumeno in s tem spominja na sonce. 
Tako v Evropi kot pri nas so verjeli, da najbolje šči-
ti pred strelo. Na kresni večer jo zlasti na Štajerskem 
pritrdijo na oknice, da ne bi strela udarila v hišo. 
Marsikje kresne rože povezujejo v šopke, jih pritrju-
jejo za vrata in okna. Ta šopek ponekod ob hudi uri 
zažgejo ter z njim kadijo po hiši. 

Različni obredi, ki jih je tudi ob najdaljšem dne-
vu v letu res (bilo) veliko, nam sporočajo, kako boga-
ta je naša dediščina. Tukaj je predstavljena le peščica 
ljudskega izročila. 

Marjana Gmajner Korošec

Rekreacijsko kolesarjenje  
v spomin dr. Stanka Stoporka

Smučarskemu klubu SMUK 
Mislinja je skupaj z občino 
Mislinja uspelo odlično organi-
zirati rekreativno kolesarjenje po 
kolesarski stezi od Mislinje do 
Slovenj Gradca in nazaj. V nede-
ljo, 20. 5., se je na startu v Mislinji 
zbralo veliko število članov kluba 
in gostov s kolesi, da bi prekolesa-
rili začrtano pot v spomin na dr. 
Staneta Stoporka. 

 Udeležba mladih in starejših 
ter zadovoljstvo obojih sta dokaz 
in spodbuda klubu, da bo takšno 
kolesarjenje in srečanje organi-
ziral tudi v bodoče. Seveda smo 
v klubu ponosni na pomoč in za-
upanje občine Mislinja, ki je ob 
zaključku prevožene poti na ci-
lju pripravila brezplačno malico 

za vse udeležence. Da je bila sku-
pna organizacija še kako potreb-
na in uspešno izpeljana, je bilo 
slišati tudi iz pozdravnega govo-
ra župana občine Mislinja Bojana 
Borovnika.

V klubu SK Mislinja se zave-
damo, da je bilo po nekajletnem 

premoru tako rekreativno kole-
sarjenje še kako potrebno, zato si 
bomo v bodoče prizadevali še kaj 
dodati. Za pomoč pri organizaci-
ji in izvedbi prireditve se zahvalju-
jemo ekipi profesionalnih kolesar-
jev iz Doliča, ki so nas spremlja-
li na poti, policijski postaji Slovenj 
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Gradec in prisotnemu policistu na 
kolesu, PGD Mislinja ter Društvu 
šoferjev in avtomehanikov za od-
lično opravljeno delo. Prav tako 
se zahvaljujemo KKGZ Mislinja, 
Petrolu BS Mislinja in njegove-
mu poslovodji Alešu Štrucu za iz-
kazano podporo, Javnemu zavodu 
Spotur Slovenj Gradec pa za na-
pihljiv start in Bojanu Šinku za 
fotografije.

 Jože Potočnik

Rozika in feng shui

Naš ženski del druščine se je, se-
veda ob kofetkanju, spomnil, da 
nas kar naprej bolijo glave, smo 
živčne, neprespane, slabe volje, se 
redimo, ne moremo telovaditi in 
bla bla … rešitev pa je tako opevani 
feng shui. Če kdo še ne ve, kaj po-
menita ti 2 čudni besedi, vam na 
kratko povem: »pucanje krame« v 
domovih, vrtovih. Takoj smo šle v 
akcijo, prebirale smo knjige in na-
redile bojne načrte proti vsej kra-
mi, navlaki, narobe obrnjenim 
posteljam, stolom in mizam, pot-
rebno bo še beliti zidove, obeša-
ti zvončke za srečo in zdravje, pri-
žigati svečke, kupiti nove rože, 
ki privabljajo denar, predmete, ki 
predstavljajo kovino, vodo, zrak 
in les itd. Kamenčke smo iska-
le v grabnu kar v naši čisti izvirski 
Mislinji in bile deležne radovednih 
pogledov mimo vozečih, ki so naj-
brž mislili, da si namakamo noge, 
in mimo hodečih, ki smo jim raz-
lagale, kako pametna stvar je ta 
feng shui tudi za sprehod v naravo.

 Nato pa se je začela akcija. Z 
moževim kompasom sem letala 

po hiši in določevala smer pro-
storov (S, J, V, Z) ter risala tlo-
ris hiše. Možek se je najprej za-
drl, da naj pazim na njegov dra-
gocen kompas, potem je sedel v 
udoben naslanjač pred TV s pivič-
kom v roki ter z odprtimi usti gle-
dal moje poskakovanje levo, des-
no. »Feng shui,« sem mu zakli-
cala, »krama proč, zdravje in de-
nar v hišo.« Jasno mu je postalo 
šele takrat, ko se je ta krama zače-
la premikati iz hiše v zabojnik za 
smeti. Le od kod se mi je nabralo 
toliko spominčkov, vaz, skodelic, 
kozarcev, oblačil? Nato so se sliša-
li bojni kriki mojega možeka: »Da 
nisi pipnila mojega orodja, enkrat 
bo že prišlo prav! Da nisi slučaj-
no premaknila tiste stare omare v 
kleti! Tace stran od ajmra žgreb-
lov. Ustavi konje, pa nehaj brat to 
pocukrano nobel knjigo, po slo-
vensko imej popucano bajto in 
svoje podstrešje«. Kaj je mislil s 
tem podstrešjem, sem raje pres-
lišala. Mobitel mi je začel piskati 
od sporočil frendic, kakšen kaos je 
naredil ta feng shui in takoj smo 

se dobile na kofeteku. Možje pa se-
veda v zidanico bentit nad svoji-
mi starimi furijami, ki jim hoče-
mo kar naenkrat vstran zmetati 
tako težko prigarano in njim vred-
no kramo.

Tudi me smo bentile, da bi 
vsaka potrebovala 10 komunal-
nih kontejnerjev za odvoz neupo-
rabnih stvari, pa še odvoz bi dra-
go plačale. Pucanje gor ali dol, itak 
imamo spucano, raje se posvetimo 
spet našim upokojenskim počitni-
cam, saj življenje je prekratko za 
metlo in smetišnico. Možeki so si 
kar oddahnili, da smo si končno 
spucale možgančke, karavana gre 
naprej. Me pa smo šle v nara-
vo na sprehod, da si oddahnemo. 
Objemale smo smreke in si go-
vorile, kako se sprostimo. Koliko 
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Spomini na štrekno
v delu naše doline na obronkih gozdov Kamniško-Savinjskih Alp od Dovž do Mislinje

Otroška in tudi srednješolska leta 
(1946–1965) sem preživljal ob že-
leznici, ki je bila čudovito spelja-
na ob robu doline od Dovž proti 
Mislinji. Tu smo s pašnikov preko 
nje in z notranjih gozdnih jas sp-
ravljali seno, tu smo pasli živino 
in gospodarili z gozdom … vse do 
vrha Črepiča.

Ko smo delali na polju in trav-
nikih, smo videvali in v temnem 
gozdu tam spodaj tudi sliša-
li drvenje vlakov navzdol ob doli-
ni in v nasprotno smer težko po-
časno vleko le-teh proti Mislinji 
zaradi izjemnega vzpona tirnic od 
Dovž proti Mislinji.

V spominu so mi še vedno os-
tale dnevne ure mimo vozečih 
vlakov:
• proti Slovenj Gradcu: ob 7.00, 

9.30, 14.30, 19.00;
• proti Velenju: ob 8.00, 13.30, 

17.30, 20.00.
Ti »mimovozi« vlakov so 

nam bili dnevna ura, ko smo bili 

na polju, travnikih ali v gozdu. 
Namreč, te težke vlakovne kompo-
zicije s parnimi lokomotivami na 
čelu so v našo zeleno dolino vna-
šale ob vožnjah navzdol močan 
kovinski ropot – odmev vključno 
z opozorilnimi piski lokomotiv, 
navzgor pa močno sopihanje le-
-teh zaradi težke vleke vagonov in 
vzpona proti Mislinji.

Prvi jutranji vlak za Dravograd 
in zvečer zadnji za Velenje sta bila 
tovorna z nizkimi tovornimi va-
goni za pesek in visokimi za les. 
Z nizkimi so vrsto let vozili dra-
vski pesek (iz Dravograda) za iz-
gradnjo novega Velenja in prvega 
dela termoelektrarne v Šoštanju. 
Večerni zadnji vlak za Velenje z 
vagoni peska je po postajah pri-
klapljal tudi vagone, nalože-
ne z rezanim lesom ali hlodovi-
no, namenjene na trge po celi bi-
vši Jugoslaviji. Namreč, postaje 
Tomaška vas, Dovže in Mislinja 
so imele tudi stranska izmična 

tovorna tira z dvignjenimi nakla-
dalnimi podesti za nalaganje to-
vornih vagonov. Mislinjska posta-
ja pa je imela še tretji tir za mož-
nost križanja vlakov. Prvi jutranji 
tovorni vlak za Dravograd je imel 
na koncu kompozicije pripeta dva 
osebna kabinska vagona za pre-
voz uslužbencev in nas šolarjev v 
Slovenj Gradec. Zaradi stare ne-
popolne osnovne šole v Mislinji so 
nas starši pošiljali v zadnje letni-
ke popolne osnovne šole v Slovenj 
Gradec, da bi tako imeli mož-
nost za nadaljnje šolanje. Iz mesta 
smo se lahko vračali z vlakom ob 
enih ob krajšem šolskem urniku, 
ob daljšem do trikrat na teden pa 
šele ob petih zvečer; tako smo po-
zimi prihajali domov v temi.

Otroci smo v šolskih počitni-
cah morali pasti živino tudi pre-
ko štrekne na zadnjih travnikih 
in tudi v samem gozdu nad štrek-
no. Veliko strahu je bilo v nas fan-
tičih, ko smo morali goniti živino 

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

feng shuia nam daje narava, samo 
videti in začutiti ga moramo. 
Premalo zremo v oblake, gledamo 
valovanje travnatih bilk in cvet-
lic, preletavanje metuljev, žuželk, 
prisluhnemo žvrgolenju ptic. Raje 
ždimo doma na kavču pred televi-
zijo in buljimo v poneumljene na-
daljevanke, kriminalke, še ogla-
si nam ne uidejo, da ne razpravlja-
mo o politiki. Pa zakaj nas ta ma-
gnet ne vleče k našim dragim, da 
se objamemo, ko gremo od doma, 
si pomahamo, ko se srečamo, se 
nasmehnemo mimoidočim in 

se prijazno pozdravimo. Tako pa 
vsak nekam hiti, kot da je življenje 
neskončno. Kako resničen je pre-
govor: Tvoj čas je omejen, zato ga 
ne zapravljaj s tem, da živiš življe-
nje nekoga drugega.

Zato smo se tudi me napoti-
le domov, da namesto smrek ob-
jamemo svoje vrle možeke, pris-
luhnemo njihovemu žvrgolenju, 
ugasnemo TV in si ob kakšni dob-
ri kavici ali vinčeku privoščimo 
sprostitev, saj nas to spet nič ne 
stane, pa še lepo se bomo ime-
li. Tako, imejte se lepo, ukradite 

trenutke sami sebi in svojim dra-
gim, ne glejte, kaj delajo drugi, ži-
vite svoje življenje.

 Pa pojdimo kamorkoli že, ni 
treba, da so počitnice drage … Ni 
treba oditi daleč, uživamo lah-
ko tudi doma, samo da nam slu-
ži zdravje, pa ne pozabite na dob-
ro voljo, topel nasmeh in dobro-
to v srcu. Pa srečno, kjerkoli ste in 
še boste!

Vaša Rozi
Danijela Tomis Obrul
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Počitnice nekoč 

»Počitnice so bile predvsem de-
lovne. Košnja, žetev, priprava drv. 
Otroci smo bili vedno vključeni 
v vsa opravila, vsak po starostnih 
zmožnostih. Bili smo pridni, radi 
smo delali. Ob zaključku košnje 
je oče peljal vso družino na Piršev 
dom, kjer smo dobili kokto, za nas 
otroke res lepa nagrada. Pa na ga-
silsko veselico smo tudi šli vsi, 
eno srečko za tombolo smo lah-
ko kupili in se večkrat peljali na 
ringlšpilu. 

Poseben del poletnih poči-
tnic pa je bil en teden, preživet 
pri bici in dediju, tudi na kmeti-
ji. Običajno sva šli s sestro. Bilo 
je marsikaj drugače kot doma in 
zato zelo zanimivo. Imeli so če-
bele in tam sem spoznala, kako 
se toči med, in uživali smo me-
dene sladkosti. Obirali smo ribez 
za vkuhavanje in sploh delali, kar 
je bilo zaštelano. Njihov nečak, 
starejši od naju, je znal marsi-
kaj izdelovati. Igral je harmoniko, 

pripovedoval je o raznih dogod-
kih, prava počitniška šola.

V tem času že razmišljamo o počitnicah in dopustu. Da gremo poleti od doma na morje, v daljne kraje ali 

pa v hribe, je danes za večino samo po sebi umevno. Kako pa je bilo pred več desetletji? Kako so počitniko-

vali oz. dopustovali naši starši, pa dediji in bice? 
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preko tirov in ko je le-ta uhajala na 
tire (starši so skrbeli za prave ure 
»pregona« glede na vozni red vla-
kov!). Enako je bilo treba upošteva-
ti proste ure med vožnjami vlakov 
zaradi težkega spravila hlodovine 
oz. dolgih drogov s konjsko vleko 
preko tirov (večkrat so nas piski lo-
komotive že iz Mislinje opozarjali, 
da moramo zapustiti tire!).

Slabi spomini za nas otroke, ži-
veče s starši ob progi, so nam os-
tali na poletne suhe mesece ob ve-
čerih, ko je težka parna lokomo-
tiva z zadnjo tovorno kompozici-
jo za Velenje počasi premagovala 
vzpon proti Mislinji. Zaradi ve-
likih iskrnih izpuhov iz dimni-
ka lokomotive je prihajalo do zaži-
ga suhega gozdnega podrastja ob 
progi. Otroci smo morali poma-
gati staršem gasiti zažige tako, da 
smo udarjali s smrekovimi vejami 
po žarišču in smo na ta način ob-
varovali mladi gozd! To se je doga-
jalo včasih do temne noči.

Ob deževnih večerih se je zad-
nja tovorna kompozicija zara-
di spolzkih tirnic zaradi velike-
ga vzpona proti Mislinji in zdrsov 
koles lokomotive ustavila že ta-
koj na začetku naše vasi Straže. 
Vlakovno osebje je moralo bloki-
rati ustavljeno kompozicijo in lo-
komotiva je vlačila lahko le po dva 
vagona na odstavni tir na posta-
jo v Mislinji, včasih tudi pozno v 
noč. Tu so nato spet sestavljali vla-
kovno kompozicijo za Velenje. Za 
nas otroke so bila to čudovita noč-
na opažanja premikov osvetljene 
lokomotive, njenih iskrnih izpu-
hov v nebo, svetilk vagonskih za-
viračev pri odklopu in priklopu 
vagonov. 

Kljub naštetim težavam nam 
ostajajo prijetni spomini na štrek-
no iz mladostnih let. Prej našte-
te peripetije, povezane z našim bi-
vanjem ob progi, nam sedaj služi-
jo za obujanje spominov. Tudi pri-
hodi in odhodi vlakov so bili del 

našega življenjskega vsakdana. 
Z vlakom smo se vozili mi mla-
di v šole v Slovenj Gradec, Velenje 
in celo Celje. Z njim smo se pe-
ljali na zaključne šolske izlete po 
Sloveniji. Enako smo z vlakom 
lahko skupaj s starši obiskovali so-
rodnike v drugih dolinah.

Proga od Dovž do Mislinje je 
bila čudovito speljana po robu do-
line, lahko bi rekli po naravo-
varstveno sprejemljivi trasi, ki ni 
ogrožala tega dela Mislinjske do-
line! Po pripovedovanju naših ba-
bic in dedov so se projektanti že-
lezniške proge koncem 19. st. ču-
dežno odrekli prvotno načrtovani 
in že zakoličeni trasi proge po sre-
di tega dela doline in zgradili pro-
go po gradbeno zahtevnejši trasi 
ob robu doline.

Zato smo krajani na tem delu 
doline ob štrekni bili ponosni na-
njo in imeli spoštljiv odnos do nje, 
saj je bila naše okno v svet! 

 Bojan Čas st.

foto: http://foto-zgodbe.blogspot.com
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Mislinjski roman na Amazonu

»Ni očarljivejšega pohištva od knjig,« je nekoč izja-
vil angleški pisatelj Sydney Smith in še kako se stri-
njam. Vsekakor je očarljivejše, če del tega pohištva 
nosi tvoje ime. Sem Mislinjčanka Janja Kokol, v lite-
rarnem svetu predstavljena kot Janine Coel in sem 
pravkar napisala svoj knjižni prvenec »Bauhinia 
Rhapsody: Adventures in Hong Kong«. Roman sem 
napisala v ameriški angleščini, večkrat so ga pregle-
dali testni bralci iz Kanade in ZDA in je namenjen 
za mednarodno izdajo na spletni strani Amazon, 
katere predvideni datum je avgust 2018. Na spletni 
strani Indiegogo sem začela kampanjo za zbiranje 

prispevkov, ki bodo namenjeni pokritju stroškov sa-
mozaložbe, profesionalnega lektoriranja in oblikova-
nja naslovnice, kar bo zagotovilo, da bo roman prišel 
na knjižne police po svetu v najboljši formi. 
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Morja v času osnovne šole ni-
sem videla. Ni bilo tako strašno 
obvezno kot danes, sploh pa ni 
bilo denarja in zbiranja prispev-
kov tudi ne. S sosedovimi otroki 
smo si sami napravili malo morje, 
pač v potoku, rekli smo mu tumf. 
Smo preživeli, vse nadoknadili in 
nam ničesar zaradi tega danes ne 
manjka. To so bila lepa otroštva.« 

Martina, 64 let

»Vsako leto je bil čas dopusta na 
morju poseben. Poseben zaradi 
živčnih priprav, ko sta oče in mati 
spravljala v avto vse potrebno, od 
hrane, pijače, oblačil, stvari za na 
plažo, malice za na pot in vseh 
ostalih mogočih in nemogočih 
stvari in se je oče vedno jezil, ko 
je mama prinesla še dodatno vre-
čo krompirja, da je tako ali tako 
že vse polno in da ni več prostora. 
Otroci pa smo komaj čakali na bu-
jenje sredi noči, da sedemo v avto 
in se odpravimo na tako želeno 
morje. Seveda je oče dan poprej 
avto pripeljal od mehanika, a je 
na poti še vedno kaj šlo narobe. 

Na poti na morje je potem sledi-
lo pričakovanje, kdo bo prvi zagle-
dal morje, in od takrat dalje je bilo 
vse lažje, sledilo je še iskanje pri-
kolice, kjer smo preživeli nadalje-
vanje tedna in začelo se je uživa-
nje na morju.«

Natalija, 37 let

»Poletja smo otroci preživlja-
li doma, na kmetiji. Čakala so nas 
običajna poletna kmečka opravila, 
na primer žetev in spravljanje sena 
ter okopavanje na njivi. Otroci smo 
pri tem pomagali, kolikor so star-
ši presodili, da že zmoremo. Bilo 
pa je več prostega časa za žogo ter 
igre, pri katerih smo se poveza-
li s sosedovimi otroki. Največkrat 
smo se lovili ali pa se šli ravbar-
je in žandarje. Zelo dobro se tudi 
spomnim prvega odhoda na mor-
je. Bilo je leta 1962, ko še doma 
nismo imeli avta. Mama in jaz sva 
se lahko peljali skupaj z botro in 
njenim možem, ki je vozil avto, ata 
pa je šel na avtobus. Morje je bilo 
zelo nenavadno; toliko vode še ni-
koli poprej nisem videla, zdelo se 

mi je nevarno globoko, saj plava-
ti še nisem znala. Malo mi je bilo 
dolgčas, ker nisem imela družbe. 
Starejša sestra je namreč morala 
ostati doma. Na te prve počitnice 
na morju me spominja majhna čr-
no-bela fotografija.« 

Mija, 61 let

»Poletne počitnice – čas, ki smo 
ga čakali celo šolsko leto. Stresne 
majsko-junijske dneve, ki so bili 
zapolnjeni s kontrolnimi naloga-
mi in spraševanji, je zamenjala 
brezskrbnost, ko smo lahko dol-
go spali, potem pa so sledili dopol-
dnevi pohajkovanja, igre na igri-
šču, v gozdu, itd. Računalnikov, 
tablic in telefonov takrat pač še 
ni bilo in tako smo se otroci veli-
ko več družili in zganjali vragoli-
je. Edina slabost poletnih počitnic 
je bilo dejstvo, da se vedno prehit-
ro minile in že je bil tukaj avgust, 
ko je nakup šolskih potrebščin že 
klical po začetku šole. In potem je 
zopet sledilo čakanje na naslednje 
poletje.« 

Dejan, 36 let
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Slikar svetlobe in senc

Slikar svetlobe in senc – na dan osrednjega in za 
Kulturno društvo Jože Tisnikar najpomembnejšega 
dogodka je bilo v Grabnu, kot ga domačini radi ime-
nujemo, veliko posebne svetlobe. Sence, ki so se ob-
časno pojavile, pa niso nosile negativnega predznaka, 
ampak so bile obarvane v vse odtenke zelene in zele-
nomodre barve, kot jo poznamo s palete priljubljenih 
barv umetnika. In pod večer tega dne je bil z nami in 
nam hudomušno prikimaval.

V spomin njegovi 90-letnici rojstva in 20-letni-
ci tragične smrti smo se poklonili na najlepši na-
čin. Njegova rojstna hiša se je v spodnjem delu v ce-
loti spremenila v galerijo! Obnovo je omogočila ob-
čina Mislinja. Nova, čudovita vrata je izdelal Ivan 
Škodnik, kovane dele pa kovaški mojster Vlado 
Zupančič. 

Razstava je za člane društva pomenila velik in ob-
sežen projekt, ki smo ga pričeli pripravljati že v lan-
skem letu. V prvem delu razstavljajo Tisnikarjevi sli-
karski kolegi. Fotografije, slike in grafike so prispeva-
li: Lojze Adamlje, Nikolaj Beer, Janez Bogataj, Peter 
Hergold, Benjamin Kumprej, Laura Kumprej, Albert 
Mesner, Rado Jerič, Marijan Mirt, Maja Modrinjak, 
Valerija Motaln, Zoran Ogrinc, Alojz Ovsenik, 
Ludvik Pandur, Tihomir Pinter, Anton Repnik, 
France Slana, Darko Slavec, Jerneja Smolnikar, 
Dušan Sterle, Viktor Šest, Robi Tisnikar, Sašo Vrabič 
in Bori Zupančič.

V novem delu galerije smo predstavili fotografi-
je iz umetnikovega družinskega in družabnega živ-
ljenja: Jožeta z brati, sorodnike, prijatelje, z njegovo 
ženo in sinom ter z znanci, sodelavce, znane osebe iz 
umetniških, političnih in drugih krogov. Te fotogra-
fije nam pokažejo slikarja v njegovem vsakdanjem 

”Hong Kong bo kmalu gostil najbolj nenavadno 
skupino v zgodovini študentskih izmenjav: 
• Walt je obseden s tem, da postane predsednik 

ZDA, 
• Tatie z osvojitvijo Oskarja za najboljši izvirni 

scenarij, 
• Vivian s tem, da se vseli v Belo Hišo poleg Walta, 

medtem ko Ruby znova potrdi svoj obstoj kot naj-
boljši »sidekick« vseh časov.”

»Bauhinia Rhapsody: Adventures in Hong Kong« 
je multikulturni roman, ki pripoveduje zgodbo o 
Slovenki Tatjani oz. Tatie, osemnajstletni sanjačici, ki 
hrepeni po junaški Kitajski, kakršna obstaja v filmih, 

vendar ko prispe v Hong Kong na študentsko izme-
njavo z namenom, da najde navdih za svoj pustolo-
vski scenarij, spozna, da svet ni takšen, kot je prika-
zan na televiziji. Nenavadna najstniška romanca, pre-
več jajčnih kolačkov in divja potovalna doživetja ji 
povzročijo nemalo glavobolov – ali ji bo turbulentni 
semester prinesel dovolj navdiha, da dokonča svojo 
mojstrovino in uresniči svoje sanje iz otroštva kot su-
per-duper pisateljica v Hollywoodu?

Več o avtorici, romanu in kampanji si lahko pre-
berete na spletni strani www.janinecoel.com, Facebooku 
in Twitterju. Veselim se vašega odziva. 

Janja Kokol
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Smrt ni konec

Osrednja razstava v Koroški gale-
riji likovnih umetnosti v l. 2018 je 
posvečena spominu na slikarja, ki 
je v štiridesetletnem ustvarjalnem 
obdobju ustvaril osupljiv opus 
podob, ki mu tako v slovenskem 
kot tudi v evropskem slikarstvu 
ne najdemo para. Tisnikarjeva 
ustvarjalnost je vselej izvirala iz 
njegovih neposrednih življenjskih 
izkušenj, ki so odločilno zazna-
movale samoniklo umetniško pot, 
zato bo razstava poleg izbranih 
del iz njegovega obsežnega ustvar-
jalnega opusa osvetlila tudi nje-
govo enkratno in neponovljivo ži-
vljenjsko zgodbo, brez katere je 
nemogoče doumeti Tisnikarjeve 
pretresljive upodobitve človeškega 
življenja in minevanja. Življenje 
Jožeta Tisnikarja je bilo usodno 
zaznamovano s težkim delom v 
okolju bolnišnične prosekture, 

vsakodnevno srečevanje z umrli-
mi je usodno zaznamovalo njego-
vo ustvarjalno pot. Oblikovalo ga 
je tudi njegovo primarno okolje v 
rodni Mislinji, kjer je odraščal v 
težkih okoliščinah, na lastne oči 
videl grozote 2. sv. vojne in kot 
prvorojenec v delavski družini 
po očetovi smrti v skrbi za preži-
vetje družine še mladoleten pri-
čel delati v tovarni lepenke. Splet 
nenaklonjenih življenjskih okoli-
ščin v mladosti ter usodna naklju-
čja v kasnejših letih – delo v pro-
sekturi slovenjegraške bolnišni-
ce, naklonjeni predstojniki, ki so v 
prvih likovnih poskusih mladega 
ustvarjalca prepoznali velik poten-
cial, ter ne nazadnje njegov men-
tor Karel Pečko, ki ga je usmer-
jal in spodbujal od samega začet-
ka – so pripomogli, da se je nje-
gova že od najzgodnejše mladosti 

nezaustavljiva notranja želja po li-
kovnem izražanju in upodabljanju 
sveta okoli sebe izrazila na tako 

življenju. Prijazno so nam jih dali njegova družina, 
bratje in ljudje, ki so mu bili blizu.

Preostali del razstave smo dopolnili z umetniški-
mi deli, ustvarjenimi na naših likovnih kolonijah.

Posebej veseli smo velike udeležbe obiskovalcev 
ob odprtju in izkazanem navdušenju. Ob skromnih 
začetkih v l. 2011 se je do danes razvilo veliko idej in 
se jih tudi uresničilo. Uspela razstava in obnovljeni 
prostori so dokaz, da gremo po pravi poti. Naša nalo-
ga je vedno zahtevnejša in ker nas navdihuje Tisnikar 
s svojo skromnostjo in izredno karizmatično podobo, 
se bomo trudili, da bo njegova rojstna hiša vedno bolj 
zanimiva in obiskana. Zaradi naklonjenosti okolice je 
vedno manj senc in vedno več svetlobe.

Razstava bo na ogled vse leto. Ker smo dobili pok-
lonjenega še veliko slikovnega gradiva in bomo veseli 

še kakšnega, ki bi ga bil kdo pripravljen odstopiti, 
bomo zbirko obnavljali, da bo še atraktivnejša. 

Vabljeni na ogled! Veseli vas bomo!
Za KD Jože Tisnikar Doroteja E. Stoporko

Foto: Nika Hölzl, Fotobeležnica

Razstava ob 90-letnici rojstva in 20-letnici smrti Jožeta Tisnikarja v Koroški galeriji 

likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 29. 6.–23. 9. 2018

Jože Tisnikar, Avtoportret z vranom, 

Življenjepis, 1998, olje in tempera na 

platnu, 116 x 89,5 cm. 

Zbirka KGLU. Foto: Tomo Jeseničnik.



SEPTEMBER 2015 25

edinstven in presunljiv način. 
Četudi velja Tisnikar zaradi upo-
dabljanja minljivosti človeškega 
življenja v širši zavesti za slikar-
ja smrti, je vendar mnogo več kot 
to: je slikar neskončnega življenj-
skega krogotoka, katerega del je 
tudi smrt. Njegove slike presunejo 
in pretresejo ter nikogar ne pusti-
jo ravnodušnega, z upodabljanjem 
minljivosti nas opominjajo na dra-
gocenost slehernega trenutka živ-
ljenja. Vsaka podoba nosi v ozad-
ju zgodbo iz življenja ljudi, ki jih 
je srečeval na njihovi zadnji poti, 
nenavadno mrakobni prizori pa se 

na njegovih platnih kot pretresljivi 
simboli človeškega bivanja in ne-
hanja zlivajo v knjigo življenja člo-
veškega rodu vseh časov in vseh 
dežel. 

Samosvoja in neposnemlji-
va Tisnikarjeva zgodba je že v 
času njegovega življenja pritegni-
la številne ustvarjalce, s kateri-
mi je sodeloval pri različnih pro-
jektih, od izdelave predlog za lut-
ke v predstavi Mrtvec pride po lju-
bico Svetlane Makarovič, scenske 
predloge za predstavo Singer v 
Shakespearovem gledališču v 
Londonu, pa do knjižne opreme 

poezije Daneta Zajca Krokar. Po 
njegovi tragični smrti ob izte-
ku velike retrospektivne razsta-
ve l. 1998 pa se je skozi vrsto raz-
stav Tisnikarjevih del v dialogu z 
deli drugih umetnikov ekspresiv-
nega in eksistencialnega izraza, ki 
jim je skupna zavest o minljivosti 
in krhkosti človekove eksistence, v 
Koroški galeriji likovnih umetno-
sti oblikovala zbirka Hommage 
Tisnikarju, katere del bo tudi tok-
rat vključen v razstavo. 

Katarina Hergold Germ

k u l t - u r a  

Likovna razstava Igra svetlobe

V petek, 18. 5., je odprtje razsta-
ve likovnih del Anke Matvoz v PC 
Lopan v Mislinji privabilo množi-
co ljubiteljev likovnih umetnosti, 
še posebej prijateljev in znancev. 
Igra svetlobe jo je poimenovala in 
res je odsev njene posebne preda-
nosti čarom narave. Kar ljubezen 
bi lahko rekli temu, kar v njej rada 
počne; od nabiranja zelišč, užitnih 
divjih rastlin, do predajanja občut-
kom barvnih prehodov skozi čas 
in zato tudi likovni ustvarjalnosti. 
V objem prijetnega počutja so nas 
popeljala dekleta vokalne skupi-
ne Kaplja čez rob. Boža Božena 
Lesjak, ki je povezovala program, 
je najprej spregovorila nekaj besed 
o življenjski poti avtorice likovnih 
del. Ni pozabila poudariti, da nje-
no čustvenost in intuicijo napove-
duje tudi znamenje raka, v kate-
rem je rojena. Če združimo njeno 
bivanje z naravo, uživanje življenja 
vsak trenutek s seboj, z družino, s 

prijateljicami in prijatelji, se ni ču-
diti, da je Anka izdala tudi 2 knji-
gi: Pravljično igrišče in Mala po-
horska čarovnica. Ker pa smo se 
zbrali zaradi njene predane lju-
bezni do likovnega ustvarjanja, je 
moderatorka seveda želela, da bi 
Anka prisotnim zaupala, kaj izra-
žajo njene slike, ki jim je nadela 
pomenljiv naslov. 

Ob svoji 1. razstavi je umetnica 
najprej izrekla hvaležnost prisot-
nim, ki so resnično osrečili njene 
trenutke ob predstavitvi sadov li-
kovnega ustvarjanja. Ubrala je res 
izvirno likovno pot.

Ker je moderatorka omeni-
la Ankino poslanstvo pri uresni-
čevanju vrednot RK, je k mikrofo-
nu povabila tudi mene. Da vem, 
da ob tolažbi ljudem v stiski Anka 
poskrbi za nasmeh ali svetlobo, 
sem najprej pojasnil. Da pa svet-
loba tako omamlja človekoljubne 
misli in se lahko zrcali v barvah 

celo na platnu, sem spoznal šele 
pred kratkim, ob pogledu na nje-
na likovna dela v njenem hišnem 
ateljejčku. Izvirnost teh mojstro-
vin s čopičem lahko namreč odse-
va posebno energijo, svet v kotič-
kih naših bivališč pa postaja boga-
tejši, če se vanje lahko zagledamo. 
Svetlobo pa srka ob svoji rasti tudi 
cvetje, zato sem lahko šopek izro-
čil resnično v prave roke. Tudi s 
čestitko prostovoljcev in aktivistov 
vseh 14 KO RK Območnega zdru-
ženja SG. 
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»Moje največje upanje je bilo, da 
bi lahko nekega dne drug druge-
ga videli le kot ljudi. Želel sem si, 
da bi bili barvno slepi. Dvajset let 
kasneje še vedno čakam, da se bo 
to zgodilo.« (Tiger Woods, 2017)

Eden najuspešnejših golfistov 
vseh časov in med najvišje plačani-
mi športniki na svetu. Na Uradni 
svetovni golf lestvici se je na 1. 
mestu obdržal 281 tednov, več kot 
katerikoli igralec v zgodovini. Tiger 
Woods je podrl številne rekorde in 
njegova uspešna kariera je ovešena 
v zlato. A na drugi strani svetovno 

znanega imena se ponuja drugač-
na zgodba. Kamni, vrženi v okna 
domače hiše v južni Kaliforniji. 
Kako se v nekaterih golf klubih kot 
otrok ni mogel preobleči v enakih 
garderobah ali kupiti pijače tam, 
kjer so jo njegovi prijatelji. Opazke. 
Občutek osame. Zaradi barve kože.

Kako je torej možno, da svet 
posvoji športnega idola in obe-
nem ignorira njegovo preteklost 
kot nekaj povsem vsakdanjega? 
Postanemo ob človeku izjemne 
veličine resnično 'barvno slepi' ali 
le slepi za 'barvno' degradacijo? 

Gre za problem širšega znača-
ja, ki se najprej in predvsem izra-
ža v krajšanju možnosti številnim 
športnikom, ki niso kavkazijske 
rase, hkrati pa ključno doprinaša 
k potenciranju razširjenega rasiz-
ma v družbi. Vse to, predvsem pa 
dejstvo, da rasizem v športu ni le 
del preteklosti, temveč je še kako 
živ, nakazuje, da sta šport in šport 
ne-belcev 2 različna svetova. 

k o l u m n a  o n a  p i š e  

Barvno slepi
O diskriminaciji temnopoltih športnikov

Ankina likovna dela nam je 
predstavil Ivan Kolar - Ivo, dolgo-
letni član Društva šaleških likov-
nikov in častni član likovne sekci-
je Kulturno-umetniškega društva 
Kliničnega centra in Medicinske 
fakultete v Ljubljani. Posebej so 
nam do srca segle naslednje nje-
gove besede: »Anka išče samosvo-
jo likovno pot. Njene podobe so re-
fleksija narave – rastja, ki ga inter-
pretira na samosvoj posvečen na-
čin. Narave ne posnema, temveč jo 
v svoji intimi predela. Tankočutni 
prehodi barv se sprehajajo od svet-
lo temnih kontrastov do toplo hla-
dnih, se približujejo in oddalju-
jejo, presenečajo z nenavadni-
mi barvitimi odtenki in oblika-
mi. To so odsevi njenih duhovnih 
in razpoloženjskih predstav, saj 
je tudi njen pristop k ustvarjanju 
kot obred. Slika le takrat, ko začuti 
ustvarjalni izziv. Slike predstavlja-
jo lepoto in skladnost barv ter ob-
lik, neko svečano podobo rastlinja 

v naravi, v kateri se sramežljivo 
odkrivajo tudi erotični simboli, 
slutnje žalosti in veselja nad življe-
njem, pa tudi osamljenosti.«

Kulturni biser je nato pomeni-
la pesem Ne bodi kot drugi, ki jo 
je zapela gimnazijka in obetajoča 
solo pevka Tjaša Kelc. 

Sledilo je slovesno odprtje raz-
stave Igra svetlobe, ki jo je z bese-
dami hvaležnosti in ponosa opra-
vil Bojan Borovnik, župan občine 
Mislinja. 

Prijeten zaključek so pričarali 
ubrani glasovi deklet vokalne sku-
pine Kaplja čez rob, tudi prisotni 
smo lahko z njimi zapeli. 

Hvaležnost je še enkrat zaz-
venela iz ust Anke Matvoz, svet-
loba, ki smo jo ponesli še domov, 
nas je spremljala ob ogledu slik in 
druženju ob pogostitvi, ki je lepo-
to tega večera podaljšala še za kar 
nekaj trenutkov ljubezni do vsega, 
kar se z nami v življenju zavrti.

Marijan Križaj
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Tiger Woods, ikona, ki se je us-
talila kot »eden redkih, ki so pre-
koračili barvno mejo«, oboževan 
kot simbol ameriške diverzitete 
vse od prve zmage na Masters tur-
nirju v l. 1977. Kar je ironično pri 
tem, je, da se nihče ni preveč bri-
gal za Woodsovo mešano etnično 
poreklo. Medtem ko Woods svo-
jo etnijo opisuje kot 'caublasian' 
(caucasian, black in asian), svet 
navkljub etnični raznolikosti de-
luje rasno binarno in torej loči le 
belo od ne-belega. 

»Woods ni bil bel in kar ni bilo 
belo, je bilo črno.« (Bass, 2002)

Leta 1936 je želel Adolf Hitler 
olimpijske igre v Berlinu izkoristi-
ti za promocijo domnevne supe-
riornosti arijske rase. Načrte mu 
je prekrižal Jesse Owens, temno-
polti atlet, ki je pobral kar 4 zla-
te medalje. Olimpijada prista-
vi dobršno mero ironije kot vodil-
ni športni dogodek, ki ga sprem-
lja cel svet, kjer danes pozdravlja-
mo športnike številnih različnih 
etničnih porekel, slavimo razno-
likost in negujemo športnost kot 
odliko. Medtem ko smo hkrati 
pripravljeni v športnem duhu pre-
mostiti številne politične zadržke, 
ki se družbeno na primer še po-
sebej zadnja leta utelešajo v krizi 
emigrantske problematike, pa ra-
sizem ostaja deformiran družbeni 
konstrukt, ki ga niti meje stadio-
na niso sposobne zadržati. 

Owensa zaradi zmag na olim-
pijskih igrah v Berlinu pozna cel 
svet, a gre za enega redkih tem-
nopoltih športnikov, o katerem 
se je v mainstream medijih pred 
70 leti 20. stoletja sploh pisalo. 
Afroameričani so bili slabo repre-
zentirani tako med športnimi no-
vinarji kot med športniki in do-
sežki slednjih so bili predstavlje-
ni šele, če so bili izjemni. Z ved-
no več temnopoltimi športniki se 

je tudi njihova pokritost v medijih 
povečala, a še vedno ni primerlji-
va s pokrivanjem novic belih, prav 
tako pa je fokusirana na specifične 
športe, kot so košarka, tek in boks. 
Temnopolti zvezdniki v elitnih 
športih, kot je golfist Tiger Woods 
ali tenisačici Venus in Serena 
Williams, so še vedno izjeme. 

»Črnec je boljši športnik, ker 
je bil tako vzrejen. Zaradi svojih 
visokih stegen lahko skočijo višje 
in tečejo hitreje. Rejeni so za bolj-
še športnike, to gre vse nazaj do 
državljanske vojne, do trgovine s 
sužnji. Lastnik sužnjev je svojega 
velikega črnca redil z veliko ženo, 
da bi imel velikega črnega otroka 
…« (Jimmy Snyder, 1988)

Problem rasizma v športu pa 
ni le prenizka razvidnost, tem-
več tudi, da so temnopolti špor-
tniki prikazani na popačen način. 
Medtem ko novinarji in navijači 
pri belih tekmovalcih opažajo tak-
tične sposobnosti, strategijo in in-
teligenco, pri temnopoltih slavijo 
hitrost, moč, vzdržljivost. Ljudi te-
mnejše kože se navadno obravna-
va kot naravne športnike, medtem 
ko se nastop belcev hvali kot pro-
dukt notranjega truda. Pojavljajo 
se tudi drugi stereotipi, ki prika-
zujejo temnopoltega športnika kot 
sebičnega in arogantnega, belca 
pa kot delovnega ekipnega igral-
ca. Nekatere študije kažejo, da 
so ameriški mediji še v 90. letih 
prejšnjega stoletja Afroameričane 
obravnavali izrazito negativno – 
prikazovali so jih kot nekontrolira-
ne in nasilne.

Na eni strani imamo tako 
šport kot odsev širše družbe. Ne 
gre za nek od realnosti distanci-
ran pojav – vključeni so resnični 
ljudje, ki se znotraj stadionov sre-
čujejo z enakimi problemi kot pa 
zunaj njih. Rasizem seveda ne za-
deva le temnopoltih športnikov, 

a so ti zaradi barve kože pogosto 
najbolj zapostavljeni. Mediji pa so 
k potenciranju splošnega rasizma 
izjemno pripomogli. Stanje da-
nes je resda dosti boljše kot pred 
leti, a situacija še zdaleč ni ideal-
na. Medtem ko v popularnih me-
dijih resda skoraj ni več najti ne-
gativnih ovrednotenj, fizičnih opi-
sov in stereotipiziranih prikazov 
temnopoltih športnikov, je tu še 
zmeraj slaba reprezentacija, mor-
da veliko prešibka za ozračje, ki 
trenutno vlada v družbi glede ra-
sne nestrpnosti. 

»Ne bom vstal in kazal po-
nosa v zastavo države, ki zatira 
črne ljudi in ljudi barve.« (Colin 
Kaepernick, 2016)

Sledeč tem besedam je Colin 
Kaepernick pokleknil med ame-
riško himno v protest napač-
nim ravnanjem z Afroameričani 
in ameriškimi etničnimi manj-
šinami. Tega ni storil prvič in 
niti prvi. Ameriški predsednik 
Donald Trump se je na protest od-
zval z žaljivkami in predlogom, da 
bi bili vsi protestniki odpuščeni, 
kar je izzvalo v športnikih protire-
akcijo, ki se je izkazala v le še več 
protestnikih. 

Taki in podobnim situacijam 
se lahko postavimo po robu zelo 
učinkovito z ustrezno medijsko 
pokritostjo. Ker pri športu vseka-
kor gre za ogledalo družbe, se si-
cer lahko sprijaznimo, da bo šport 
'barvno slep' šele, ko bo takšna 
tudi zunanjost, a kot športni no-
vinarji lahko rasizem v špor-
tu kot sestavni del širše diskri-
minacije pomagamo izkorenini-
ti. Tako imamo zelo veliko odgo-
vornost, saj je naloga naše pozici-
je kot ustvarjalcev mnenj in hkrati 
naša človeška obligacija, da se bo-
rimo najprej za ljudi in šele nato 
za dobro zgodbo. 

Neža Oder
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Brez pevcev in godcev ni dobre volje

V zaselkih naše občine so ljud-
je radi dobre volje. Veselo pokle-
petajo, si zapojejo kakšno prijet-
no melodijo, še raje pa pevcem in 
godcem prisluhnejo. Verjamem, 
da veste za številne dobre doma-
če pevce in muzikante, pa še pova-
bimo radi slavčke in mojstre glas-
bil iz različnih kotičkov slovenske 
dežele. Zato nas ob tradicional-
nem srečanju ljudskih godcev in 
pevcev razveseljujejo že 32 let. Da 
bi kakšen znan obraz lažje pre-
poznali, poglejte fotografijo glas-
bene skupine Marjan s prijate-
lji. Marjan Ramšak, ki ob Miranu 
Klemencu botruje rojstvu našega 
popularnega srečanja, je tudi bo-
ter te prijateljske druščine godcev 
in pevcev. Ker je njegova mama 
Angela rada pela, pa pesmi tudi 
»kovala« in nam jih sama rada re-
citirala, bi jo rad vprašal: »Angela, 
kaj si je Marjan ob rojstvu prej za-
želel, dudo ali frajtonarico?« Petje 
in igranje je Marjan natrosil v 
srca svoje družine in z ženo Ivico 
sta bila presrečna ob slehernem 

uspešnem nastopu. V naših za-
selkih, še posebej v Doliču, gav-
de brez muzikantov, ki zmore-
jo že ob prvih taktih navdušiti, da 
noge v dvorani okrog njih zacepe-
tajo, res nikoli ni. Marjan s prija-
telji pa spoštuje sleherno sorodno 
glasbeno dušo, zato jim dobrih 
znancev ne bo nikoli zmanjkalo. 
Fotografija me tudi opozarja, naj 
le še nekaj zapišem. Znanih obra-
zov ne manjka, kajne? 

Ob Marjanu s prijatelji bos-
te prepoznali katerega izmed 
Slakovih fantov. Potem ko je l. 

1964 prišlo do združitve Fantov s 
Praprotna in Tria Slak, je ljubitelje 
prijetnih zvokov začel navduševati 
Ansambel Lojzeta Slaka. Ta osta-
ja z nami tudi po Lojzetovi smrti. 
Tradicionalnega vsakoletnega sre-
čanja v Selah v sosednji Avstriji pa 
se ob njegovih pevcih in godcih že 
3 leta udeležuje tudi Marjan s pri-
jatelji. Druženje se vselej konča s 
fotografiranjem in tako so se vam 
ob prebiranju teh vrstic skleni-
li nasmehniti tudi fantje nepozab-
nega Ansambla Lojzeta Slaka. 

Marijan Križaj

Sem … Justin Borovnik, doma 
na Štefanovi kmetiji v Završah. 
Moji predniki izhajajo s Kozjaka, 
od koder je prišel moj dedek in 
prinesel hišno ime s seboj. Rojen 
sem v domači hiši, kot smo takrat 

bili povečini vsi otroci. Danes sem 
kmet upokojenec, kmetija je v ro-
kah mladih, tako se mi ni več tre-
ba ukvarjati s kmečkimi opravili in 
živino. Ljubim domače kraje in tu 
bom ostal za vedno in z veseljem. 

Kakšna je bila vaša poklicna 
pot?

Ko sem bil star 6 let, se je zače-
la 2. sv. vojna in z njo se je konča-
lo moje otroštvo in moja brezskrb-
na mlada leta so se spremenila v 

n a š  o b č a n  

Justin Borovnik
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trenutke, polne strahu, odrekanja 
in žalosti. Prav dobro se spomnim 
partizanov in Nemcev, ki so priha-
jali na dvorišče in oboji so prina-
šali nemir v naša srca. Že kot ot-
roka me je kmetija potopila v delo 
in ker sem bil najmlajši od števil-
nih otrok pri hiši, sem na domači-
ji tudi ostal. Očeta sem mlad izgu-
bil, zato sem si kmalu poiskal ži-
vljenjsko popotnico Marijo Rahten 
z Graške Gore. Mimogrede sva z 
ženo postala mlada gospodarja z 
nekim videnjem, da je na dvorišče 
treba počasi pripeljati tehnologijo. 
Zaradi hude poškodbe roke je bilo 
delo oteženo, vendar se je vložek 
v stroje obrestoval in kmetija je 
dobro napredovala (vzgoja pitan-
cev, proizvodnja mleka, pridela-
va mesa). V tistih časih je bilo tež-
ko priti do denarja, saj ni bilo ni-
česar, kar bi lahko prodal. Ni bilo 
cest, ne elektrike, ne prevoznih 
sredstev. Hudo je bilo in čeprav 
je mladost lepa, ne vem, če bi se 
vrnil v tiste čase. Potem, ko se je 
sprostila prodaja lesa, je bilo lažje, 
les nam je bil na kmetijah na str-
mih območjih glavni vir dohodka. 
Ker je se je tudi oglje dalo prodati, 
sem kuhal tudi oglje in pripravil 
okrog dvajset kop.

Kaj najraje počnete v prostem 
času?

Skozi celotno kmetovanje se ne 
spomnim trenutka, ki bi mu lah-
ko rekel prosti čas, le-tega mi je 
prinesla hčerka s prevzemom 
kmetije, nato sem se ugnezdil v 
kletno delavnico in tam začel ši-
riti svojo rokodelsko spretnost. V 
mladih letih sem bil strasten če-
belar in ker imam kar 6 otrok, 
so otroci med kar sproti pojed-
li, kar me je še posebno motivira-
lo. Še ko sem aktivno kmetoval, 
sem ljubil les in z užitkom sem 
iz njega izdeloval uporabne izdel-
ke. Čeprav nikoli nisem imel spe-
cialne delavnice in ne kakšnih po-
sebnih strojev, sem se zanašal na 
zdravo kmečko pamet in na lastno 
iznajdljivost. Začel sem z izde-
lovanjem grabelj, saj sem kma-
lu spoznal, da vsake grablje pač 
ne »tečejo« enako. Grablje za gra-
bljenje mrve po strminah morajo 
biti pač drugače izdelane kot tis-
te, ki jih uporabljajo nižinski kme-
tje. Tako je bilo moje orodje vedno 
bolj lično izdelano, zato tudi laž-
je. Že tako težko kmečko delo je 
bilo včasih še bolj naporno zaradi 
neprimernega in okornega orod-
ja. Potem sem izdeloval še »štile« 
za sekire, cepine, motike, vile in 
krampe, pa kosišče za kose, pletel 
sem košare in koše, tudi sodov in 
lesenih čebrov sem se lotil. Seveda 

pa je bilo treba znati popraviti kov-
če ali voz ali pa še kaj zahtevnejše-
ga. Danes se ljubiteljsko in v pros-
tem času ukvarjam z izdelavo iz-
delkov, ki me spominjajo na mla-
da leta in me pogled nanje ponese 
v tiste čase. Rad sem v svoji delav-
nici, kjer se še vedno kaj razvije 
izpod mojih rok. Včasih se zane-
sem le na svoj spomin, kadar kaj 
izdelam, včasih pa si pomagam s 
sliko. Izdelujem vse v pomanjša-
ni velikosti, da bi se izdelki ohra-
nili v spominu tudi mlajšim rodo-
vom. Se pa v moji zbirki najde še 
ogromno stvari, ki jih z veseljem 
pokažem.

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni?

Motivacijo in ponos so mi daja-
li otroci in rezultati rastoče kmeti-
je. Nekakšen zagon mi je bila se-
veda tudi žena, ki mi je obenem 
nadomeščala desno roko. Ponosen 
sem, da sem živel pošteno in skro-
mno. Da sem vzdržal, tudi takrat, 
ko je bilo posebej hudo. Da imam 
vnuke, ki me še vedno vpraša-
jo za kakšno mnenje, čeprav vem, 
da včasih le zaradi lepšega, am-
pak mi pa le dajo čutiti, da sem 
za njih junak in me spoštujejo. 
Ponosen sem na družino, na po-
kojno ženo, nase.

Od kod črpate ideje, moč za 
svoje delo?
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Kmetovanje v mojem času je pri-
sililo človeka, da se izpolnjuje v 
vseh panogah in skozi leta odne-
seš obilo delovnih veščin, kar mi 
v pokoju pride prav, da si krajšam 
čas. Želja, da bi te delovne nava-
de prikazal generacijam, ter izde-
lava starega orodja sta počasi pri-
pomogla, da se je delavnica spre-
menila v mali kmečki muzej, ki 

ga s ponosom pokažem obiskoval-
cem. Zdaj si baterije napajam iz 
spominov, trudim se, da je več tis-
tih prijetnih.

Vaš življenjski moto
Vseskozi me je spremljala misel, 
da je treba živeti v slogi, ki prina-
ša v dom in okolico mir in prijet-
no bivanje. Da se je treba v življe-
nju truditi za vsak dan posebej 

in da ti res ni prav nič podarje-
no in nič ni samoumevno. Da je 
treba odpuščati, če želiš, da dru-
gi odpustijo tebi. Ja, pri mojih le-
tih mislim, da je zdravje zelo po-
membno in da če si s telesom in 
dušo dobro delal vse življenje, bi 
se v starosti moralo to obrestovati. 
Ne, nič ti ni podarjeno.

Pripravila: Darinka Lubej

Ema Čas, natečaj Tisnikarjevo leto

Anej Popič, natečaj Tisnikarjevo leto
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Dan zdravja na naši šoli

7. 4. je svetovni dan zdravja. Na 
OŠ Mislinja se vsako leto na ta 
dan dogajajo aktivnosti, s katerimi 
opozorimo na zdrav način življe-
nja. Veliko pozornost posvečamo 
zdravi prehrani, gibanju. Letos 
smo učenci pri izbirnem predme-
tu sodobna priprava hrane nare-
dili plakate s priljubljenimi živi-
li osnovnošolcev in tem živilom 
ugotavljali vsebnost sladkorja v 
100 g posameznega živila. Na šol-
skem vrtu smo lani pridelali slad-
korno peso, iz nje pa sladkor, ki 
smo ga uporabili za izdelovanje li-
zik, karameliziranih lešnikov in 
orehov. Inštitut za trajnostni ra-
zvoj nam je z razstavo Hrana v ob-
laku predstavil, kaj je njihovo pos-
lanstvo. Na šolskem vrtu se je od-
vijala zanimiva predstavitev ob-
rezovanja drevja. Najmlajši so se 
preizkušali v zanimivih igrah lo-
vimo ravnotežje. 

Novinarji šolskega glasila pa 
smo ta dan ujeli v sliki in besedi.

Sadno drevje na šolskem vrtu
Šestošolci smo imeli na šol-

skem vrtu zanimivo predstavitev 

obrezovanja sadnega drevja. 
Obiskal nas je agronom Vanes 
Husić iz vrtnarskega kluba Gaia. 
Drevesa so živa bitja, zato jih je 
potrebno skrbno negovati, jim 
posvečati skrb. V zimskem času 
sicer mirujejo, a že zgodaj spo-
mladi se začnejo prva dela v sa-
dovnjaku. Treba je pogleda-
ti, kako so drevesa prezimila in 
če se jih loteva kakšna bolezen. 
Najpomembnejše opravilo za vsa-
kega sadjarja pa je obrezovanje 
drevja. Naši dedki znajo to zelo 
dobro opraviti, tudi nekateri očet-
je. Kaj pa mi? Kako se lotiti obre-
zovanja, na kaj moramo biti po-
zorni, nas je poučil agronom.

Pri obrezovanju moramo biti 
pozorni na rez vej, z drevesa mo-
ramo odstraniti suhe in polomlje-
ne veje. Pozorni moramo biti, da 
se veje med seboj ne drgnejo, zato 
jih je potrebno privezovati, in to 
s sadjarsko elastično vrvjo in ne 
s kovinsko žico. Velika nevarnost 
za drevesa so škodljivci. Ti se veli-
kokrat skrivajo pod drevesnimi li-
šaji, zato je treba lišaje odstraniti. 
Opozoril nas je tudi, da moramo 

v jeseni z dreves odstraniti vse po-
sušene plodove, saj se v njih prav 
tako razvijajo bolezni. Če bomo 
pozorni na vse to, nam bo dre-
vo v jeseni trud poplačalo z oku-
snimi sadeži. Ugotovili smo, da je 
vzdrževanje sadovnjaka res zah-
tevno delo. Če bomo hoteli posta-
ti pravi sadjarji, se bomo morali še 
veliko naučiti. 

Naslednje opravilo, ki zahteva 
veliko znanja, pa je cepljenje dre-
ves. Koliko znanja potrebujemo 
šele pri tem delu. Kar nekaj učen-
cev je bilo nad prikazanim tako 
navdušenih, da si želijo o tem iz-
vedeti še kaj več in se teh veščin 
naučiti. Naslednje šolsko leto bi 
lahko na šoli potekal sadjarski 
krožek. Učenci bi se pod budnim 
očesom strokovnjaka učili ve-
ščin sadjarjenja, skrbeli za drevje, 
ga negovali in kasneje v življenju 
imeli svoj sadovnjak.

Vtisi naših učencev
Julija in Tinkara iz 6. b sta po-

vedali, da sta izvedeli veliko no-
vega, še posebej ju je zanima-
lo, kako škodljivci uničijo sadno 
drevje.

Marku in Andreju iz 6. b pa 
je bilo še posebej zanimivo cep-
ljenje sadnega drevja, ki drevesu 
prav nič ne škodi. Prav tako je bilo 
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zanimivo, kako porežemo veje, da 
ne zrastejo previsoko, kako veje 
privezujemo, da lahko sadje lažje 
obiramo.

Hrana v oblaku
V Inštitutu za trajnostni razvoj 

spodbujajo in povezujejo šolske 
ekovrtove, osveščajo ljudi o ekolo-
škem kmetovanju, mladim spre-
govorijo o pomenu lokalno pride-
lane hrane, o vzpostavitvi ravno-
težja v naravi, uporabi avtohtonih 
sort rastlin. Osnovnošolce o vsem 
tem osveščajo na zanimiv na-
čin – z razstavo, in sicer tako, da 
predstavijo 10 različnih postaj oz. 
10 različnih vidikov trajnostnih 
prehranskih sistemov.

Na teh postajah so bila pos-
tavljena vprašanja glede načina 
predelave hrane, o ekološki ozave-
ščenosti ljudi, o pomenu semen, 
o škodljivosti pesticidov in em-
balaže v naravi … Na vsaki posta-
ji je potekala predstavitev, ob ka-
teri se je razvil pogovor z učenci. 
Slogan Jej lokalno, misli global-
no nas ozavešča o hrani. Kako po-
membno je dati prednost lokalno 
pridelani hrani na ekološko zdrav 

način, ohranjati avtohtone sorte … 
Če bi vse države mislile in delale 
tako in vse to trajnostno ohranja-
le, bi bil svet lepši, ljudje pa bolj 
zdravi.

Predstavnica inštituta je po-
hvalila naš ekološki vrtiček in 
nas spodbudila, da delamo čim 
več na vrtovih, da se čim več uči-
mo o zdravi prehrani, jo sami pri-
delujemo, skrbimo, da zavržemo 
čim manj hrane, uporabljamo čim 
manj plastike in tako ohranjamo 
naš planet.

Brez dobrot ne gre
Učenci izbirnega predmeta 

sodobna priprava hrane in osta-
li prostovoljci smo v zadnjih dneh 
pripravljali dobrote za degustacijo.

Pripravili smo smutije in sad-
na nabodala. Iz sadja smo naredili 
tudi ježke. Z našega vrta smo v je-
seni pobrali sladkorno peso, iz nje 
naredili sladkor. Izdelali smo lizi-
ke, karamelizirali lešnike in ore-
he ter naredili čips iz sladkorne 
pese. Vse te dobrote smo lahko po 
zaključni prireditvi tudi poskusili. 
Mmm, res je bilo dobro. 

Ta dan je bil res nekaj posebne-
ga. Prav vsi smo bili mnenja, da je 
bil poučen, zanimiv in je kar pre-
hitro minil. Naj bo takih dni čim 
več.

Novinarji šolskega glasila:  
Neža Pavlič, Ana Pogorevc,  

Nik Čepin, Nives Gošnjak  
in mentorica Irena Sešelj

m l a d . s i  

Slovesnost ob začetku gradnje  
Centra za zdravje in šport

V četrtek, 10. 5. 2018, je pri OŠ 
Mislinja potekala slovesnost ob 
položitvi temeljnega kamna za iz-
gradnjo Centra za zdravje in šport 
Mislinja. Ob tej slovesnosti nas je 
s svojim obiskom počastila mini-
strica za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Maja Makovec Brenčič.

Slovesnost se je pričela s hi-
mno, ki jo je zapel šolski pevski 

zbor. Potem je ravnateljica šole 
mag. Natalija Aber Jordan poz-
dravila ministrico, direktor-
ja Direktorata za investicije, žu-
pana občine Mislinja, poslanca 
Državnega zbora RS ter vse osta-
le goste. Povedala je: »Minilo je že 
več kot desetletje, ko smo na OŠ 
Mislinja sanjali o novi telovadnici. 
In sedaj jo bomo po dolgih letih le 

imeli. To ni le velika pridobitev za 
šolo, temveč tudi za celotno občino 
Mislinja ter za lokalno skupnost.« 

Nato je o pomenu tega dne 
spregovoril mislinjski župan 
Bojan Borovnik. Dejal je: »Ta cen-
ter bo lesen in bo imel velik vad-
beni prostor, ki ga bomo lahko 
razdelili na več manjših. Del cen-
tra pa bo namenjen tribunam, 
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Mladi Bistroumi 2018

Prva sobota v maju … sončno po-
poldne … Ljubljana čaka na nas … 
Polni pričakovanja se odpravimo 
na pot. V glavi se poraja ogromno 
vprašanj: kako bo, bo dolgo traja-
lo, mogoče bo dolgočasno in su-
hoparno, ali pa morda zanimivo? 
Ker sem to doživljala prvič v kari-
eri, je bilo pričakovanje še toliko 
večje.

Pa se vrnimo na začetek doga-
janja na OŠ Mislinja. Kakor vsako 
leto, je tudi letos potekalo mate-
matično tekmovanje. Le najboljši 
se udeležijo državnega tekmova-
nja iz matematike. Prav to je letos 
uspelo tudi Tilnu Podlipniku, ki 
se je na ta izziv zavzeto pripravljal.

Po prvih neuradnih rezultatih 
z državnega tekmovanja je bilo ta-
koj jasno, da je zlato Vegovo pri-
znanje že njegovo, saj je od 32 mo-
žnih osvojil 29 točk. A vseeno 
smo malo nestrpno čakali na ura-
dne rezultate DMFA Slovenije, po 
katerih je bil Tilen uvrščen na iz-
jemno 2. mesto v državi iz znanja 
matematike v 5. razredu. Ta dose-
žek je še toliko večji, ker se je to 
zgodilo prvič v zgodovini šole.

Sledilo je uradno vabilo na 
zaključno prireditev Bistroumi 
2018 v Ljubljani. Udeležili smo 
se ga skupaj s starši in bili pri-
ča zanimivi in predvsem zabav-
ni prireditvi, s katero so počastili 

in nagradili mlade »glavce« in 
jim poskušali vliti voljo in mo-
tivacijo za nove poti, znanja in 
raziskovanja.

Marija Tašič

garderobam, fitnesu, avli ter pro-
storom za shranjevanje rekvizi-
tov.« Zahvalil se je vsem, ki so pri-
spevali denar za izgradnjo, ter tis-
tim, ki so na kakršen koli način 
pomagali, da bo ta objekt stal že v 
letošnjem koledarskem letu. 

Zaplesala je tudi folklorna sku-
pina in nas navdušila z zanimi-
vo predstavitvijo ljudskega ple-
sa. Nato sta spregovorila Ivan 
Škodnik, poslanec Državnega zbo-
ra RS, ter ministrica za izobraže-
vanje, znanost in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič, ki je med dru-
gim povedala, da bodo septembra 
na kar 175 šolah začeli izvajati pro-
gram za učence s 45-minutno vad-
bo na dan in jih tako še bolj spod-
bujali k športni dejavnosti. 

Povezovalka programa Karin 
Bežan je zaključila: »Temeljni 
kamen je položen. Upamo in 

verjamemo, da bo gradnja stekla 
tako, kot mora, da se bomo pred 
koncem koledarskega leta zopet 
srečali na tem mestu in prerezali 
trak naši novi pridobitvi.«

Po končani slovesnosti smo 
prisotne pogostili z zakusko, ki so 

jo pripravili kuharice OŠ Mislinja 
ter učenci izbirnega predmeta pod 
mentorstvom učiteljice Polone 
Krašovec.

Patricija Zbičajnik, 9. a
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Ob svetovnem dnevu gibanja, 10. 
5., smo se na pomen zdravja in 
zdravega načina življenja spom-
nili tudi zaposleni v ZD Slovenj 
Gradec. Za občane smo pripravi-
li dan odprtih vrat in predstavi-
li zanimive aktivnosti, ki jih po-
nujamo obiskovalcem. Med dru-
gim smo vabili tudi v integrirani 
Center za krepitev zdravja (CKZ).

Ena od novosti, ki jo ZD 
Slovenj Gradec ponuja, je prav 
nadgradnja in razvoj preventiv-
nih programov v lokalnem okolju. 
Ključni del projekta, pri katerem 
ZD SG sodeluje z ZD Dravograd, 
je vzpostavitev integriranega 
CKZ kot samostojne enote v ZD. 
V okviru centra pripravljamo za 
udeležence razgibane delavnice 
in programe, s katerimi jih želi-
mo spodbujati k skrbi za fizično 
in duševno zdravje v različnih ži-
vljenjskih obdobjih. Novi center 
je na dnevu odprtih vrat po uvo-
dnem nagovoru direktorice ZD 
Marjete Vaupot predstavila Mateja 
Učakar, vodja CKZ-ja. Bogato po-
nudbo delavnic, ki jih center po-
nuja obiskovalcem, je opisala 
Katarina Krenker, koordinatorka 
Programa za krepitev zdravje. 

V nadaljevanju programa, ki 
je zaradi slabega vremena po-
tekal v MKC-ju Slovenj Gradec, 
so obiskovalci lahko prisluhni-
li predavanju V naravo za bis-
tro glavo. Psihologinja Mojca 
Šipek je predstavila pomen giba-
nja in sproščanja v naravnem oko-
lju ter z obiskovalci razmišlja-
la o konkretnih aktivnostih, ki 
jih lahko izvajamo na prostem. 

Obiskovalci so se dopoldne lah-
ko podrobneje seznanili tudi s 
svojim zdravstvenim stanjem. 
Medicinske sestre so namreč iz-
vajale meritve krvnega sladkorja, 
holesterola, krvnega tlaka, inde-
ksa telesne mase (ITM) ter obsega 
pasu. Izvedeli so lahko več o zgo-
dnjem odkrivanju rakavih obolenj 
in se v sodelovanju s Koroškim 
društvom za boj proti raku ude-
ležili samopregledovanja dojk in 
mod.

Obiskovalci so lahko ugotav-
ljali tudi svojo fizično pripravlje-
nost. Preizkusili so se v 6-minu-
tnem testu hoje, ki je alternati-
va testu za oceno stopnje aerob-
ne zmogljivosti in ga je pripravi-
la fizioterapevtka Eva Krautberger. 

Ogledali so si še prikaz temelj-
nih postopkov oživljanja in nordij-
ske hoje, ki jo je prikazala Danica 
Repas, inštruktorica nordijske 
hoje. Študentki medicine pa sta 
predstavili model debelega čreve-
sa ter pomen organizacije SVIT.

Ob pestri ponudbi aktivnosti 
so se obiskovalci lahko seznanili 
še z zanimivo ponudbo brezplač-
nih programov, ki so jim na voljo. 
Z nasmehom na obrazu so si bili 
enotni, da so preventivni progra-
mi več kot dobrodošla popestritev 
ponudbe v lokalnem okolju.
Mateja Učakar, mag. zdr. nege, vodja 

Centra za krepitev zdravja ZD SG in 
ZD Dravograd skupaj s sodelavkami 

integriranega Centra za krepitev 
zdravja ZD SG

s k r b  z a s e  

Dan odprtih vrat  
Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
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V l. 2017 smo se v Zdravstvenem 
domu Slovenj Gradec skupaj z 
Zdravstvenim domom Dravograd 
v obliki konzorcija prijavili na raz-
pis Ministrstva za zdravje. Bili 
smo uspešni in izbrani kot eno iz-
med 25 okolij v Sloveniji, kjer bo 
potekala nadgradnja in razvoj pre-
ventivnih programov. 

Aktivnosti projekta se bodo iz-
vajale na območju ZD SG in ZD 
Dravograd v sodelovanju s par-
tnerji v lokalnem okolju (občina, 
center za socialno delo, območ-
na služba Zavoda za zaposlovanje, 
območna enota Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije, ob-
močna enota NIJZ, vzgojnoizobra-
ževalni zavodi, PUM-O, mladin-
ski centri …). 

Namen projekta je krepitev jav-
nozdravstvene vloge zdravstvenih 
domov, izvajanje nadgradenj pre-
ventivnih pregledov za otroke in 

mladostnike, preventivnih obrav-
nav za ogrožene otroke in mla-
dostnike ter izvajanje integrira-
ne preventive kroničnih bolez-
ni na primarni ravni zdravstvene-
ga varstva, vključevanje ranljivih 
oseb v preventivno zdravstve-
no varstvo ter uvajanje mode-
la skupnostnega pristopa za kre-
pitev zdravja in zmanjševanje ne-
enakosti v zdravju v lokalnih 
skupnostih.

Ključni del projekta predstavlja 
vzpostavitev integriranih centrov 
za krepitev zdravja (CKZ) kot sa-
mostojnih enot v zdravstvenih do-
movih. V CKZ, ki ima sedež v ZD 
SG in pokriva tudi območje ZD 
Dravograd, stremimo k zagotavlja-
nju kakovostnih preventivnih pro-
gramov, ki se med seboj povezuje-
jo in strokovno dopolnjujejo ter jih 
izvaja za to posebej usposobljen 
kader. Izvajamo program Priprava 

na porod in starševstvo, aktivnosti 
krepitve zdravja in preventivnih 
obravnav za otroke, mladostnike 
in njihove starše, zobozdravstve-
ne vzgoje za otroke in mladostni-
ke ter Program za krepitev zdrav-
ja odraslih.

S ciljem doseganja boljšega 
zdravja, z zdravjem povezane ka-
kovosti življenja in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju v lokalnih 
skupnostih ter načrtovanja aktiv-
nosti promocije zdravja, ki bodo 
izhajale iz potreb ciljnih popula-
cij, bomo v okviru tega projekta 
prispevali k boljši informiranosti, 
motiviranosti in posledično vklju-
čenosti v preventivne programe 
ter k dostopnejšim, sprejemljivej-
šim in ustreznejšim preventivnim 
obravnavam.
Mateja Učakar, mag. zdr. nege, vodja 

Centra za krepitev zdravja ZD SG in 
ZD Dravograd

s k r b  z a s e  

Projekt Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov 
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

s k r b  z a s e  

Predlogi in nasveti

Lepo pozdravljeni, sokrajanke in 
sokrajani!

Ponovno je prišel čas, da vam 
podam delček informacij, s kate-
rimi bi vas rada seznanila, pred-
vsem zato, da bo naš morebi-
tni skupni stik potekal brez te-
žav ali trenj. Verjamem vam, da 

ste pogosto v stiski, ker je nam 
zdravnikom nekaj samoumev-
no, vam pa sploh na misel ni 
prišlo. Zato sem tako zelo vese-
la za to priložnost, ki mi jo da-
jete. V nadaljevanju z vami de-
lim 2 nasveta, ki nista toliko po-
vezana s stroko kot pa s samo 

praktičnostjo, kadar se srečujete 
z bolnišnico.

Parkiranje
Zelo pogosto se nam zgo-

di, da se pacienti sami pripelje-
jo v Slovenj Gradec in pridejo v 
bolnišnico (urgentni center) na 
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pregled. Ob pregledu ugotovimo, 
da bi bila potrebna hospitalizacija. 
Potem pa pacient zavrne takojšnjo 
hospitalizacijo, saj želi prestavi-
ti avto s plačljivega parkirišča na 
brezplačno.

Kadar se zdravnik odloči, da 
ste potrebni prenočitve v bolnišni-
ci, ima v mislih zagotovo tehten 
razlog, prav tako je odgovoren za 
vašo varnost oz. zdravje. Ne more 
vas spustiti, da bi prestavili avto. 
Kaj, če se vam izven bolnišnice 
kaj zgodi?

Rešitev te zagate? Kadar ima-
te pregled v bolnišnici, poskusi-
te poiskati voznika ali pa parkiraj-
te tam, kjer lahko avto ostane tudi 
čez noč ali nekaj dni. Vedno imej-
te v mislih, da obstaja možnost 
hospitalizacije.

Prav tako bi vas prosila, da 
se ne pogajate z zdravnikom, ki 
vas želi sprejeti na oddelek, da 
bi prišli morda čez nekaj ur na-
zaj ali pa naslednji dan zjutraj. Ne 
nas spravljati v stisko, medtem ko 
vam mi želimo pomagati. Zopet 

ponavljam: vedno imejte v mislih, 
da obstaja možnost prenočitve v 
bolnišnici.

Dokumentacija
Obstaja tudi slaba stran naše-

ga računalniškega sistema. Na ra-
čunalniku v bolnišnici lahko vi-
dimo samo izvide in preiskave, ki 
ste jih opravili v naši bolnišnici. 
Ne moremo videti preiskav in po-
segov, ki ste jih opravili v kateriko-
li drugi bolnišnici, ustanovi ali pri 
osebnem zdravniku.

Kadarkoli pridete na kakršen-
koli pregled v bolnišnico, prinesite 
s seboj najbolj bistvene izvide oz. 
dokumentacijo o vaših boleznih, 
ki ste jo prejeli v kateri drugi us-
tanovi. S tem nam boste izjemno 
olajšali vpogled v vaše zdravstve-
no stanje ter pomagali pri iskanju 
najprimernejše vrste zdravljenja 
za vas. Za vaše zdravje gre.

Srčno upam, da vam z nasve-
ti pomagam ustvariti lažji in mir-
nejši stik z zdravstvom. Vsekakor 
pa si želim, da bi bili zdravi ter 

mojih nasvetov ne bi potrebova-
li v praksi. 

V kolikor bi želeli, da preda-
vam o teh splošnih temah kakšni 
skupini poslušalcev, sem doseg-
ljiva na: marjanca@matvoz.com. 
Zdravstvenih nasvetov po ele-
ktronski pošti ne dajem, ponje 
se obrnite na svojega osebnega 
zdravnika.

Želim vam obilo zdravja, ra-
dosti in smeha. Življenje je lepo.

Marjanca Matvoz, dr. med. 
specializantka urgentne medicine

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Ker naše društvo raste in se razvija, se prav tako raz-
vija tudi mladina v PGD Mislinja. S ponosom lah-
ko poudarimo, da je v vrstah mladih gasilcev okoli 
40 otrok, ki se pridno kalijo, da bi postali pravi gasil-
ci. Veliko truda vlagajo v našo organizacijo, ki je pro-
stovoljna, in s tem kažejo dober zgled ostalim sovr-
stnikom. Ne le, da vadijo in trenirajo gasilske vešči-
ne, temveč se družijo z vrstniki in se na takšen način 
tudi odmikajo iz virtualnega sveta in računalnikov, 
ki vedno bolj držijo mladostnike med štirimi stena-
mi. Vsekakor pa se ti otroci zavedajo, kako pomemb-
na je pomoč ljudem v stiski in le na takšen način 
bodo vzgojeni vzorno in v ponos naši občini. Marljivi, 

vestni in dejavni – tako bi lahko opisali otroke, ki 
vseskozi trenirajo in se usposabljajo, udeležujejo se 

Prevzem novega mladinskega 
prapora PGD Mislinja
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tekmovanj, predavanj, vaj … vedno pa se vrnejo z 
dobrimi rezultati, na kar smo zelo ponosni. Letos se 
bodo naši otroci kar z 2 ekipama dokazali na držav-
nem gasilskem tekmovanju, ki bo v Gornji Radgoni, 
ter tako zastopali barve občine in PGD Mislinja.

V l. 1975 je bil razvit 1. mladinski prapor v našem 
PGD, ker pa je ta dotrajan, bi radi ob 115. obletnici 
društva razvili nov mladinski gasilski prapor.

Poleg razvitja prapora pripravljamo zabavo za vse 
otroke. Zabaval jih bo Ribič Pepe, ogledali si bodo 
lahko gasilska, policijska in reševalna vozila, poiz-
kusili gasilske palačinke, animacije in še in še … 
Vabljeni vsi – starši, mladina in otroci – pridite, vese-
lo bo.

Miha Borovnik

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Ker se nesreče vse bolj spreminja-
jo in postajajo različne, smo se od-
ločili, da se podamo v nakup opre-
me za tehnično reševanje. Ta bo 
služila za pomoč občanom v ra-
znovrstnih nesrečah, kadar bodo 
to potrebovali, vsekakor pa upa-
mo, da čim manjkrat, če pa že, je 
oprema nameščena in pripravlje-
na za uporabo. V PGD je bila od 
nekdaj prisotna želja po pridobi-
tvi tovrstne opreme in to nam je 
v aprilu tudi uspelo. Tokrat nis-
mo trkali na vrata naših občanov 
za pomoč pri nakupu, ampak smo 
želeno opremo kupili s prihran-
ki. Ker pa oprema sama po sebi 
ni dovolj, smo izpeljali tudi vajo, 
kako ravnati ob prometni nesreči. 

V našem društvu je kar nekaj čla-
nov usposobljenih za tehnično re-
ševanje, vendar pa je potrebno 
znanje obnavljati in nadgrajevati. 

Praktični del je potekal na gasil-
skem poligonu PGD Mislinja sku-
paj s člani PGD Slovenj Gradec. 
Najprej je potekal ogled opreme 
obeh društev ter dogovor o samih 
postopkih pri reševanju. Potekal 
je prikaz uporabe tehnike reševa-
nja iz osebnega vozila. Za vas smo 
v pripravljenosti 24 ur na dan, 365 
dni na leto.

Vseskozi stremimo k ciljem, da 
se izobražujemo, vadimo in uspo-
sabljamo, da lahko učinkovito, hit-
ro ter strokovno pomagamo vam, 
drage občanke in dragi občani, ka-
darkoli potrebujete našo pomoč. 

Miha Borovnik

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

PGD Mislinja z novo pridobljeno 
opremo za tehnično reševanje
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d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Gasilci ne poznamo meja in prav 
to smo dokazali na obmejnem ob-
močju, to je na predelu Pake pri 
Velenju. Najprej so seveda poteka-
li pogovori med društvoma, nato 
je prišla pobuda, da se zaradi hi-
trejšega dostopa do kmetij na tem 
območju poleg PGD Šalek aktivi-
ra tudi PGD Mislinja. Tako se je 
dogovor hitro spremenil v realnost 
in že smo pripravili vajo na kme-
tiji Slatinšek – p. d. Napočnik. 
Družini Slatinšek se zahvaljuje-
mo, da smo vajo lahko izvedli na 
njihovi domačiji. 

Potekala je pod vodstvom PGD 
Mislinja, ki je vajo 27. 4. tudi or-
ganiziralo. Ker v reševanju šteje-
jo minute, včasih tudi sekunde, 
se je pokazalo, da smo upravičeno 
podpisali sporazum, saj smo bili 
na kraju dogodka zaradi manjše 

oddaljenosti nekaj minut pred 
PGD Šalek. Vajo so si ogledali tudi 
visoki gostje iz Velenja in Mislinje. 

Po končani vaji smo slavnostno 
podpisali listino. Le-to so pod-
pisali oba predsednika društev, 
oba poveljnika in obe tajnici. Po 
vaji je sledila kratka analiza, nato 
pa meddruštveno druženje ter 

izmenjava informacij. Zahvala gre 
še posebej PGD Šalek, ki je doka-
zalo, da mu ne gre za meje, temveč 
za varnost ljudi na tem območju 
in s tem tudi za sodelovanje s PGD 
Mislinja. Še enkrat smo dokaza-
li, da s skupnimi močmi zmoremo 
sodelovati, ne glede na meje. 

Miha Borovnik

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Podpis sporazuma med PGD Šalek  
in PGD Mislinja

š p o r t n i  u t r i p  

Delo Karate kluba Mislinja  
v prvem polletju 2018

Člani karate kluba Mislinja ima-
mo treninge trikrat tedensko. 
Dvakrat v telovadnici OŠ, enkrat 
v PC Lopan. V slednjem trenira-
jo otroci 1. in 2. razreda, vsi osta-
li pa v telovadnici. Skupaj nas je 
to leto 22 in večinoma so na tre-
ningih prisotni vsi. Z najmlajšimi 
razvijamo predvsem koordinacijo 
in motorične sposobnosti. Oboje 
dobijo skozi igro, ki pa je usmerje-
na v resen trening karateja. Otroci 

pridno obiskujejo vadbo, napre-
dujejo in bodo kmalu pripravlje-
ni za resno delo. Ostali pa treni-
rajo dvakrat tedensko po 90 min. 
V enem tednu imamo torej 3 ure 
treninga, kar je veliko premalo, 
da bi bili rezultati vrhunski, so 
pa zato zelo dobri. Skozi trening, 
ki nam ga pomaga voditi tudi do-
brodošla pomoč iz Velenja, dobi-
jo udeleženi vse, kar ponuja so-
doben in tradicionalen karate. 8 

registriranih in 3 občasni tekmo-
valci potem vse pridobljeno zna-
nje pokažejo tudi na tekmovanjih. 
Naš privilegij je, da lahko kot čla-
ni dveh karate zvez in prijatelji z 
vsemi ostalimi tekmujemo sko-
raj vsak konec tedna. Tekmovanja 
vseh kakovostnih nivojev se vrsti-
jo po Sloveniji in izven, mi pa jih 
veselo obiskujemo in domov nosi-
mo medalje ter se lahko pohvali-
mo z dobrimi nastopi. Da je tako, 
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svoje prispevajo vaditelji, ki se do-
datno izobražujejo in pridobiva-
jo znanje na seminarjih in drugih 
izobraževanjih.

V prvem polletju 2018 smo bili 
že na 11 tekmovanjih. Največ nas 
je na eni tekmi tekmovalo 9 (DP 
Fudokan), običajno število nasto-
pajočih na tekmi je 8. To leto smo 
opravili z enim državnim prven-
stvom, končali smo šolsko ligo, 
1. pokalno tekmo KZS, ostalo so 
bile pokalne tekme. Naših nasto-
pov je bilo do sedaj 44, okoli vra-
tu smo si lahko obesili 24 medalj. 

Prevozili smo Slovenijo po dol-
gem in počez, od Ljutomera do 
Lucije pri Portorožu in Gorij pri 
Bledu. Povsod dobrodošli, povsod 
prepoznani, povsod uspešni.

Ko bomo dobili novo športno 
dvorano, bomo lahko tudi orga-
nizatorji tekmovanj in ne samo 
gostje. Tako bomo lahko vsem v 
Mislinji pokazali kako zgleda tek-
movanje v karateju in kaj zmorejo 
naši člani.

Lepo je, ko prideš s tekmoval-
ci v oddaljen kraj in te domači-
ni in ostali prisotni pozdravijo, ti 

stisnejo roko, zaželijo uspeh na 
tekmovanju. Hura, če bi tako raz-
mišljali in se obnašali ključni ljud-
je v domačem kraju. Tu v naši lepi 
Mislinji pa še vedno v glavah od-
govornih in krajanov gnezdi mi-
sel, da sta 2 kluba, vse ostalo pa je 
samo hobi. Ne, gospe in gospod-
je, že dolgo ni tako. Obstaja še kdo 
drug, ki se prav tako dokazuje z 
uspehom in nosi ime Mislinje po 
Sloveniji in izven nje, ki je dober 
promotor kraja in je ponosen, da 
je član Karate kluba Mislinja.

Drago Felle 

SD Kidričevo je 24. 3. v športni 
dvorani Kidričevo organiziralo 
vrhunec domače sezone za tek-
movalce do 17. leta starosti. Med 
421 prijavljenimi tekmovalci smo 
imeli 13 tekmovalcev iz našega SD 
Dolič. Pot do državnega prven-
stva je bila zahtevna, saj so pred 
pričetkom letošnje sezone za vse 
tekmovalce dvignili kvalifikacij-
ske norme. To se je poznalo tudi 

š p o r t n i  u t r i p  

V Strelskem društvu Dolič  
smo se vnovič veselili naslova 
državne prvakinje
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pri manj številčni udeležbi na 
tekmovanju.

Sobota se je za trenerje in 
najmlajše tekmovalce pričela zelo 
zgodaj, za cicibane že ob 8. uri 
zjutraj. V kategoriji cicibani smo 
imeli prijavljene 3 tekmovalce, 
čeprav sta na prvenstvu kasneje 
nastopila le 2. Anže Jakopič se je 
sicer uvrstil na državno prvenstvo, 
vendar mu je bolezen prepreči-
la nastop, tako da sta kasneje naše 
barve zastopala le brata Jure in 
Jernej Glažar. Bolezen člana je po-
menila tudi, da smo na prvenstvu 
ostali brez močne ekipe v katego-
riji cicibani. Posamezno se je naj-
bolje odrezal Jernej Glažar, saj je s 
167 krogi dosegel odlično 16. mes-
to. Bolezen je nekaj posledic pus-
tila tudi pri Juretu, saj je prišel na 
tekmovanje zelo oslabljen, kljub 
temu se je trudil in se izkazal z 
28. mestom in 158 krogi. 

V kategoriji cicibanke nas je 
zastopala Teja Mencinger, za kate-
ro je bilo to 1. državno prvenstvo. 
Že na premiernem nastopu je do-
kazala, da je vrhunska strelka, saj 
je kljub tehničnim zapletom na 
strelišču in skoraj 2-urnem mu-
čenju izenačila svoj osebni rekord 
160 krogov in končala na odlič-
nem 10. mestu. 

V najštevilčnejši kategori-
ji mlajši pionirji je tekmovalo kar 
96 tekmovalcev. Tudi naše dru-
štvo je imelo v tej kategoriji naj-
več strelcev, in sicer 6. V tej ka-
tegoriji smo si veliko obetali od 
ekipnega uspeha, a so bila na 

koncu pričakovanja malce previ-
soka in se je hitro zatresla roka. 
Kljub temu so naši mladi strel-
ci prišli do lepega ekipnega uspe-
ha, saj so med 17 ekipami končali 
na 9. mestu. Med posamezniki se 
je najbolje izkazal Miha Polc, saj 
je s 180 krogi izboljšal svoj oseb-
ni rekord, kar je na koncu pome-
nilo odlično 9. mesto. Lepo so ga 
dopolnili tudi ostali strelci, in si-
cer Nik Čepin z 39., Vid Hatunšek 
s 56., Anže Vodenik s 65., Aljaž 
Orličnik s 74. in Aljaž Trost s 77. 
mestom. 

Napetost se je stopnjevala, saj 
smo imeli v igri za odličja še 3 
strelce. V kategoriji pionirji nas je 
zastopal Dejan Jurko, ki je doka-
zal, da premore veliko mero kon-
centracije in se zna zbrati za naj-
večja tekmovanja. Z odličnim re-
zultatom 179 krogov je v izjemno 
močni in številčni konkurenci do-
segel 10. mesto. Dobro se je od-
rezala tudi Anamaria Cvikl, ki je 
v kategoriji pionirke dosegla 30. 
mesto.

Ravno za konec pa smo prih-
ranili najlepše presenečenje letoš-
njega državnega prvenstva. V ka-
tegoriji pionirke nas je razveselila 
Kaja Mencinger, saj je z izjemnim 
rezultatom 186 krogov premaga-
la vso konkurenco in postala nova 
državna prvakinja! Skozi celot-
no sezono se je trudila po najbolj-
ših močeh in večino tekem kon-
čala okoli 10. mesta. Za največ-
je tekmovanje v sezoni pa je prip-
ravila najboljše. Kljub slabšim po-
skusnim strelom je znala ohraniti 
mirne živce in se zbrati za tekmo-
valne strele. Vedela je, da v fazi 
tekmovanja ni prostora za napa-
ke in da ji lahko le dobri streli pri-
nesejo želeno vrhunsko uvrstitev. 
Po sijajnem začetku, ko so pada-
le same desetice in devetice, se je 
napetost hitro pričela stopnjeva-
ti. Napetost in živčnost je bilo ču-
titi tako pri trenerjih kot tudi pri 
starših na tribuni. Kaja je ohrani-
la mirne živce in do konca tekmo-
valnih strelov ni naredila niti ene 
napake, saj je zadela kar 6 desetic 
in 14 devetic. 

Ravno njena mirnost, na-
tančnost in želja po dobrem us-
pehu so ji prinesle naslov držav-
ne prvakinje. Po njenem nasto-
pu smo se vsi zavedeli, da je to iz-
jemen rezultat, a do uradne potr-
ditve naslova smo morali čakati 
dolgi 2 uri, saj so nekatere njene 
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največje konkurentke streljale kas-
neje. Po koncu tekmovanja se je 
vsem smejalo do ušes, saj je SD 
Dolič lahko slavilo nov naslov dr-
žavne prvakinje. 

V našem društvu niso aktiv-
ni samo mladi tekmovalci, zato 
smo se udeležili tudi državne-
ga prvenstva v streljanju z zrač-
nim orožjem za veterane, ki je po-
tekalo 7. 4. v Ljubljani. Tudi tam 
smo poželi nekaj odličnih uspe-
hov. V kategoriji veterani nad 50 
let sta naše društvo z zračno pu-
ško zastopala Robert Borovnik, ki 
je z rezultatom 171 krogov dose-
gel 8., ter Mirko Glažar, ki je z re-
zultatom 154 krogov dosegel 16. 
mesto. Tudi v kategoriji veterani 
nad 60 let smo imeli svoja pred-
stavnika, najbolje pa se je odrezal 
Milan Hrovat, ki je z rezultatom 
175 krogov dosegel 11., medtem ko 
je Martin Hudales z rezultatom 
152 krogov dosegel 35. mesto. V ka-
tegoriji veterani nad 70 let nas je z 
zračno puško zastopal Franc Oštir, 
ki je z rezultatom 166 krogov dose-
gel odlično 6. mesto. Veterani so 
ekipno dosegli 5. mesto. 

Zelo uspešni smo bili tudi na 
tekmovanju veteranov v strelja-
nju z zračno pištolo. V kategori-
ji veterani nad 60 let je Alojzij 
Črešnik z rezultatom 166 krogov 
dosegel 12. mesto. Veliko bolj na-
peto pa je bilo v kategoriji nad 70 

let, saj je z rezultatom 159 kro-
gov Franc Oštir postal državni 
podprvak! Izjemno uspešni smo 
bili tudi med veterankami, saj je 
Leopoldina Črešnik z rezultatom 
155 krogov dosegla odlično 3. mes-
to v enotni kategoriji veteranke 
zračna pištola. 

Državno prvenstvo za člane 
in mladince je bilo letos 14. 4. v 
Goriščnici. Pred težko pričakova-
nimi nastopi smo opravili še ura-
dni trening ter kontrolo opreme. 
Na strelsko mesto je prva stopila 
Špela Rutnik, ki je imela kar pre-
cej smole, saj je med tekmova-
njem prišlo do okvare njene tarče 
in je morala menjati strelsko mes-
to, kar je vplivalo tudi na psiholo-
ško pripravljenost. Z rezultatom 
600 krogov je dosegla končno 10. 
mesto. Po dolgem čakanju so na 
vrsto prišli tudi naši najbolj iz-
kušeni strelci, ki so se pomeri-
li v najmočnejši kategoriji, in sicer 
člani standard puška. Od njih se 
je z rezultatom 605.2 najbolje od-
rezal Rok Rošer, ki je dosegel 22. 
mesto. Ekipni uspeh sta dopolnila 
tudi Dejan Stropnik, ki je z rezul-
tatom 592.7 dosegel 43. mesto in 
Roman Herlah, ki je z rezultatom 
589.8 dosegel 45. mesto. Seštevek 
vseh rezultatov je prinesel 9. mes-
to ekipno v kategoriji člani. 

Naslov državne prvakinje je 
bil dokaz za dobro delo v društvu, 

plačilo za veliko odrekanja in na-
porne treninge. S tem smo do-
kazali, da smo eno najuspešnej-
ših strelskih društev v Sloveniji 
in KŠZ regiji. Kljub temu, da smo 
majhno društvo z zelo omejeni-
mi finančnimi sredstvi, smo do-
kaz, da finančna sredstva niso 
garancija za vrhunske rezultate. 
Veliko pomembnejše je trdo delo 
na treningih in mirni živci na tek-
movanjih. Veseli smo, da na tak-
šen način širom Slovenije pro-
moviramo tako kraj Dolič kot ob-
čino Mislinja, ki nam s finanč-
nimi sredstvi pomaga pri ure-
sničevanju ciljev. Prav gotovo 
je to lep dokaz dobrega timske-
ga dela, saj brez pravega sodelo-
vanja ni mogoče požeti takšnih 
uspehov. Mirne vesti lahko reče-
mo, da smo s takšnimi rezulta-
ti tudi eno najaktivnejših in naju-
spešnejših športnih društev v ob-
čini Mislinja. 

Iskrene čestitke in zahva-
la vsem tekmovalkam in tekmo-
valcem, ki uspešno predstavljajo 
naše društvo. Posebna zahvala gre 
tudi vsem trenerjem, strokovne-
mu vodstvu in ostalim podporni-
kom društva.

Že komaj čakamo prihodnje 
državno prvenstvo.

Roman Herlah

… naravo, po planinskih poteh 
v hribe. Peš, z nahrbtnikom na 
rami. Le kako pritegniti otroke in 
jih navdušiti za to vrsto športa, jih 

za nekaj uric odtegniti od računal-
nikov in televizije? Na prvi pogled 
skoraj nemogoče. Ampak posku-
siti ni greh, smo rekli v planinski 

sekciji Pilates. Staknili smo glave, 
pripravili program izletov in opi-
sali namen akcije. Vse skupaj smo 
v začetku šolskega leta predstavili 
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Gremo skupaj v …
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vodji POŠ Dolič, učiteljici Lilijani. 
Pa ni imela nič proti, še navduše-
na je bila nad predlogom. In smo 
poslali staršem vabilo za prvi iz-
let, poleg pa še program za več iz-
letov in namen takega načina dru-
ženja. Na izlet smo povabili tudi 
starše. Pripravljali smo vse potreb-
no za izvedbo izleta, obenem pa 
čakali, kakšen bo odziv. Sledilo je 
presenečenje. Lep jesenski dan se 
je rojeval, ko so se začeli zbirati. 
Za prvič lepo število otrok skupaj 
s starši. Po začetnem spoznavanju 
in predstavitvi smo se odpravili 
na pot. Po okolici domačega kra-
ja smo šli raziskovat. Po skrivnih 
gozdnih stezah do gradu Valdek. 
Za otroke, ki niso vajeni gozdnih 
poti, je bilo posebno doživetje. Ko 
te namesto mamine roke pobo-
ža smrekova veja. H gradu je nek-
daj spadal tudi studenec, od koder 
so nosili vodo v grad. Tudi okoliš-
ki prebivalci so jo uporabljali. Še 
do njega smo se sprehodili, vmes 
pa srečali družino gamsov z mla-
dičkom, ki nas je radovedno opa-
zoval. Mi pa njega, saj tako sreča-
nje redko doživimo. Po poti, kjer 
je nekdaj vozil vlak, in mimo že-
lezniške postaje smo se vrnili do 
igrišča. Tu pa novo presenečenje. 
Planinec Miha je medtem spekel 
kostanj, s katerim smo se poslad-
kali. Odziv otrok in staršev je bil 
pozitiven. Skupaj preživetih nekaj 
ur v naravi, na svežem zraku brez 
telefona ali televizije. Nihče ni ni-
česar pogrešal. Le pridobili smo. 
Tudi naučili smo se nekaj nove-
ga. Ne samo o planinskih poteh, 
spoznali smo tudi delček zgodo-
vine našega kraja. Nasmeh na ob-
razu in iskrice v očeh so tisto, kar 
poplača vložen trud. Razšli smo 
se z lepimi občutki in željo, da se 
tako srečanje še ponovi. Pohvala 
in želja po ponovnem druže-
nju nam je dala še več spodbude. 

Nadaljevali smo tudi v zimskih 
mesecih. Nove izkušnje, nova do-
živetja. Medse smo povabili lov-
ce, ki so nam povedali, kako skrbi-
jo za gozdne živali. Še posebej v 
zimskih mesecih, ko so tla prek-
rita z debelo snežno odejo. Takrat 
so živali omejene pri gibanju, ne 
morejo si poiskati hrane v naravi. 
Tudi ljudje se v snegu težje giblje-
mo. Zimske razmere zahtevajo 
več previdnosti, več energije pora-
bimo, hitreje se utrudimo. V po-
moč pri hoji so smuči in krplje. 
Poskusili smo krpljati. Prav zabav-
no je bilo in z malo vaje je bil ne-
koliko drugačen način hoje hitro 
osvojen. 

Planinci pa ne samo hodimo 
in opazujemo naravo, ampak za-
njo tudi skrbimo. V naravi smo le 
gostje in pravi planinci se tega še 
kako zavedamo. Skrb za čisto oko-
lje je naloga vsakega planinca. Mi 
pa smo pravi planinci. Že na iz-
letih pazimo, da v naravi ne puš-
čamo stvari, ki tja ne sodijo. Zato 
smo se udeležili tudi čistilne akci-
je, kjer smo nabrali precej stvari. 
Celo velik lonec, ki je odslužil svo-
jo vlogo v kuhinji. 

6 izletov smo izvedli v tem šol-
skem letu. Na zadnjem, do izvira 
reke Pake, je bilo veselo. Pot pote-
ka zdaj po levem, zdaj po desnem 
bregu. Kot voda preskakuje kam-
ne, smo mi preskakovali Pako. 
Iskali smo primerne prehode čez 

vodo. Dobrodošla je bila pomoč iz-
kušenih planincev, da so noge os-
tale suhe. Strma je pot do izvira, a 
z dobro voljo in vztrajnostjo smo 
jo premagali. Lepo je videti zado-
voljne obraze, še posebej iskrice v 
otroških očeh ob spoznanju, da so 
uspeli in da zmorejo. Kar verjeti 
niso mogli, da smo čez tisoč me-
trov visoko, na višini 1412 m. Za 
kratek čas smo prisluhnili tišini 
pohorskih gozdov, šumenju vetra 
in žuborenju vode. 

Veliko novega smo spoznali, 
veliko novega doživeli, se nauči-
li. Drug od drugega. Tudi starejši 
se učimo od otrok. Namen izletov 
je druženje otrok tudi izven šol-
skih klopi, pokazati otrokom mož-
nosti preživljanja prostega časa na 
povsem drugačen način. Koristen 
za zdravje in boljše počutje. Če 
znamo opazovati in poslušati, je 
to največ, kar lahko naredimo za 
svoje zdravje. Naučimo to tudi ot-
roke. Narava je največji barvni te-
levizor. Zato, dragi starši, naj vam 
ne bo škoda časa, ki ga preživite z 
otrokom v naravi. Nasmejani ob-
razi, izrazi zahvale ob koncu iz-
letov pa tudi nam planincem in 
vodnikom dajejo novega zagona. 
Vidimo, da trud in delo, ki ga pro-
stovoljno vložimo v dejavnost, ni 
zaman. Veselimo se ponovnih sre-
čanj z vami v naslednjem šolskem 
letu. 

Silva Zupanc
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Člani OK Korvolley Mislinja, ki 
so letošnjo sezono premierno na-
stopali v 2. Državni odbojkarski 
ligi, so dosegli izjemen uspeh s 5. 
mestom. Prav tako uspešni so bili 
v mladinski in kadetski konkuren-
ci. Nekateri izmed kadetov so na-
stopali tudi v članski konkurenci 
in med njimi je izstopal Davorin 
Martinc, ki je s svojimi igrami 
opozoril nase in prepričal tudi se-
lektorja, da ga je uvrstil na šir-
ši spisek Kadetske reprezentance 
Slovenije.

Davorin Martinc na širšem 
spisku kadetske reprezentance 
Slovenije

Sem Davorin Martinc, 
star sem 16 let in živim v 
Mislinji. Treniram odbojko v 
Odbojkarskem klubu Korvolley 
Mislinja. Osnovno šolo sem kon-
čal v Mislinji, sedaj pa obiskujem 
1. letnik športnega oddelka gim-
nazije v Velenju.

Že od nekdaj sem se rad 
ukvarjal z različnimi športi. Vsak 
šport ima poseben čar in energijo. 

Res pa je, da so me vedno bolj za-
nimali skupinski športi kot pa in-
dividualni. Zato so moji najljub-
ši športi, odbojka, nogomet, ko-
šarka …

Odbojka me je vedno zani-
mala, ker zahteva ogromno zna-
nja, pri tem moraš to znanje med 
igro tudi uporabiti, da si uspešen 
in dosegaš želene rezultate. Tako 
se je moja želja po znanju večala 
in kmalu je odbojka postala moj 
najljubši šport. Za odbojko me je 
navdušil moj zdajšnji soigralec pri 
članski ekipi Bine Oder. Že v mla-
dih letih je pokazal izjemno zna-
nje v igranju odbojke, najbolj pa 
se mi je vtisnilo v spomin, ko je 
njegova ekipa na poti do osvoje-
nega ŠKL naslova v odbojki po-
kazala borbenost, željo po zmagi 
ter suverenost in ne bom pozabil, 
ko je ekipa pred polno dvorano v 
Kopru, kjer je bilo zaključno tek-
movanje, dvignila v zrak zmago-
valni pokal.

Moj delovni teden je skrb-
no načrtovan. Čas moram dob-
ro izrabiti, ker imam veliko ak-
tivnosti. Vsak delovni dan se zač-
ne s šolo, po koncu pouka imam 
čas za učenje ter za pomoč doma. 
Nato imam trening, ki se kon-
ča v poznih večernih urah in po-
tem se pripravim na naslednji de-
lovni dan. Treniram petkrat na te-
den. 3 treninge opravim s kadet-
sko-mladinsko ekipo, 2 pa s član-
sko ekipo.

Že pred letom dni se je članska 
ekipa uvrstila v 2. državno odboj-
karsko ligo, kar nas je mlajše fan-
te še dodatno spodbudilo k delu. 

Kondicijski treningi in dolgotrajne 
priprave nam niso več predstav-
ljali obremenitve, zato nam je bilo 
lažje v tej težki sezoni.

Delo članskega trenerja Branka 
Goloba se je pokazalo za učinkovi-
to in tako je bil cilj sezone 2016/17 
dosežen. V letošnji sezoni smo 
tako z mladinci kot tudi s kade-
ti prišli do četrtfinala državnega 
tekmovanja. Poleg tega se je igral-
ski kader v kadetski ekipi povečal, 
s tem pa tudi želja po uspehih.

Moj trener v kadetski in mla-
dinski ekipi je David Čuk. Zna de-
lati z mladimi, ima ogromno iz-
kušenj z igranjem odbojke in pre-
našanjem znanja tudi na mlaj-
še selekcije. Je oseba, ki te zna 
motivirati. 

V letošnjem letu sem se ude-
ležil treningov za kadetsko izbra-
no vrsto Slovenije. Konkurenca je 
bila izjemno velika, saj so bili na 
treningih prisotni tudi leto dni 
starejši odbojkarji. Žal, na koncu 
po vseh opravljenih treningih ni-
sem bil izbran med dvanajsteri-
co, ki se je udeležila kvalifikacij 
za evropsko prvenstvo. To me je le 
še bolj spodbudilo, da bom še več 
treniral in se še dodatno izpopol-
njeval. V naslednji sezoni je moj 
osebni cilj, da se uvrstim v kadet-
sko reprezentanco Slovenije. Cilj 
kadetske in mladinske ekipe pa je 
predvsem uvrstitev v polfinale dr-
žavnega prvenstva med najboljših 
8 ekip v Sloveniji.

Menim, da je gradnja nove te-
lovadnice dobra odločitev mislinj-
ske občine. Tako bomo lahko mis-
linjski športniki hitreje razvijali 
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Mislinjska odbojka 
Uspešni v sezoni 2017/18
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svoje znanje in ambicije. Imeli 
bomo veliko boljše pogoje za delo, 
treniranje, poleg tega pa se bodo 
lahko odbojkarske tekme ponovno 
igrale v Mislinji.

Nika Knez, članica ŽOK 
Mislinja Korvolley

Sem Nika Knez, stara sem 15 
let in zaključujem 9. razred OŠ 
Mislinja. Odbojko, za katero sta 
me navdušili teta Martina in se-
strična Patricija Pečnik, ki sta bili 
v preteklosti uspešni igralki ŽOK 
Mislinja, treniram že od 5. leta 
dalje. 

Moj običajni dan se začne ob 
šestih zjutraj, ko me prebudi zvok 
budilke, kar pomeni, da moram 
v šolo. Po šoli je čas za druženje 
s prijatelji in prijateljicami in čas 
za počitek, da si naberem moči 
za trening. Ker ne smem misli-
ti samo na odbojko, je po trenin-
gu čas za učenje in šolske obve-
znosti. Treniram v domačem klu-
bu Mislinja Korvolley pod vod-
stvom trenerjev Urbana Odra in 
Maksa Kotnika. Treningi poteka-
jo vsak dan po 2 uri v telovadnici 
Gimnazije Slovenj Gradec. Skozi 

poletje oz. v avgustu pa imamo 
dvakrat na dan kondicijske tre-
ninge, ki nam pripomorejo k bolj-
ši kondicijski in fizični pripravlje-
nost na prihajajočo sezono. Ker 
sem članica več selekcij, imam ob 
petkih, sobotah in nedeljah liga-
ške tekme. 

Moj največji uspeh je, da sem 
bila kot sedmošolka del ekipe, ki 
je v sezoni 2015/16 osvojila naslov 
prvakinj 2. slovenske odbojkar-
ske lige ter s tem napredovanje v 

1. žensko odbojkarsko ligo. Z eki-
po se udeležujemo tudi turnir-
jev v tujini. L. 2015 sem bila na 
mednarodnih igrah mladih na 
Nizozemskem, kjer smo si pribo-
rile 5. mesto. Cilji ekipe v sezoni 
2018/19 so finalni turnirji v selek-
cijah starejših deklic in kadetinj, 
prav tako pa čim višja uvrstitev pri 
mladinkah in v članski konkuren-
ci. Moj osebni cilj je, da bi nekoč 
lahko nastopila za slovensko re-
prezentanco, od malega pa si že-
lim, da bi lahko v prihodnosti od-
bojko igrala v tujini. 

V igranju odbojke zelo uži-
vam, saj ko je čas za trening, se 
sprostim in pozabim na vse teža-
ve. Takrat se skoncentriram samo 
na trening in igro. Tudi s soigral-
kami se zelo dobro razumem, kar 
pripomore k pravi kemiji v ekipi.

Ker si po končani osnovni šoli 
želim še naprej trenirati, sem si 
za nadaljevanje šolanja izbrala 
Gimnazijo Ravne na Koroškem, 
športni oddelek, kar mi bo omo-
gočilo, da bom lahko še več treni-
rala in s tem prišla do cilja, ki ga 
želim doseči. 

V novembru 2017 se je v občini 
Mislinja pričelo tekmovanje v 
ameriškem biljardu, ki je pote-
kalo vsako soboto v Felga baru 
Movže. Letos je bila to že 12 se-
zona. Tekmovanje je poteka-
lo po enotnih pravilih Biljardne 
zveze Slovenije. 

V občinski ligi je sodelova-
lo 8 ekip: CP Ahsfalterji, Dolič, 

Fortuna, Felga bar, AP Lušnic, 
BK 19, Centernorma, ŠRD 
Straže. Tekmovanje je poteka-
lo po dvokrožnem ligaškem sis-
temu vsak z vsakim. Odigranih 
je bilo 14 kol. V ligi je igra-
lo okrog 50 igralcev. Do zad-
njega kola, ki je bilo 3. 3. 2018, 
so bili rezultati zelo izenače-
ni. 2 ekipi sta bili kandidatki za 

občinskega prvaka. 1. mesto je 
zasluženo osvojila ekipa ŠRD 
Straže v sestavi: Marko Ramšak, 
Jan Ramšak, Miran Ramšak 
in Alen Jeseničnik. 2. mesto je 
osvojila ekipa Centernorme in 
3. mesto ekipa CP Ahsfalterji. 
Naziv naj igralec lige (največ 
zmag) je s 1. mestom osvojil Jan 
Ramšak, 2. mesto Janko Kovač, 
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Zaključek občinske lige 
Ameriški biljard v sezoni 2017/18
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3. pa Leon Venko. V ligi je tek-
moval tudi najvztrajnejši igralec 
Jože Klemenc, ki je igral za eki-
po BK 19. 

Posebna zahvala gre Nataši 
Sušec iz Felga bara, ki je poskr-
bela za prijetno vzdušje in ne-
moten potek tekmovanja. 

Ameriški biljard je v občini 
Mislinja ena izmed množičnih 
oblik športne rekreacije, zato naj 
bi bilo v interesu vseh, da se ta 
oblika športa v naši občini raz-
vija še naprej. 

Miran Ramšak 

Mislinja. Zaradi velikega interesa med učenci smo akcijo 

podaljšali za dva tedna. Tako kot učenci so bili tudi 

spremljevalci navdušeni nad izvajanjem. 

V prvem tednu se nam je kot spremljevalec pridružil tudi župan 

in učence pospremil od TUŠ-a do šole. 

Seveda akcije brez trdne podpore vodstva šole, lokalnih 

društev in sodelavcev ne bi bilo možno izvajat, zato se vsem 

zahvaljujem za pomoč in podporo. 

Marija Tašič

Tudi v Mislinji sta »vozila« Pešbus in Bicivlak
Pešbus in Bicivlak sta načina spremljanja poti v šolo, pri 

katerih se učenci v šolo odpravijo peš ali s kolesom v 

organiziranih skupinah in spremstvu odraslih oseb. Otroci se 

tako navajajo na samostojno udeležbo v prometu. Z akcijo 

želimo vzpodbudit učence k večji aktivnosti, saj osnovnošolci 

vse premalo časa preživljajo zunaj. Aktivna pot v šolo je 

pomembna za zdravje in socialni razvoj otrok, vzpodbuja pa 

tudi vzgojo v prometni varnosti. 

Izvedba je potekala v štirih korakih. Najprej smo zbirali 

prijave. Za Pešbus se je prijavilo preko 80 učencev in 7 za 

Bicivlak. Po prejetju prijav smo pripravili proge. Določili 

smo natančen čas in določili vozni red. Vse postaje smo 

jasno označili in zapisali čas odhoda. Spremljevalci so 

prejeli sezname udeležencev, da so lažje vodili evidenco. 

Učenci so prejeli »vozovnice« Pešbusa in Bicivlaka, kjer so 

zapisane njihove dolžnosti in odgovornosti. Ob prihodu v 

šolo so prejeli žig. Učenci, ki so prejeli najmanj 10 žigov, so 

ob koncu akcije prejeli nagrade. Člani DŠAM Mislinja so jih 

nagradili s kresničko, SPV pa jim je podaril odsevne trakove. 

Vsi udeleženci so prejeli tudi nalepke. S tem smo jih želeli 

motivirati, da se Pešbusa in Bicivlaka  udeležujejo z veseljem 

in jim takšna pot v šolo preide v navado.

Za naše učence smo v tem šolskem letu akcijo organizirali 

dvakrat. Prvič ob tednu mobilnosti v septembru in drugič 

v spomladanskem času. Zanimanja za Pešbus je bilo med 

učenci veliko, največ med učenci od 1. do 5. razreda.

V jesenskem delu smo naloge spremljevalcev prevzeli 

učitelji. V maju so nam na pomoč priskočili člani Društva 

upokojencev Mislinja ter Društvo šoferjev in avtomehanikov 
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Novorojenci 2018
Jaka Plazl
Živa Oder 

Alen Britovšek 
Adam Drobnič

Tian Volavc 
Eva Hren 

Ajda Debevc 
Daniel Čerjeković Kotnik

Anika Uršej 

Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!

Glorija Kovač, natečaj Tisnikarjevo leto

Endrit Berisha, natečaj Tisnikarjevo leto

Obvestilo Notarka Persea Cetin se je odločila, da 
bo občanom ponudila brezplačno pravno 
pomoč. Za svetovanje je dosegljiva  vsak 
prvi torek v mesecu med 13. in 15. uro.

Zainteresirani se za svetovanje 
predhodno naročijo v delovnem 
času na Občinski upravi 
Mislinja, na tel. 02 88 57 342.

V decembrski številki Naše občine smo pomotoma napačno zapisali naziv  

notarke Persee Cetin. Za napako se ji iskreno opravičujemo.
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Pohodništvo in rekreacija sta pri nas doma …

Razstava Tisnikarjevih “90 portretov za 90 let” 
je omogočila marsikomu presenetljiv pogled v 

življenje umetnika.

Ni je čez klobaso na prvomajskem srečanju 
v Završah. še vedno brezplačna, še vedno 

dobra.

Kljub ozaveščanju vsepovsod se med 
nami najdejo pravi packi, ki jim je okno 

avtomobila pokrov kante za smeti. Sram 
vas bodi!

Sejem sadik TD Mislinja krepijo dodatni 
prikazi, kot je npr. demonstracija zadetosti 
oz.  pijanosti DŠAM Mislinja

Po “štrekni” je zopet vozil vlak. Pravzaprav 
Bicivlak. Pa Pešbus ste tudi opazili?

 … zato nas veliko Mislinjčanov z 
zadovoljstvom spremlja rast nove 
telovadnice, kot ljudsko pravimo Centru za 
zdravje in šport Mislinja.

Letos smo se po nekaj letih končno najedli 
domačih »črešn. Pa k’k sladke so ble«. 



Prireditvenik  
junij–september 2018
Junij
 16. junij TC Lopan 
  fotografska razstava »Naš Grabn« 
  Fotofirbci
Julij
 od 1. julija odstranjevanje drevesne zarasti 
 predvidoma na Pohorju (pohorske planje,  
 do konca leta Lovrenška jezera – Ribniška koča) 
  Vodilni partner projekta je  
  Zavod RS za varstvo narave. 
  Projekt se izvaja s prispevkom LIFE,  
  finančnega instrumenta Evropske skupnosti. 
  Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje  
  in prostor RS.
Avgust
 prva polovica Rogla 
 meseca Košnja pohorskih planj na star način  
  TD Mislinja, KUD Zdravko Mohorič Zreče,  
  Občina Mislinja, Občina Zreče, Turizem Rogla

September
 21.–23.  Foltanova kmetija 
 september Pozdrav jeseni 2018 in praznovanje  
  35. obletnice TD Mislinja 

V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov 
prireditev bodo le-te sprotno podane na spletni strani 
Občine Mislinja. Podatke prireditev za naslednjo 
številko zbiramo do 24. avgusta 2018 na  
e-naslov nasaobcina@mislinja.si.


