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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 23. avgusta 2019. 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

Prazniki so priložnost za sreča-
nja, druženje, pogovore in dogovo-
re. Prav je, da tradicijo ohranjamo, 
da zaznamujemo posebne in po-
membne dogodke in dosežke; da 
najdemo tudi razloge za veselje, 
ponos in praznovanje. 

Letošnje prireditve bodo doseg-
le vrhunec na svečani seji v sobo-
to, 29. 6., ob 10. uri v dvorani PC 
Lopan, kamor ste vsi vljudno va-
bljeni. Prav tako si organizatorji 
vseh ostalih prireditev želimo, da 
bi se jih udeležilo čim več občanov, 
saj smo tu za vas in zaradi vas.

Za nami je ena največjih inve-
sticij v občini, zato bi jo rad ome-
nil na samem začetku. Slavnostna 
otvoritev Centra za zdravje in šport 
je bila namreč tako veličastna, kot 
je veličastna naša dvorana. Kljub 
dolgemu prizadevanju in številnim 
pomislekom smo jo v marcu pre-
dali namenu in upam, da bo v pri-
hodnje polno zasedena, da bomo 
znali izkoristiti vse, kar nam nudi.

Eden od zaključenih projektov 
v zadnjem obdobju je tudi izgra-
dnja kolektorja fekalne kanalizaci-
je v Spodnjih Dovžah.

Naše misli pa so usmerjene 
naprej. Zadali smo si nove cilje in 
trudili se bomo, da jih dosežemo 
v čim krajšem času.

Čeprav je Center za zdravje in 
šport že v uporabi, bi v naslednjih 

mesecih radi opremili tamkaj-
šnji fitnes ter učilnico na prehodu 
med športno dvorano in šolo. Da 
bo dostopnost omogočena vsem, 
pa je načrtovana investicija tudi 
dvigalo.

V obdobju, ki prihaja, želimo 
zaključiti s pridobivanjem pro-
jektne dokumentacije za preno-
vo skakalnice HS 60 v Mislinji in 
projektne dokumentacije za izgra-
dnjo kolesarskih poti.

Tudi nekatere ceste in objekti 
ob cestišču so dodobra dotrajani, 
zato bomo sofinancirali asfaltira-
nje nekaterih cest; na novo zgradi-
li in delno rekonstruirali gozdno 
cesto Sedovnik–Glažar–Loke; 
posodobili javno pot Krenker 
– od križišča Gratel do križi-
šča Sedovnik ter zgradili javno 
razsvetljavo ob lokalni cesti Gornji 
Dolič–Završe na območju strnje-
nega naselja.

Na strelišču v Gornjem Doliču 
je nujno posodobiti strelsko opre-
mo, če želimo ohraniti uspešno 
delo članov in pritegniti k temu 
športu tudi podmladek, saj se za-
vedamo, da za uspehe, ki jih do-
segajo, ni dovolj le zavzetost 
posameznikov. 

S sofinanciranjem bomo sode-
lovali pri izgradnji malih komu-
nalnih čistilnih naprav ter pri od-
vozu azbestne kritine, saj vemo, da 

vsak prispevek k čistejšemu okolju 
šteje. Skupaj z etažnimi lastniki 
stanovanjskih in poslovnih enot pa 
bomo obnovili fasado PC Lopan.

V preteklem obdobju smo 
pričeli z obnovo vodovodnega 
omrežja, zato bomo s tem tudi 
nadaljevali.

Pomagati ljudem, pomaga-
ti našim občankam in občanom, 
je osnovno vodilo naše občine. Pa 
naj gre za pomoč tistim, ki so jih 
življenjske okoliščine odrinile na 
družbeni rob, ali tistim, ki pomoč 
potrebujejo zaradi socialne stiske, 
bolezni, starosti, posebnih po-
treb, ali pa morda za pomoč neko-
mu, ki želi uresničiti svojo podje-
tniško idejo, izživeti svojo ustvar-
jalnost ali morebiti izkoristiti svoj 
talent. Po zgledu nekaterih ob-
čin, ko je mobilnost za večino 
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Spoštovani!
Ob prazniku občine Mislinja bo v soboto, 29. junija 2019, 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 2019 in priznanja na področju športa za leto 2018.

Vljudno vas vabimo, da se svečane seje udeležite.

Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
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Zlati grb Občine Mislinja  
Viktorju Robniku

Viktor Robnik je v svojem 
24-letnem mandatu kot predse-
dnik Smučarsko skakalnega kluba 
Mislinja opravil življenjsko delo in 
pustil viden pečat v razvoju smu-
čarskih skokov v Mislinji in šir-
še. Nesebičnost, požrtvovalnost 
in delo so bili vodilo pri njegovem 
delu. Za seboj je pustil večletne 
izjemne uspehe, tako na podro-
čju izgradnje infrastrukture kot 
na področju rezultatov, ki so pre-
poznavnost Občine Mislinja po-
nesle po Sloveniji in tujini. 

Viktor Robnik pušča po-
memben pečat v razvoju Občine 
Mislinja. Z njegovim delom je ob-
čina pridobila dosežke trajne-
ga pomena in prepoznavnosti. 
Njegovo delo se danes nadalju-
je z delom v svetniških vrstah, 
kjer s svojimi izkušnjami in zna-
njem pripomore mlajšemu rodu 
pri modrih odločitvah, ki so za 
Občino Mislinja pomembne.

Za življenjsko delo pri razvo-
ju skakalnega športa in lokalne 

skupnosti prejme zlati grb Občine 
Mislinja.

Bronasti grb Občine Mislinja 
Kulturnemu društvu Završe

Kulturno društvo Završe de-
luje že 20. leto. L. 1999 je bilo 
na pobudo krajanov ustanovlje-
no društvo, ki se je najprej pred-
stavljalo z igrami z vleko vrvi, pri 
čemer so sodelovali kot tekmo-
valci in organizatorji. V kraju je 
bilo veliko zanimanja za folklorno 

Dobitniki občinskih priznanj
Občina Mislinja je v marčevski številki občinskega časopisa Naša občina objavi-

la razpis za podelitev priznaj Občine Mislinja za leto 2019. Vse predloge je Žirija za 

nagrade in priznanja Občine Mislinja pregledala in oblikovala predlog dobitnikov. 

Dobitnike je potrdil tudi Občinski svet Občine Mislinja.

Viktor Robnik

Kulturno društvo Završe

samoumevna, za vse pa nujna, 
smo se tudi pri nas odločili, da 
stopimo naproti tistim, ki tega ne 
zmorejo sami. Tudi v naši občini 
bo starejšim omogočen brezpla-
čen prevoz po nujnih opravkih. 

Prav tako v prihodnjih letih 
predvidevamo izgradnjo nove-
ga objekta za naše najmlajše, saj 
obstoječe kapacitete na zadošča-
jo več. Poskrbeli pa bomo tudi za 

starejše in z opredelitvijo primer-
ne lokacije pristopili tudi k izgra-
dnji doma za naše starejše občane 
in jim s tem omogočili bivanje v 
domačem okolju.

Ob tej priložnosti bi rad čes-
tital vsem dobitnikom občinskih 
priznanj, ki si to vsekakor zasluži-
jo, da jim s tem povemo, da smo 
jih opazili, da jih cenimo in da 
smo jim hvaležni.

Naj bosta občinski in državni 
praznik praznika ljudi, ki ne obu-
pajo, ki so pogumni, ustvarjalni, 
predvsem pa čutijo svoj domači 
kraj in svojo domovino.

Čestitam vam ob prazniku 
Občine Mislinja in ob dnevu dr-
žavnosti ter vas vabim na priredi-
tve, ki jih soustvarjamo.

Bojan Borovnik, mag. posl. ved
župan Občine Mislinja
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plesanje in kmalu po ustanovi-
tvi so v okviru društva pričeli še s 
to dejavnostjo. Osnovali so plesne 
pare in plesalce oblekli v tradi-
cionalne noše. Plesna skupina 
je uspešno nastopala v Sloveniji 
in tudi v tujini, kjer so gostova-
li pri zamejski skupini iz Francije. 
Folklorne običaje so uspešno vpe-
ljali v kraj in še danes pod okri-
ljem Kulturnega društva Završe 
delujejo 4 skupine: Starejša 
folklorna skupina, Mlajša folklor-
na skupina, Završke dečve in 
Pevski zbor Završe. KD Završe 
tako uspešno povezuje več kot 130 
članov, kakor tudi sam kraj in ob-
čino, zato prejme bronasti grb 
Občine Mislinja.

Priznanje Občine Mislinja 
fotografski skupini Fotofirbci

L. 2013 se je v Društvu upoko-
jencev Mislinja, na pobudo Marice 
Rošker, prvič sestala skupina lju-
biteljev fotografije, ki danes šte-
je 10 članov. Nadeli so si ime 
Fotofirbci. Od začetka delovanja 
do danes s svojimi objektivi bele-
žijo naravne, kulturne lepote naše 
občine, ne zamudijo nobene pri-
reditve ali dogodka na območju 
občine Mislinja. Vse skrbno be-
ležijo in poskrbijo, da s fotografi-
jo trajno ohranjajo zgodovino kra-
ja. Vsakoletno pripravljajo razsta-
ve z različno motiviko in vsebino 

v domači knjižnici, njihove foto-
grafije pa krasijo tudi stopnišča v 
PC Lopan.

Ena pomembnejših raz-
stav je bila pripravljena na temo 
značilnosti Mislinjskega grab-
na. Predstavili so tudi kapeli-
ce v naši občini, sadje, različne 
rože in temo »Štrekna in spomin 
na cug«. Vodja skupine Marica 
Rošker ob vsaki razstavi poskrbi, 
da poteši radovednost slehernemu 
obiskovalcu, prav tako je bila na 
natečaju ZDZS za najboljšo foto-
grafijo in nagrado odlično ocenje-
na. Skupina Fotofirbci si prizade-
va za ohranjanje in beleženje zgo-
dovine v naši občini, zato prejme-
jo priznanje Občine Mislinja. 

Priznanje Občine Mislinja  
Marini Porčnik

Marina Porčnik je dolga leta 
neutrudno in prizadevno opravlja-
la prostovoljno delo v planinstvu 
in na Osnovni šoli Mislinja dolga 
leta dajala svoj prispevek v vzgoj-
no-pedagoškem delu. Pedagoško 
pot je začela 1. 9. 1979 na podru-
žnični šoli Završe in je vseh 40 
let vestno in odgovorno opravlja-
la učiteljski poklic na OŠ Mislinja. 
Da ji organizacija in vodenje nis-
ta tuji, je dokazala z večletnim 
uspešnim vodenjem letne šole 
v naravi za učence razredne-
ga pouka. Ljubezen do planin je 

pokazala tudi, ko je prevzela vo-
denje planinskega krožka na OŠ 
Mislinja v šolskem l. 1993/1994 
in jo kot interesno dejavnost vodi-
la vse do konca letošnjega šolske-
ga leta, ko gre v zaslužen pokoj. 
Z velikim veseljem in požrtvoval-
nostjo je učence – mlade planin-
ce – usmerjala k zdravemu nači-
nu življenja v naravi, jih seznanja-
la z osnovami gibanja v gorah in 
varnostnimi ukrepi ter hkrati pri 
mladini razvijala vrline, kot so to-
varištvo, poštenost, plemenitost, 
delavnost, vztrajnost in vedoželj-
nost. Prav tako je učence vzgajala 
v duhu, da je planinec ljubitelj na-
rave in človek, ki skrbi, da narava 
ostaja čista tudi za prihodnje ge-
neracije. Vse to je skupaj z učen-
ci opravljala z eno- ali večdnevni-
mi izleti, tako v hribih v občini 
Mislinja in koroški regiji kot širše 
po Sloveniji. Izlete je Marina skrb-
no načrtovala in ob pomoči vod-
nikov tudi izpeljala brez poškodb 
udeležencev. 

Marina Porčnik je spoštovana, 
poštena in skromna oseba. Svoje 
pedagoško poslanstvo je ves čas 
opravljala ponosno in predano. 
Prevzemala je različne odgovorno-
sti, ne da bi se s tem izpostavljala, 
zato za opravljeno delo prejme pri-
znanje Občine Mislinja. 

Marina PorčnikFotofirbci
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Priznanja na področju športa  
za leto 2018

Kaja Mencinger
Športnica leta 2018 do 15 let starosti

Kaja Mencinger, strelka pri 
Strelskem društvu Dolič, je špor-
tno pot začela l. 2012, ko je ime-
la komaj 8 let. V vseh teh letih je 
bilo ogromno vzponov in padcev, 
a po vsakem padcu je našla nov 
zagon in spodbudo v treningih in 
znova dosegala dobre rezultate. 
Tako je bilo tudi v l. 2018.

Rezultati seveda ne pridejo čez 
noč in tudi Kaji ni bilo nič lažje 
kot ostalim tekmovalcem. Kar ne-
kaj sezon je bilo potrebnih, da je 
Kaja zaživela in začeli so se pojav-
ljati rezultati, ki so kazali na to, 
da bo nekoč izstopala iz povpre-
čja. Da bi postala državna prvaki-
nja v vseh svojih kategorijah, da bi 
jo opazili v višjih krogih Strelske 

zveze Slovenije ter jo morda nekoč 
povabili v slovensko mladinsko re-
prezentanco, po vsem tem je Kaja 
dolgo hrepenela. Skoraj vse ome-
njeno se je zgodilo v l. 2018.

Na 27. državnem prvenstvu v 
Kidričevem je Kaja pokazala vse 
kar zna in se brez enega same-
ga slabega strela ter z dvema kro-
goma prednosti povzpela na sam 
vrh slovenskega strelskega športa 
v kategoriji pionirke ter osvojila 1. 
naslov državne prvakinje. Tako hi-
trega napredka in dobrih rezulta-
tov ni pričakoval nihče in osvojeni 
naslov je bil za vse veliko presene-
čenje. Takrat 13-letna Kaja je ena 
najmlajših zmagovalk na DP v ka-
tegoriji pionirk.

Pionirska ekipa Strelskega društva 
Dolič
Priznanje za tekmovalne uspehe v 
športu 

Člani Strelskega društva Dolič 
se udeležujejo različnih strelskih 
regijskih in državnih tekmovanj v 
različnih starostnih skupinah. V 
l. 2018 so sodelovali na regijskem 
prvenstvu v Rečici pri Laškem, na 
katerem so bile tudi kvalifikacije 
za državno prvenstvo. Tekmovalci 
SD Dolič: Vid Hatunšek, Aljaž 
Orličnik, Dejan Jurko, Anže 
Vodenik in Aljaž Vodenik so kva-
lifikacije za državno tekmova-
nje dosegli in se udeležili držav-
nega prvenstva, ki je potekalo v 
Pragerskem pod okriljem Strelske 
zveze Slovenije. Dosegli so odli-
čen rezultat in se ekipno uvrsti-
li na 3. mesto z malokalibrsko 

V naši občini imamo veliko dobrih športnikov, ki dosegajo odlične rezultate v raz-

ličnih športnih panogah. Občina Mislinja je objavila razpis za podelitev priznanj na 

področju športa. Komisija za podeljevanje priznanj na področju športa je na seji 

16. 5. 2019 pregledala vse predloge in sprejela sklep o dobitnikih priznanj na podro-

čju športa, ki ga je potrdil tudi župan. Vsem dobitnikom športnih priznanj iskreno 

čestitamo.
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n a š a  o b č i n a  puško – leže, v kategoriji pionir-
ji. Posamezno so dosegli: Vid 
Hatušek 6. mesto, Dejan Jurko 11. 
mesto in Miha Polc 13. mesto.

Komisija je prejela tudi pre-
dloga za podelitev priznanj na po-
dročju športa za l. 2018 za Alena 

Šošterja in Jernejo Smonkar. 
Veljavni Pravilnik o priznanjih na 
področju športa v Občini Mislinja 
v 4. členu določa, da lahko za pri-
znanja občine na področju špor-
ta kandidirajo le kandidati, ki so 
člani klubov ali društev v Občini 
Mislinja, zato Jerneji Smonkar, ki 

je uspešna atletinja in deluje pri 
Atletskem klubu Velenje in Alenu 
Šošterju, uspešnemu plavalcu, ki 
je član Plavalnega kluba Velenje, 
ne more podeliti priznanja za do-
sežene športne dosežke.

Vsem uspešnim športnikom in 
športnicam iskreno čestitamo.

Priznanje župana Danici Matavž

in je morala skupaj z materjo ter brati in sestrami poprijeti za vsako 
kmečko delo. Življenje na kmetiji je bilo težko in tako se je kmalu po kon-
čani osnovni šoli zaposlila v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer je na 
različnih delovnih mestih dočakala upokojitev. Ob delu je dokončala sre-
dnjo poklicno šolo. Z možem Ivanom sta v začetku osemdesetih zapustila 
kmetijo pri ‘Fricu’ in kupila parcelo v Mislinji, zgradila hišo ter si ustva-
rila svoj mali raj, ki ga skrbno vzdržujeta. V zakonu so se jima rodili 3 ot-
roci. Vendar je srce Danice premoglo še več ljubezni in ko se je nanjo obr-
nila socialna delavka, ki je iskala primerno rejniško družino, Danica ni 
mogla reči ne. In tako je postala tudi rejniška mati. Njena hiša je bila ved-
no polna otroškega smeha, poleg svojih otrok je imela v rejništvu še 3 ot-
roke, ki so bili v dolgotrajnem rejništvu, in tudi nekaj otrok, ki so v njen 
dom prišli za krajši čas. Najstarejši ima že svojo družino in se še vedno 
rad vrača domov. Najmlajši pa je otrok s posebnimi potrebami in zahte-
va veliko časa in potrpljenja, pa vendar se tudi takrat Danica ni obotavlja-
la priskočiti na pomoč. Ob vsem tem pa sta njen vrt in okolica hiše ved-
no lepo urejena. Ljubezen do narave in rož je želela deliti tudi s sokrajani. 
Tako se je obrnila na Občino Mislinja in od l. 2014 skrbi za urejenost ob-
činskih gredic in korit ter tako pripomore k lepši podobi občine. 

Za njen velik humanitarni doprinos za pomoč otrokom in nje-
no požrtvovalno delo za lepo okolje, prejme priznanje župana Občine 
Mislinja. 

Danici Matavž je bila ljubezen 
do narave položena že v zibelko. 
Na kmetiji pri ‘Fricu’ v Mislinjski 
Dobravi, kjer je bila rojena, je že 
kot mala deklica ostala brez očeta 

Priznanje župana Bojanu Triglavu 

Mislinja, kjer je s konstruktivnim sodelovanjem pomembno prispeval k 
uresničevanju zastavljenih nalog na področju zagotavljanja večje prome-
tne varnosti na območju celotne občine. 

Tudi v naslednjih mandatih je sodeloval kot aktivni član SPV, v zad-
njem mandatu pa je podpredsednik. 

Kot član občinskega SPV in Tehnične komisije SPV Mislinja aktiv-
no sodeluje pri urejanju občinske prometne infrastrukture oz. signa-
lizacije, podaja konstruktivne predloge, s strokovnim znanjem poma-
ga z nasveti in splošno deluje kot povezovalni člen z namenom najbolj-
šega rezultata v večji varnosti v prometu. Izkaz njene urejenosti kot po-
sledice skupnega dolgoletnega dela je tudi pred časom prejeti laska-
vi naziv mislinjske občine – občina, prijazna pešcem. Bojan Triglav pri 

Bojan Triglav je v policijskih 
vrstah zaposlen že od l. 1991, 
od 1999 pa je tudi vodja policij-
skega okoliša Mislinja. S ponov-
nim odprtjem policijske pisarne 
v Mislinji je delo policije kot usta-
nove in vodjem policijskega okoli-
ša postalo še bolj blizu občanom. 
V l. 2000 je bil Bojan Triglav kot 
predstavnik komisije vključen 
tudi v Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine 
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navdušenost in zavzetost. Pogosto sodeluje na raznih javnih prireditvah 
z izobraževalno tematiko za večjo varnost v prometu npr. Obnovimo 
znanje o prometu, dan spomina na žrtve prometnih nesreč, v letošnjem 
letu pa je pomembno pripomogel, da je državno tekmovanje Kaj veš o 
prometu za leto 2019 potekalo v Mislinji.

Tako Bojan Triglav sodeluje z vsemi subjekti v občini (Občinsko 
upravo Občine Mislinja, Zdravstveno postajo Mislinja, VVZ, OŠ in ne-
nazadnje z vsemi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti v občini 
Mislinja). Vsem je znal prisluhniti in vnesti pravo mero represije in pre-
ventive, kar pa se kaže tudi pri njegovem delu v SPV in drugih organih 
občine, v katere je vključen po profesionalni plati. 

Bojan Triglav je prejemnik bronastega in zlatega znaka AVP RS ter 
prejemnik priznanja svečana listina AVP za l. 2017.

Čeprav ni občan občine Mislinja, je v vsem tem obdobju lahko prido-
bil, seveda v šali »tudi domovinsko pravico«, saj je vpet v dogajanje znot-
raj naše občine ob izvajanju različnih preventivnih akcij in tudi represiv-
nih ukrepih (Policist Leon svetuje, kolesarski izpiti, tekmovanje Kaj veš 
o prometu, varne šolske poti, 1. šolski dan, varovanje otrok, vzdrževanje 
cestne infrastrukture, kritične točke v prometu v povezavi z odzivanjem 
policije …).

tako pa je sodelovala tudi s strelsko skupino v SD Dolič. Po prigovarjanju 
športnega pedagoga Dragana Kovačeviča in ob močni podpori družine, 
se je odločila trenirati atletiko pri Atletskem klubu Velenje pod budnim 
očesom trenerja Tomice Popetrova. V tem klubu se njena pot nadaljuje še 
danes, zamenjala je le trenerja, trenirati je začela pri Matiji Šestaku.

Pot je bila težka, z veliko ovirami, vendar jih je Jerneja uspešno 
preskakovala in se strmo vzpenjala. Kljub zahtevnemu treniranju in tek-
mah, je redno in uspešno končala izobraževanje v Gimnaziji Velenje, 
športni oddelek. Po končani gimnaziji je nadaljevala študij na Fakulteti 
za šport v Ljubljani. L. 2018 je diplomirala in si pridobila naziv diplo-
mantka športnega treniranja. Je odlična trenerka mlajših generacij atle-
tov in drugih športnikov. Svoje znanje prenaša nanje, hkrati pa še uskla-
juje delo s svojimi treningi. 

Poškodbe in ovire Jerneje niso ustavile na njeni tekmovalni poti. 
Pravi, da ji ravno šport omogoča nenehno preseganje same sebe, pre-
mikanje meja in s tem osebno napredovanje. To, da je na dobri poti, pa 
kaže kar nekaj uspehov.

Dosežki v zadnjem letu:
• 23. junij 2018: atletski pokal Slovenije za člane in članice v Ljubljani, 1. 

mesto na 800 m in 1. mesto na 4 x 400 m;
• 4. julij 2018: 29. mednarodni miting Novo mesto 2018, 3. mesto na 

400 m;
• 14. julij 2018: prvenstvo Slovenije za člane in članice v Celju, 2. mesto 

na 400 m; 
• 15. julij 2018: prvenstvo Slovenije za člane in članice v Celju, 1. mesto 

na 800 m in 1. mesto na 4 x 400 m;

Priznanje župana Jerneji Smonkar

Atletika in šport ji pomenita 
vse, bi lahko rekli za našo doma-
činko Jernejo Smonkar, 27-letno 
diplomantko športnega treniranja 
in atletinjo na srednje proge.

Že kot drobceno deklico jo je 
zanimalo vse, kar je povezano s 
športom. V osnovni šoli je trenira-
la odbojko pri ŽOK Mislinja, prav 

preventivnem delu z ogroženi-
mi skupinami v prometu, ki ve-
likokrat presega okvire zaposlit-
venih dolžnosti, kaže izredno 
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Njegova življenjska pot se je za-
čela kot velika borba. Za življenje 
pred rojstvom, za dobro kondicijo 
takoj po rojstvu. Rodil se je kot in-
valid, ki zmore premagovati ovire 
s pomočjo tistih, ki so ob njem in 
mu pomagajo. In tako se je v njem 
in z njim razvijal športni talent. 
Voda in žoga sta bili njegovi spre-
mljevalki od prvih korakov naprej. 
In tako je šport postal del njega, 
najprej kot fizioterapija, da je nje-
govo telo pričelo pravilno delovati, 

Priznanje župana Alenu Šošterju

nato kot vsakodnevna rekreacija. Bazeni in morje je bilo najbolj zaželeno 
okolje njegovega otroštva. Danes je mladostnik, ki ga poleg plavanja zani-
majo tudi drugi športi, kot sta košarka in kolesarjenje.

Prve plavalne zamahe je naredil pri 3 letih. Vsako leto je njegova že-
lja, biti v vodi in plavati, rasla. Pri njegovih 9 letih sta starša izvedela 
za skupino Delfinčki v Plavalnem klubu Velenje in ga vključila. Tam je 
Katarina Praznik s pomočjo prostovoljcev razvijala plavanje invalidnih 
oseb s pomočjo posebne metode Halliwick in Alen je še vedno skozi igro 
spoznaval plavanje in osvojil vse tehnike plavanja – prsno, prosto – kravl, 
hrbtno in delfin. Kmalu se je pokazalo, da je izredno talentiran in tek-
movalen, da si želi biti uspešen in je pričel trenirati, najprej enkrat, nato 
dvakrat na teden. Po 2 letih so treningi postali njegova vsakodnevna stal-
nica, prav tako tekmovanja. Njegova športna pot je rasla iz leta v leto, prav 
tako, kot se je uveljavljala skupina kot invalidne osebe v javnosti. 

Ob njegovi vztrajnosti in odločnosti biti odličen plavalec, je za njim 
bogata športna kariera. Udeležuje se tekmovanj po domovini in tujini, 
tako v okviru specialne olimpijade kot v okviru raznih invalidskih tekmo-
vanj. 1. medaljo je prinesel domov kot invalid l. 2011, do danes je v njegovi 
zbirki veliko priznanj, preko 100 medalj in tudi nekaj pokalov. 

Alen je l. 2015 prvič postal državni prvak v svoji kategoriji invalidnosti, 
od takrat do danes je nosilec 10 državnih rekordov v svoji kategoriji (50, 
100 in 200 m – kravl, hrbtno, delfin in mešano), uspehe niza na raznih 
mednarodnih tekmovanjih doma in izven naših meja (Hrvaška, Italija, 
Francija, Avstrija, Češka, Poljska in letos Združeni arabski emirati), dvak-
rat se je že kvalificiral in udeležil evropskega prvenstva in enkrat svetov-
nega za osebe z Downovim sindromom. 

V njegovi zbirki medalj in pokalov ostajajo spomini na razna tekmova-
nja tako v okviru invalidnih oseb kot v sklopu specialne olimpijade, kjer 
tekmujejo osebe s posebno vrsto invalidnosti, to so osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. 

• 20. julij 2018: 71. balkansko prvenstvo za člane in članice v Stari 
Zagori (Bolgarija), 3. mesto na 800 m;

• 28. julij 2018: Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke – 
Zagreb (Hrvaška), 1. mesto na 400 m;

• 16. februar 2019: 24. balkansko prvenstvo v dvorani za člane in članice 
v Istanbulu (Turčija), 1. mesto na 800 m;

• 25. maj 2019: 19. mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica 2019 
in Stepišnikov memorial v metu kladiva (Slovenska Bistrica), 1. mesto 
na 800 m;

• 5. junij 2019: 14. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana 
(Ljubljana), 1. mesto na 800 m.

Vredno je omeniti tudi, da je članska državna rekorderka v štafeti 4 x 
400 m. Letos pa je tudi članica slovenske reprezentance, ki bo nastopila 
na 2. evropskih igrah v Minsku (Belorusija).

Sama je mnenja, da je vsak izpolnjen cilj potrditev dobrega dela, do-
kaz, da je na pravi poti in nov razlog za še več truda. Tek ji predstavlja 

užitek, sprostitev, čas, ko odmisli 
vse ostalo. Če ne bi tekla z vese-
ljem in z ljubeznijo, tega že dol-
go ne bi več počela. Seveda pa tek 
ni edini šport, ki jo navdušuje, saj 
je športnica po srcu. V prostem 
času se ukvarja tudi z odbojko, te-
nisom, smučanjem ali deskanjem, 
rolanjem in še marsikaj bi se naš-
lo. Njeni načrti za naprej so, da iz-
boljša svoj osebni rekord, saj ve, 
da še ima rezerve. Bliža se tudi 
večjim normam in dala bo vse od 
sebe, da kakšno tudi ujame. Za 
dosedanjo uspešno športno pot 
prejme priznanje župana.
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V okviru teh tekmovanj je v 
zadnjih 4 letih dosegal izjemne 
uspehe in se v l. 2018 kvalificiral 
kot član državne reprezentance na 
svetovne igre specialne olimpija-
de, kjer je letos dosegel najvidnejši 

rezultat svoje športne poti. Domov se je vrnil kot najuspešnejši Slovenec, 
trikratni olimpijski podprvak za osebe z motnjami v duševnem razvoju 
(100 m kravl – nov državni rekord, 200 m kravl – nov državni rekord in 
štafeta 4 x 50 m mešano).

Za veliko borbenost v življenju nasploh in izjemne dosežke na špor-
tnem področju prejme priznanje župana. 

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.

Vid Grušovnik, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• državno:
• srebrno priznanje (Vesela šola - 9. r.)

• srebrno priznanje (Preglovo priznanje (KEM) - 9. r.)

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

• srebrno priznanje (Zeleno pero – 7. r.)

»Ne gre za to, kako močno znaš udariti. 
Bistvo je, kako močan udarec znaš prenesti 
in da greš naprej.« (Rocky Balboa)

Zal Krenker Pogorevc, 9. a
»Čeprav je težko, se sprosti in ne obupaj.«

Suzana Pustivšek je bila ro-
jena 15. 4. 1988. Po osnovni šoli 
je izobraževanje nadaljevala na 
Gimnaziji Slovenj Gradec. Z us-
pešno zaključeno maturo se je 
vpisala na Fakulteto za šport v 
Ljubljani, kjer je l. 2011 kot štu-
dentka z najboljšim povpreč-
jem ocen diplomirala z dipolom-
sko nalogo Smučanje oseb s ce-
rebralno paralizo na smeri prila-
gojena športna vzgoja in športna 

Priznanje župana Suzani Pustivšek, novi doktorici znanosti

vzgoja za osebe s posebnimi potrebami. Po pridobljenem nazivu profe-
sor športne vzgoje se je še isto leto vpisala na doktorski študij kineziolo-
gije na Fakulteti za šport in ga l. 2015 kot ena najmlajših doktorantk na 
Univerzi v Ljubljani zaključila z zagovorom doktorske disertacije z naslo-
vom Prevalenca in dejavniki tveganja podhranjenosti pri slovenskih špor-
tnikih in športnicah v adolescence v izbranih športnih panogah.

Že v času doktorskega študija je kot strokovnjakinja s področja kine-
ziologije, preventivne vadbe in kasne rehabilitacije ter merjenja funkci-
onalnih sposobnosti vadečih odšla službovat v tujino. Kot vodja oddelka 
za vadbo in šport je bila zaposlena na kliniki za fizikalno medicino, reha-
bilitacijo in šport v Dohi v Katarju. Po vrnitvi v Slovenijo se je zaposlila v 
Zdravstvenem domu Kranj, kjer je bila ena od 5 kineziologov v Sloveniji, 
ki so kot nov kader vstopili v sistem javnega zdravstva. V ZD Kranj je učin-
kovito vzpostavila novo klinično pot napotovanja pacientov od fizioterapev-
ta, zdravnika družinske medicine ali specialista medicine dela, prometa 
in športa do kineziologa. L. 2017 je bila na Fakulteti za šport, Univerze v 
Ljubljani habilitirana v zunanjo strokovno ter l. 2018 v asistentko z dokto-
ratom na Fakulteti za vede o zdravju na Univerzi na Primorskem. Na obeh 
omenjenih fakultetah sodeluje na pedagoškem procesu za dodiplomske 
študente. Od aprila 2019 je kot razvojno raziskovalna sodelavka zaposlena 
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Ljubljani. 

Za dosežen akademski naziv ji župan Občine Mislinja podeljuje pri-
znanje župana.

Vid Verdnik, 9. b
Tekmovanja iz znanja:
• področno:
• srebrno priznanje (Stefanovo priznanje (FIZ) – 8. r.)

• srebrno priznanje (Tekmovanje v znanju angleščine 

– 9. r.)

• državno:
• srebrno priznanje (Vesela šola – 8. r.)

• zlato priznanje (Vesela šola – 7. r.)

• zlato priznanje (Tekmovanje v znanju o sladkorni 

bolezni – 9. r.)

»Ne joči, ker se je končalo. Nasmehni se, ker 
se je zgodilo.« (dr. Theodor Seuss Geisel)

Vid Slemenik, 9. a
»Uči se od včeraj, živi za danes in upaj za 
jutri.«
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Mojca Krajnc, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• državno:
• srebrno priznanje (Vesela šola – 8. r.)

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

»Vse sanje se nam uresničijo, če imamo 
dovolj poguma za njihovo uresničevanje.«

Maks Mastnak, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• državno:
• bronasto priznanje (Tekmovanje v znanju angleščine 

– 7. r.) 

»Naredim, če želim.«

Maja Vetrih, 9. b
Tekmovanja iz znanja:
• priznanje Diamantni kenguru za osvojitev priznanja 

iz matematike v vseh razredih OŠ

»Življenje je prekratko, zato ga izkoristi.«

Alja Pušnik, 9. a
»Nikoli ne obupaj.«

Maja Šmon, 9. a
Tekmovanja iz znanja:
• področno:
• srebrno priznanje (Cankarjevo tekmovanje (SLJ) – 

9. r.) 

»V življenju se vedno menjavata žalost in 
veselje, kakor se menjavata noč in dan, 

svetloba in tema. To mora biti tako, kajti 
tisti, ki ne občuti žalosti, ne občuti niti 
veselja in kdor ni bil v temi, ne ve ceniti 
luči.«

Minilo je že več kot desetletje, ko 
smo na OŠ Mislinja sanjali o novi 
telovadnici, saj je bila obstoječa za 
kvaliteten pouk športa in z njim 
povezanimi dejavnostmi že nekaj 
časa premajhna. Zavedali smo se, 
da je gibanje za otrokov celostni 
razvoj še kako pomembno, saj ot-
roci vse preveč sedijo, zato smo se 
na šoli po svojih najboljših mo-
čeh trudili, da učencem v največji 
meri omogočimo ustrezne pogoje 
za pouk športa in z njim povezane 
dejavnosti.

Na sončen pomladni dan smo 
pred OŠ Mislinja postavili temelj-
ni kamen za izgradnjo Centra za 
zdravje in šport Mislinja. Po 9 

mesecih pa se je na hribčku ro-
dila nova zvezda, na katero smo v 
Mislinji že nestrpno čakali. 

Nova lesena zgradba, imeno-
vana Center za zdravje in šport 
Mislinja, ki leži nedaleč stran od 
glavne ceste med Velenjem in 
Slovenj Gradcem na čudoviti loka-
ciji, obsijani s soncem in obdani 
z gozdom in travnikom, je 16. 3. 
2019 dočakala otvoritev, ki bo še 

dolgo ostala v spominu prebival-
cev Mislinje in njene okolice.

Da nam je zdravje in gibanje 
otrok že vrsto let prioriteta, doka-
zujemo tako z nazivom Fit šola 
kot z vrhunskimi dosežki na dr-
žavnih tekmovanjih v različnih 
športnih panogah. Smo ena iz-
med 14 modelnih OŠ, ki so od l. 
2016 vključene tudi v mednaro-
dni projekt FIT4KID. Po 18 letih 

n a š a  o b č i n a  

Ob otvoritvi Centra za zdravje  
in šport Mislinja
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sodelovanja s Fitom, smo si zas-
lužili, da svojo polnoletnost pra-
znujemo s prireditvijo, ki bo špor-
tno, plesno in izobraževalno na-
ravnana. V ta namen smo v sode-
lovanju z Barbaro Konda, avtorico 
programa FIT Slovenija, in Nušo 
Derenda, ambasadorko Fit pri-
reditev, pripravili Fit plesno pri-
reditev z naslovom Pesmi in ple-
si ljudstev sveta. Tako smo v šol-
skih letih 2017/18 in 2018/19 tudi 
pouk popestrili z aktivnimi meto-
dami in oblikami dela, jih podkre-
pili z medpredmetnim povezova-
njem in povezovanjem kolektiva 
kot celote.

Skozi večmesečni proces so 
učenci pri pouku spoznavali je-
zik in kulturo države, ki so jo nato 
likovno predstavili kot scensko 
ozadje. Poleg tega pa so se nau-
čili koreografije plesov 10 držav: 
Slovenije, ZDA, Južnoafriške re-
publike, Rusije, Mehike, Italije, 
Brazilije, Gane, Filipinov in 
Izraela. Za vse plese so si učenci 
sami izdelali plesne kostume ter 
rekvizite. 

Prireditev smo začeli s slo-
vensko himno, ki jo je zaigra-
la Babnikova godba, in pozdrav-
nimi nagovori ravnateljice, župa-
na in državnega sekretarja MIZŠ. 
Fit plesna prireditev se je začela s 
Fit pesmijo, nadaljevala s predsta-
vitvijo plesnih koreografij po ra-
zredih in zaključila s koreografijo 
vseh sodelujočih ob pesmi Sreča 
na vrvici. V znak veselja smo sku-
paj z občinstvom zaplesali in za-
peli še Kekčevo pesem in s tem za 

prihodnost zasejali semena dob-
re volje. Za nepozaben in nepo-
novljiv dogodek so namreč pos-
krbeli prav vsi učenci in delavci 
OŠ Mislinja, saj so zanj trdo gara-
li vso leto. Za pogostitev po prire-
ditvi, je poskrbela Srednja gostin-
ska šola SG. 

Po mnenju mnogih obiskoval-
cev, ki so ta dan prav do zadnje-
ga kotička napolnili dvorano, je 
bil dogodek veličasten, kot je ve-
ličastna novozgrajena stavba. Vsa 
energija, ki so jo učenci skupaj s 
svojimi učitelji oddajali, se je pre-
nesla na občinstvo, zato ni čudno, 
da je bilo na marsikaterem licu 
opaziti tudi solze sreče. 

Ob koncu prireditve sem vsem 
sodelavcem zapisala naslednje: 

»Da človek, kot soorganiza-
tor tako velikega dogodka v ob-
čini, sedi v prvi vrsti brez kanč-
ka dvoma, da bi lahko šlo kaj na-
robe, je skoraj nepojmljivo. Da 
pa v prireditvi neizmerno uživa 
in se prepusti čarobnim trenut-
kom, ki ste jih skupaj z učenci so-
ustvarili, je danes skorajda že ilu-
zija. Tako sem se danes počutila. 
Zato iskrena hvala vsem, ki ste k 
temu prispevali svoj kamenček v 
mozaiku.«

In kaj je šola s to dvorano še 
pridobila? Med šolo in Centrom 
zdravja in športa Mislinja smo 
ob tem dobili novo učilnico, ki jo 
bomo v ta namen opremili s ki-
nestetičnimi mizami. V njej bo 
za vse učence potekal pouk v gi-
banju, tako bomo lahko zadnja 
znanstvena dognanja s področja 

nevroznanosti preizkusili tudi v 
praksi. Hkrati pa bo šola s to dvo-
rano pridobila tudi prostor za več-
je prireditve in skupna srečanja s 
starši.

Vsem uporabnikom naj bo 
dvorana v zadovoljstvo in po-
nos, hkrati pa naj vsak posame-
znik v njej poskrbi, da bo takšna 
ostala še mnogim prihodnjim 
generacijam.

Namesto konca prilagam foto-
grafijo novonastalega parka med 
šolo in dvorano, ki je bil v zad-
njem občinskem glasilu kamen 
spotike. Zaradi truda, ki smo ga 
mnogi v občini vložili, da lahko 
danes s ponosom pokažemo na 
novogradnjo in z njim povezano 
okolico, bi si želela, da bi morda 
anonimnež, ki nam je dodelil bo-
dičko, predhodno preveril razloge 
za nastalo situacijo, hkrati pa imel 
dovolj potrpežljivosti, da bi lah-
ko počakal na njen končni izgled. 
Številni obiskovalci nemalokrat 
pohvalijo skrbno urejeno okolico 
pred šolo, zato menim, da je bila 
ta bodička povsem odveč. 

Verjamem pa, da bodo še mno-
ge generacije v novem parku pre-
živele poučne in prijetne trenutke 
v senci dreves.

Natalija Aber Jordan
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Na Regionalni razvojni agenciji 
za Koroško regijo (RRA Koroška) 
nadgrajujemo povezovanje ko-
lesarskih turističnih proizvo-
dov ter ponudbe javnega potni-
škega prometa v čezmejni re-
giji na obeh straneh državne 
meje. V l. 2019 uvajamo Štrekna 
bus med Velenjem in Labotom/
Lavamündom in nadgrajuje-
mo poletni kolesarski vlak med 
Mariborom in Pliberkom. 

Štrekna bus in poletni kole-
sarski vlak sta del mednarodnega 
projekta Trans-Borders, ki se iz-
vaja v okviru programa Interreg 
Srednja Evropa. V njem se 9 insti-
tucij iz Nemčije, Poljske, Češke, 
Avstrije in Slovenije osredoto-
ča na izboljšanje javnega potni-
škega prometa v robnih in obmej-
nih območjih Srednje Evrope. 
Iz Slovenije sodelujemo RRA 
Koroška ter Geografski inštitut 
Antona Melika, ZRC SAZU.  
Več o projektu na spletni povezavi 
www.rra-koroska.si/si/projekti. 

Štrekna bus 
Novost na priljubljeni kolesarski 
povezavi

Kolesarska povezava po 
Mislinjski dolini, Štrekna, je pri-
ljubljena pri Korošcih in širše ter 
velja za eno najbolje urejenih ko-
lesarskih povezav v Sloveniji. V le-
tošnjem letu bo kolesarski avto-
bus Štrekna bus povezal Velenje, 
Mislinjsko in Dravsko dolino ter 
Labot (Lavamünd) na avstrijski 
strani.

Skupaj s podjetjema Nomago, 
d. o. o., in Verkehrsverbund 
GesmbH uvajamo novo avtobusno 
linijo javnega potniškega prometa, 
ki je sploh prva čezmejna avtobu-
sna povezava med slovensko in av-
strijsko Koroško po nekaj desetle-
tjih brez te možnosti.

Štrekna bus je 30-se-
dežni avtobus s prikolico za 
20 koles. Vozi na relaciji med 
Velenjem, Gornjim Doličem, 
Mislinjo, Slovenj Gradcem, 
Otiškim Vrhom, Dravogradom 
ter kopalnim jezerom v Labotu 
(Lavamünd) na avstrijski strani. V 
poletnih mesecih, juliju in avgu-
stu, bo vozil dvakrat dnevno vsak 
dan, v maju, juniju in septembru 
pa ob vikendih in praznikih – slo-
venskih in avstrijskih. Prve vo-
žnje so bile že 1. in 2. ter 4. in 5. 
maja. Vozovnice je mogoče kupiti 
na avtobusu ali avtobusnih posta-
jah v Velenju in Slovenj Gradcu. 
Cene so določene kot cene med-
krajevnega avtobusnega prome-
ta v Sloveniji, prevoz kolesa pa bo 
brezplačen; npr. vožnja za 1 osebo 
med Velenjem in Dravogradom 
stane 4,7 €, do Labota v Avstriji 

pa še dodatna 2 €. Med Velenjem 
in Dravogradom avtobus obsto-
ji na vseh obstoječih avtobu-
snih postajališčih, za kolesarje 
pa priporočamo uporabo avtobu-
snih postajališč Velenje, Gornji 
Dolič, Mislinja, Slovenj Gradec, 
Šentjanž, Otiški vrh, Dravograd, 
Labot/Lavamünd in Labot/
Lavamünd kopalno jezero. Vožnja 
med Velenjem in Labotom/
Lavamündom traja 1 uro in 20 mi-
nut. Celoten vozni red je dostopen 
na spletni povezavi http://strekna.
si/strekna-bus-vozni-red.jpg.

Vse uporabnike naprošamo, 
da v primeru skupin, večjih od 
5 oseb s kolesi, svoj prihod naja-
vijo 3 dni pred prihodom v klic-
nem centru podjetja Nomago: 01 
431 77 00 (od ponedeljka do pet-
ka med 8. in 17. uro) ali po e-pošti: 
info@nomago.si. Več informacij o 
Štrekna busu na spletni strani 
www.strekna.si.

V Labotu v Avstriji je možen 
prestop na avtobus s prikolico za 
kolesa, ki pelje do Wolfsberga v 
Labotski dolini, kjer poteka tudi 
med Slovenci priljubljena kole-
sarska povezava R10 po Labotski 

n a š a  o b č i n a  

S kolesom na avtobus in vlak  
med Koroško v Sloveniji in Avstriji
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dolini. Vozni red Štrekna busa je 
usklajen tudi z voznim redom po-
letnega kolesarskega vlaka med 
Mariborom in Pliberkom. S pres-
topom v Dravogradu je omogoče-
no povezovanje kolesarjenja po 
Štrekni, Dravski kolesarski poti in 
kolesarski poti po Labotski doli-
ni ter uporabe javnega potniškega 
prometa.

Poletni kolesarski vlak na Koroški 
progi
V letu 2019 tudi med nekaterimi 
prazniki

V 11 poletnih sobotah v l. 2018 
je bilo prepeljanih slabih 800 
potnikov in dobrih 200 koles. 
Slednje predstavlja povečanje za 
50 % glede na prejšnje leto.

Koroška proga med 
Mariborom in Pliberkom je bila 
še l. 2016 neprivlačna za prevoz 
koles ob Dravski kolesarski poti, 
saj so vlaki sprejeli samo 8 ko-
les, pri čemer v glavni turistični 
sezoni v poletnih mesecih ob vi-
kendih vlaki sploh niso vozili. Na 

pobudo RRA Koroška je Direkcija 
RS za infrastrukturo (DRSI) l. 
2017 skupaj s Slovenskimi že-
leznicami (SŽ) vzpostavila so-
botni vlak med Mariborom in 
Prevaljami. Vlak je imel povečano 
kapaciteto za prevoz 23 koles, kar 
so zagotovili z odstranitvijo sede-
žev. Vlaki s povečano kapaciteto 
prevoza koles so med poletjem vo-
zili tudi tednom. V l. 2018 je bila 
v okviru projekta Trans-Borders 
vožnja kolesarskega vlaka podalj-
šana do Pliberka v Avstriji. V 11 
poletnih sobotah je bilo prepelja-
nih slabih 800 potnikov in dob-
rih 200 koles. Slednje predsta-
vlja povečanje za 50 % glede na 

prejšnje l. 2017.
V l. 2019 nadaljujemo dob-

ro sodelovanje s SŽ in DRSI. 
Poletni kolesarski vlak bo vozil 
dvakrat dnevno ob sobotah med 
22. junijem in 31. avgustom, ter 
tudi med praznikoma 25. 6. in 
15. 8. Vozovnica med Mariborom 
in Pliberkom stane 7 € (med 
Dravogradom in Pliberkom 1,85 
€), prevoz kolesa pa 3,2 €. Vožnja 
med Mariborom in Pliberkom tra-
ja 1 uro in 45 min. Vozni red  
je dostopen na spletni strani  
www.slo-zeleznice.si.

Več informacij: Peter Zajc, 
 peter.zajc@rra-koroska.si.

Skupaj z Občino Mislinja smo tudi 
v letošnjem letu v Smučarskem 
klubu SMUK Mislinja organizira-
li rekreativno kolesarjenje po kole-
sarski poti od Mislinje do Slovenj 
Gradca in nazaj.

V nedeljo, 2. 6., dopoldan se je 
na startu pred stavbo Koroške za-
druge v Mislinji zbralo veliko šte-
vilo članov kluba in gostov s ko-
lesi, z namenom prekolesariti 
omenjeno pot kot spomin na dr. 
Stanka Stoporka. 

n a š a  o b č i n a  

Rekreativno kolesarjenje  
v spomin dr. Stanku Stoporku
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Brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane občane
V Občini Mislinja smo na pobu-

do predsednika DU Mislinja Konrada 

Tržana pričeli s projektom Mislinjčan, 

s pomočjo katerega bodo lahko starej-

ši nad 65 let ali gibalno ovirani koristili 

brezplačne prevoze. Projekt je nastal z 

namenom, da lahko starejši in gibalno 

ovirani postanejo bolj neodvisni in ak-

tivni, ko imajo obveznosti pri zdravniku 

ali v bolnišnici. Prevozi se bodo izvajali 

na naslednje lokacije: Zdravstvena po-

staja Mislinja, Zasebna splošna praksa 

Leonarde Pirmanšek, Zdravstveni dom 

SG, Splošna bolnišnica SG, Zdravstveni 

dom Velenje in Bolnišnica Topolšica.

Predaja avtomobila Mislinjčan bo v če-

trtek, 27. 6. 2019, ob 18. uri pred PC 

Lopan, z njim pa se bodo lahko občani 

vozili od 1. 7. 2019 dalje. 

Prevozi so brezplačni in so namenje-

ni gibalno oviranim občanom ter sta-

rejšim od 65, ki imajo stalno prebiva-

lišče v Občini Mislinja. Izvajali se bodo 

ob delovnikih od 7.30 do 15. ure, vendar 

se bo zaradi lažje organizacije prevo-

zov potrebno najaviti vsaj 3 delovne dni 

prej. Naročiti se bo mogoče od pone-

deljka do petka med 8. in 10. uro ter 

med 11. in 13. uro, na telefonsko št.: 

02 88 57 344.

Naši vozniki so prostovoljci, ki imajo 

opravljene vse zakonske pogoje za vo-

znika in so usposobljeni za opravljanje 

prevozov. Ponosni smo, da se je za vo-

znike prostovoljce prijavilo kar 15 obča-

nov in občank ter so pripravljeni svoj 

prosti čas nameniti in pomagati v dob-

ro celotne lokalne skupnosti. Pri izbi-

ranju voznikov prostovoljcev so nam 

bila v veliko pomoč DU Mislinja, DIM 

Mislinja, DŠAM Mislinja in DI Slovenj 

Gradec – Aktiv Mislinja. Šolanje za vo-

znike prostovoljce je organiziral SPV 

Mislinja, predavanje pa Relax Slovenj 

Gradec in PU Celje.

S tem projektom bodo starejši in gibal-

no ovirani, ki nimajo možnosti lastnega 

prevoza, sedaj postali samostojnejši. 

Prostovoljci pa starostnikom in gibalno 

oviranim ne bodo le prevozniki, ampak 

tudi družba med vožnjo in spremstvo 

do določenega opravka.

Za izvrševanje brezplačnih prevo-

zov so gostinski lokali: Pizzerija Vagon 

Mislinja, Gostilna Slomškov dom 

Mislinja, Gostilna Repolusk, Srednji 

Dolič in Hotel Vabo Slovenj Gradec, 

ponudili brezplačne malice za vozni-

ke prostovoljce, za kar se vsem iskreno 

zahvaljujemo.

Upamo in želimo, da bomo v prihodnje 

s skupnimi projekti in vključevanjem 

prostovoljcev preprečili izoliranost sta-

rejših občanov in drugih skupin obča-

nov, ki so gibalno ovirani, in jim omo-

gočili boljše in kvalitetnejše življenje. 

Skupaj zmoremo več.

Misel, katere avtor je John O'Donohue, 

še kako drži: »Vsi se postaramo. 

Nekateri tako, da so stari, drugi tako, 

da so starejši.« 

Andreja Srt

Zadovoljstvo z udeležbo v lan-
skem letu nam je bilo vodilo za 
pravilno odločitev vnaprej. In 
nismo se motili. Skoraj 50 ude-
ležencev – kolesarjev, prijavlje-
nih na startu, je bilo podvoje-
no število lanskega kolesarjenja. 
Verjamemo, da smo si to v klu-
bu SMUK, z neumornim predse-
dnikom Slavkom Mencingerjem, 
zaslužili predvsem z velikim pri-
zadevanjem in novimi dodatki re-
kreativnega kolesarjenja. V klu-
bu SMUK, z neumornim predse-
dnikom Slavkom Mencingerjem 
na čelu, verjamemo, da je to re-
zultat velikega prizadevanja in 
novih dodatkov rekreativnega 
kolesarjenja.

Za pomoč in zaupanje se mo-
ramo zahvaliti Občini Mislinja, ki 
je ob zaključku poti, na cilju, prip-
ravila brezplačno malico in brez-
alkoholno pijačo za vse udeležen-
ce. SK SMUK pa je poskrbel, da je 
vsak udeleženec prejel lepo spo-
minsko medaljo. Posebna zahva-
la in hvaležnost za trud ter uspeš-
no sodelovanje pa sta namenjeni 
Andreji Srt z Občine Mislinja. 

Da je bilo temu tako, je v 
pozdravnem nagovoru prisotnim 
potrdil tudi župan Bojan Borovnik 
pred začetkom kolesarjenja. 

Seveda pa je moralo na startu 
vse potekati po zastavljenem pro-
gramu. V ta namen je, skupaj z 
Andrejo Srt, tekmo predstavil, in 

dal tudi znak za začetek vožnje, 
neutrudni Marijan Križaj.

Tudi letos se klub SMUK zah-
valjuje za pomoč pri organizaciji 
in izvedbi prireditve ekipi profesi-
onalnih kolesarjev iz Doliča, ki so 
nas spremljali po poti, Policijski 
postaji SG in prisotnemu poli-
cistu na kolesu, PGD Mislinja in 
Društvu šoferjev in avtomehani-
kov za odlično opravljeno delo. 
Prav tako se zahvaljujemo KKGZ 
Mislinja, Petrolu Mislinja, Bojanu 
Šinku in Jožetu Tasiču za slike.

Verjamemo, da je bilo zaradi 
vaše pomoči in sodelovanja rekre-
ativno kolesarjenje izvedeno brez 
težav, uspešno in brez poškodb.

Jože Potočnik
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Zagotavljanje organiziranih bivalnih 
kapacitet za ostarele v občini Mislinja

Število ljudi, ki potrebujejo pomoč drugih v svojih po-
znih letih življenja, iz leta v leto narašča. Po nekate-
rih podatkih, ki so bili objavljeni konec lanskega leta, 
je v Sloveniji nekaj nad 400.000 oseb, starejših od 65 
let, od njih pomoč drugih potrebuje 3,5 %, v staros-
ti nad 85 let pa celo nekaj nad 20 %. Ker se življenj-
ska doba prebivalcev nenehno povečuje, se bo delež 
tistih, ki bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo, še po-
večeval. V preteklosti so v klasičnih družinah, kjer so 
bile vključene celo 3 ali 4 generacije, funkcijo oskrbe 
starejših oseb praviloma opravljali mlajši družinski 
člani. Z razpadom klasične družine so se možnos-
ti takšne pomoči bistveno zmanjšale. Mlajši aktiv-
ni družinski člani so vpeti v celodnevne obveznosti v 
svojem delovnem okolju in tako niso več v stanju nu-
diti pomoči ostarelim družinskim članom. Tega pro-
blema se vse bolj zaveda tudi širša družbena skup-
nost, zato so v posameznih bivalnih okoljih pospeše-
no pričeli graditi domove za ostarele. 

Trenutno je v Sloveniji na voljo 96 takšnih do-
mov, na območju Koroške, skupaj s sosednjo Občino 
Velenje, deluje 5 domov za oskrbo starostnikov 
(Črneče, Prevalje, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi 
in Velenje), kamor je vključenih največ oskrbovan-
cev z območja Koroške in naše občine. Po podatkih, 
ki so trenutno na voljo, je v teh domovih namešče-
nih okrog 600 oskrbovancev. Žal bivalne kapacite-
te že nekaj časa ne zadoščajo za potrebe vseh, ki bi se 
želeli vključiti v takšno organizirano obliko bivanja. 
Podatkov o tem, koliko je čakajočih starostnikov za 
sprejem v domove za ostarele na območju Koroške in 
naših občanov nimamo, je pa znan podatek za celot-
no območje Slovenije. Tako približno 60.000 starej-
ših občanov potrebuje organizirano obliko varstva, v 
domovih pa je na voljo vsega 20.000 postelj.

Poleg oskrbe starejših v domovih za ostarele se 
v zadnjem času vse bolj uveljavlja tudi oblika oskr-
be v t. i. oskrbovalnih in varovanih stanovanjih. Pri 
tem gre za obliko zagotavljanja oskrbe v stanovanj-
skih enotah, ki so prilagojene vsakodnevnim potre-
bam starejših generacij, kjer lahko oskrbovanci bo-
disi najamejo ali odkupijo svoj stanovanjski pros-
tor, vsakodnevno pa imajo vsi možnost organizirane 

oblike oskrbe in nege v bivalnem prostoru. Tam, kjer 
so takšna stanovanja strnjena na delu stanovanjske 
soseske, imajo takšne organizirane skupnosti tudi 
skupni bivalni prostor za druženje in srečanja oskr-
bovancev. Oskrbovalna stanovanja so praviloma v do-
mačem okolju ali pa v bližini domov za ostarele obča-
ne, da lahko varovancem nudijo oskrbo in nego v or-
ganiziranih oblikah. Gradnja takšnih oskrbovalnih 
stanovanj se je tudi v naši neposredni okolici močno 
razmahnila. V Velenju so že zgradili objekt za 15 sta-
novanj in objavili razpis za najem, enako pripravljajo 
na Prevaljah, v Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi. 

Nov trend bivanja v starosti je tudi način sobivanja 
starejših v organiziranih soseskah. Prve soseske za 
sobivanje starejših so nastale na Danskem, v Ameriki 
pa poznajo takšno obliko sobivanja že od l. 1988. 
Tovrstna stanovanjska skupnost zagotavlja, da vsak 
starejši, ki tam živi, uživa zasebnost in ima prostor 
zase, hkrati pa souporablja nekatere prostore z dru-
gimi, ki tam živijo. Starejši torej živijo na svojem, 
obkroženi so s prijatelji, z njimi delijo kuhinjo, je-
dilnico, dnevni prostor, telovadnico ... Takšna oblika 
skupnosti zagotavlja večjo psihično in čustveno ka-
kovost življenja, ob sebi imajo svoje prijatelje, bivanje 
je bolj dostopno tudi za svojce, načeloma so tudi stro-
ški sobivanja nižji od stroškov bivanja v domovih za 
starejše občane. Takšno obliko sobivanja močno pod-
pira tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je priče-
lo z izvajanjem projekta sobivanja v večjih središčih 

Dom starostnikov v Slovenj Gradcu je enota črneškega doma.
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Natečaj  

Mislinjski graben

Alen Šošter

Natečaj  

Mislinjski graben

Jernej Glažar

Slovenije. V ta namen bodo zagotovljene finančne 
podpore za izgradnjo tovrstnih bivalnih kapacitet. 

In kakšno je stanje oskrbe za starejše občane v ob-
čini Mislinja? Kljub temu, da se že vrsto let pojavlja-
jo pobude, da bi v domačem okolju poskrbeli za var-
nost in oskrbo svojih ostarelih, se do danes še ni ve-
liko premaknilo. Res je, da je nekaj občanov izkoris-
tilo možnost bivanja v bližnjih domovih za ostarele, 
vendar je še veliko takšnih, ki so v čakalnih vrstah za 
sprejem v te domove. Tisti, ki obiskujemo sorodnike 
v obstoječih domovih, ob vsakem obisku začutimo, 
kako si oskrbovanci želijo bivanja v domačem okolju, 
torej v bližini svojega doma. Ker je potrebno za grad-
njo lastnega doma starostnikov izpolnjevati kar ne-
kaj pogojev za racionalno poslovanje, bi se prav goto-
vo dalo v kratkem času marsikaj postoriti v zvezi z iz-
gradnjo oskrbovalnih stanovanj ali morda z izgradnjo 
bivalnih kapacitet v projektu sobivanja. Vse pristojne 
institucije na državnem nivoju v zadnjem času moč-
no podpirajo takšne oblike gradnje stanovanj in vsa-
koletno tudi z javnimi razpisi omogočajo sofinancira-
nje teh oblik gradnje. Žal, v načrtu razvojnih progra-
mov, ki je sestavni del sprejetih proračunskih aktov 
za novo mandatno obdobje v občini Mislinja, ni pred-
videna gradnja takšnih stanovanj, čeprav smo bili v 
razstavnem prostoru v PC Lopan kar nekaj časa sez-
nanjeni tudi z zamislijo takšne stanovanjske zgradbe, 
ki so jo pripravili mladi arhitekti. 

Ob vsej problematiki zagotavljanja organizira-
nih oblik oskrbe starejših občanov v naši občini pa je 
potrebno omeniti še to, da se kljub večletni zamudi 
na državnem nivoju pospešeno pripravljajo za spre-
jem Zakona o trajnostni oskrbi. Ta naj bi bil spre-
jet do konca letošnjega leta, v njem pa naj bi na siste-
matični način opredelili področje dolgoročne oskrbe, 
vključno z zagotavljanjem zadostnih bivalnih prosto-
rov za organizirane oblike bivanja starejših občanov. 
Nekatere občine tako pospešeno pripravljajo projek-
te in dokumentacijo za izgradnjo takšnih bivalnih 

kapacitet, saj bodo lahko na ta način med prvimi ko-
ristile sredstva za te namene iz državnega proračuna. 
Upamo le, da naša občina ne bo zamudila teh mož-
nosti in da bomo pravočasno pripravili vse potrebno 
za reševanje problematike oskrbe starejših občanov v 
domačem okolju. 

Da bi se na tem področju v kratkem času tudi v 
naši občini kaj spremenilo, se nas je skupina obča-
nov odločila, da bomo organizirali civilno iniciativo 
za reševanje problematike oskrbe starejših občanov v 
občini Mislinja v domačem okolju. V skupini, ki se je 
že sestala na svojem 1. ustanovnem sestanku, sodelu-
jejo domala vsa društva, ki imajo v svojih programih 
skrb za starejše občane, pa tudi posamezniki, ki že-
lijo, da se ta problematika prične hitreje razreševati 
tudi v našem okolju. Trenutno nas je v skupini 8 čla-
nov, vsekakor bomo veseli, če se nam bodo pridružili 
tudi tisti občani, ki enako razmišljajo, in na ta način 
vzpodbudili več interesa za pomoč ostarelim osebam 
iz našega okolja. 

Za Civilno iniciativo: Mirko Tovšak, član Odbora 
za negospodarstvo Občine Mislinja

Dom starostnikov Velenje, kjer je kar nekaj oskrbovancev iz 

mislinjske občine.
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Z varnim kolesom varno  
v promet – kaj res?

28. državno tekmovanje  
Kaj veš o prometu

Ljudje smo tako in drugače vsakodnevno udeležen-
ci v prometu. Eni peš ali s kolesom, drugi npr. v av-
tomobilu ali celo v tovornjaku. Vsi se želimo celi in 
zdravi vrniti domov k našim najdražjim, zato je po-
membno, da pazimo drug na drugega in se obna-
šamo defenzivno. K slednjemu zagotovo spada tudi 
uporaba primerno opremljenega vozila v cestnem 
prometu.

V maju je tako potekala nacionalna preventivna 
akcija Varnost kolesarjev, s poudarkom na 3 temah: 
Bistro glavo varuje čelada, Kolesarski izpiti in Varno 
kolo. Ravno slednje je bilo cilj preventivne akcije pre-
verjanja tehnične brezhibnosti oz. opremljenosti kole-
sa z obvezno opremo (na sliki), ki smo jo 3. majsko ne-
deljo na »Štrekni« izvedli člani SPV Občine Mislinja 
v sodelovanju s Policijsko postajo Slovenj Gradec. Da 
je stanje alarmantno, je pokazal rezultat pregleda 

obvezne opreme na kolesih 23 kolesarjev, saj je bilo le 
1 (!) kolo opremljeno s popolno obvezno opremo. Pa je 
pravzaprav ta tista, ki nas za samo nekaj evrov »pasiv-
no« varuje in naredi opazne ostalim udeležencem v 
prometu. Namestimo predpisano opremo in bodimo 
varni v prometu!

Jože Tasič, SPV Mislinja

V soboto, 25. 5. 2019, je na 
Osnovni šoli Mislinja potekalo dr-
žavno tekmovanje Kaj veš o pro-
metu za učence osnovnih šol in 
dijake srednjih šol. To je bilo že 51. 
zaključno državno tekmovanje in 
28. v Republiki Sloveniji. 

Letos je državno tekmovanje 
prvič potekalo v Mislinji. Temu 
so pripomogli odlični rezulta-
ti naših tekmovalcev iz prejšnjih 
let in pripravljenost občine ter 
šole, da sta prevzeli organizaci-
jo tega tekmovanja. Tekmovanje 
je namreč potekalo pod pokrovi-
teljstvom Občine Mislinja v so-
organizaciji Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Mislinja, Osnovne šole 
Mislinja ter Javne agencije RS za 
varnost prometa. Častno pokro-
viteljstvo je prevzel predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. 
Pomembno vlogo pri izvedbi tek-
movanja je imelo tudi Ministrstvo 
za infrastrukturo. 

Udeležence so pred tekmova-
njem pozdravili: ravnateljica OŠ 
Mislinja Natalija Aber Jordan, žu-
pan Bojan Borovnik, Bojan Oblak 
kot predstavnik Javne agencije RS 
za varnost v prometu in Marta 
Novak iz Zavoda RS za šolstvo. 
Izpostavili so pomen prometne 

varnosti za vse udeležence v pro-
metu, še posebej pa mlade kole-
sarje in mopediste. Da bomo po-
večali prometno varnost in zmanj-
šali število prometnih nesreč, se 
moramo truditi vsi. Še posebej so 
izpostavili pomen ozaveščanja ot-
rok in mladostnikov.

Spregovorili so tudi o pome-
nu tega tekmovanja. Župan je po-
udaril: »Ni pomemben samo us-
peh na tekmovanju, temveč je po-
men globlji. Z znanjem, ki ga pri-
dobijo mladi tekmovalci, so tudi 
zanesljivi udeleženci v prometu in 
pripomorejo k zagotavljanju večje 
varnosti vseh – pešcev, kolesarjev 
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in voznikov.« Prav vsi so izposta-
vili pomembno vlogo mentorjev, 
ki so mlade tekmovalce pripravlja-
li. Tekmovalcem pa so še zažele-
li čim več spretnosti na kolesu in 
dobro znanje pri teoretičnem delu.

Tekmovanje je potekalo v 2 ka-
tegorijah: učenci na kolesih in 
učenci oz. dijaki na mopedih (ko-
lesih z motorjem – skuterjih). 

Tekmovanje Kaj veš o prometu 
je obsegalo:
• preverjanje teoretičnega znanja 

s pomočjo računalnika z vpra-
šanji o cestno-prometnih pred-
pisih, opremi kolesa oz. opremi 
ter vzdrževanju mopeda (kolesa 
z motorjem – skuterja in etiki v 
prometu (preko SIO portala);

• ocenjevalno vožnjo na prome-
tnih površinah;

• spretnostno vožnjo na poligonu.
Tekmovalci so si najprej v sku-

pinah ogledali tekmovalno pro-
go na prometnih površinah naše-
ga kraja. Nato pa so v 3 skupinah 
pričeli s tekmovanjem. 1. skupi-
na se je najprej pomerila v spret-
nostni vožnji na kolesarskem poli-
gonu, 2. po prometnih površinah 
in 3. v računalniški učilnici, kjer 
je potekal teoretični del tekmova-
nja. Spretnostno vožnjo na poligo-
nu in vožnjo na prometnih površi-
nah so ocenjevali sodniki. Za vsa-
ko napako so tekmovalci prejeli 
kazenske točke, ki so jih posledič-
no stale glavne nagrade. To je bilo 
»poni« kolo ali kot bi rekli najstni-
ki »vintage« kolo.

Našo šolo je zastopal Maksim 
Stoviček iz 7. razreda. Povedal je, 
da se tega tekmovanja udeležu-
je že 3. leto, a se je šele letos uvr-
stil na državno tekmovanje. Za 
poligon se je največ pripravljal v 
šoli ob pomoči mentoric Sonje 
Blažun in Marije Tasič. Vožnja po 
naselju pa mu ni delala posebnih 
preglavic. Z nekaj napakami je 
Maksimu uspelo osvojiti 2. mes-
to. Čestitke!

Tekmovalec Tomaž Grajfoner 
je 17-letnik, ki je prišel s Ptuja. 
Povedal je, da se za tekmovanje ni 
posebno pripravljal, pomagalo mu 
je že to, da ima opravljen CPP za 
motor in avto. Tekmovanje Kaj veš 
o prometu se mu zdi pametno, 
poučno in zelo zanimivo.

Mentorica iz OŠ Braslovče je 
spremljala enega tekmovalca. 
Pripravljala ga je na terenu in na 
poligonu ter mu podala teoretič-
no znanje. Dogodka se je udeleži-
la že 15. leto in je povedala, da ji je 
bila organizacija v Mislinji doslej 
najljubša. Vse je potekalo brez-
hibno, tekmovalci so bili sprošče-
ni in pokazali so veliko znanja in 
spretnosti. Tekmovanje je poučno 
in čedalje bolj nujno, saj je v pro-
metu vedno več kolesarjev. Žalosti 
jo, da je vedno manj mentorjev 
pripravljenih poučevati mlade o 
varnosti v prometu in jih s tem 
ozaveščati.

Želi si, da bi to tekmovanje 
bilo še kdaj v Mislinji, saj je odlič-
na lokacija, prav tako pa samo 

vzdušje med tekmovalci in njiho-
vimi mentorji.

Rezultati tekmovanja
Kolesarji
1. mesto: Maj Starič,  

OŠ Blanca
2. mesto: Maksim Stoviček,  

OŠ Mislinja
3. mesto: Žiga Plahuta,  

OŠ Frana Albrehta Kamnik 
Motoristi
1. mesto: Martin Božič,  

SŠC Krško-Sevnica
2. mesto: Sergej Brandl,  

Strojna šola Ptuj
3. mesto: Patrik Bolcar, 

Prometna šola Maribor
Dogajanje je bilo popestreno z 

raznimi delavnicami, ki so se na-
našale na varnost v cestnem pro-
metu. Pred novo telovadnico smo 
lahko preizkusili svoj reakcijski čas 
na motorju. Med njimi je bila tudi 
naša novinarka Neža. Testiranje je 
potekalo tako, da se je usedla na 
fiksiran motor, na katerem je bil 
pritrjen ekran. Na njem je bil šte-
vec, ki je meril hitrost. Po določe-
nem času se je na zaslonu prikazal 
STOP znak, naprava pa je odda-
la zvok. V čim krajšem času se je 
»voznica« morala zaustaviti. Njen 
reakcijski čas je bil 0,524 sekunde. 
Povedali so nam, da je vsak reak-
cijski čas, ki je nižji od 0,8 sekund, 
odličen, vse, kar je nad 1 sekundo, 
pa je zelo slabo. Bravo, Neža!

Na prizorišču so bile tudi po-
sebne tehtnice, ki so prikazale 
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maso posameznika pri določeni hi-
trosti v primeru trčenja. Ugotovili 
smo, da oseba, ki tehta 45 kg, pri 
hitrosti 30 km/h tehta 358 kg.

Izvajali so tudi poskus, s po-
močjo katerega so opozorili na po-
men varnostne čelade pri padcu s 
kolesom ali motorjem. Namesto 
glave so uporabili jajce in manjšo 
čelado. Ko so jajce vrgli z višine in 
pri tem uporabili čelado, se to ni 
razbilo. Torej, če nosimo čelado, 

so naše glave varne.
Na vhodu v telovadnico je 

bil postavljen simulator vožnje 
v osebnem avtomobilu. Dijaki 
Šolskega centra Velenje so vozni-
ke usmerjali pri vožnji in jim na 
pot postavljali razne ovire, ki so se 
jim morali izogniti. Med vozniki 
se je preizkusila tudi ravnateljica. 
Njena vožnja je bila izjemna, njen 
reakcijski čas pa celo boljši od po-
licista. Bravo, ravnateljica!

Kaj bi zapisali za konec? Tudi 
novinarji, ki smo bili prisotni, 
smo bili nad dogajanjem navduše-
ni. Prav za vse smo srčno navija-
li in na koncu z glasnim aplavzom 
nagradili vse tekmovalce.

Lep dan. Pa še sonce je vse nas 
prijazno pozdravljalo. 

Novinarke: Živa, Deja, Neža, Nives, 
Nina, Sara in Nika z mentorico Ireno 

Sešelj. Fotografije: Aljaž Orličnik in 
Sara Krajnc

O življenju na Sovičevem  
in na Pohorskih planjah 

Cilka Sovič, rojena Oder, je stara 
88 let. Rodila se je 21. 10. 1930 na 
Komisiji v Mislinjskem jarku, kjer 
je obiskovala tudi osnovno šolo. 26. 
11. 1954 se je poročila s Francem 
Sovičem in se takrat preselila na 
Pavrovo, danes Sovičevo, Velika 
Mislinja 44, kjer je bil Franc doma. 
S Cilko sta imela tri otroke. Cilka 
je bila vsa leta gospodinja. Skrbela 
je za otroke in gospodinjstvo ter za 
živino in vrt. Pomagala je tudi pri 
vseh delih na poljih in travnikih. Na 
Sovičevem je živela do l. 1979, ko so 
se preselili v novo hišo v Mislinji v 
ulici Ob gozdu 7, kjer živi še danes. 
Ima 7 vnukov in 11 pravnukov. 

O življenju in delu na Sovičevem 
ter na Pohorskih planjah je Cilka 
povedala sledeče. 

Sovičevo ni bila kmetija, ampak 
»bajta«. To je pomenilo, da hiša in 
zemljišče nista bila njihova last, 
ampak so bili najemniki. Na tra-
mu v hiši je letnica 1942, kar kaže, 
da je bila zgrajena v času podjetni-
ka A. Pergerja. Ta je zgradil več le-
senih hiš za delavce, ki so bili pri 
njem zaposleni. Na tem mestu je 

bila prej stara hiša, ki so jo podrli 
in nadomestili z novo. 

Na domačiji Sovičevih so bile 
3 zgradbe: stanovanjska hiša, svi-
njak z gorico in drvarnico ter 
hlev. Ob hiši je bil vrt, v okoli-
ci pa njive in travniki. Pridelovali 
so predvsem krompir, rž in oves. 
Krompirja je bilo vsaj 8 ali 10 raz-
ličnih sort; od rumenega do be-
lega, z globokimi ali s plitvimi 
»okami« ter rdečimi ali vijolič-
nimi očesi. Belemu krompirju z 

rdečimi očesi so rekli »Miklavžev 
krompir«, ker so ga v tistem času 
največ pridelali na Miklavževi 
kmetiji. Krompir z vijoličnimi 
očesi so imenovali »Javhov«, po 
sosednji kmetiji Javh. Kasneje so 
pridobili še sorto igor. Toliko raz-
ličnih sort krompirja so imeli, 
ker vsaka sorta vsako leto ni ena-
ko obrodila. Pridelki so se izme-
njavali, tako da je eno leto dob-
ro rodilo 4 ali 5 vrst, ostale bolj 
slabo, naslednje leto pa se je vse 

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

Udeležnci pogozdovanja v Mislinjskem jarku okoli l. 1940.
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obrnilo in so bolj rodile vrste, ki 
so prejšnje leto zatajile. V njiho-
vi kleti je bilo zato vedno dovolj 
krompirja. 

Pri hiši so imeli 2 vola, 2 kra-
vi, po 4 prašiče in kokoši. 

Cilka je krmila prašiče v glav-
nem z domačim krompirjem, re-
puhom ter zelenjavo, pridelano na 
domačem vrtu in njivi (rumena 
pesa, koleraba). Meso in klobase 
so sušili in dimili v lastni dimni-
ci. Shranjevali so ga v lesenih de-
žah, kasneje pa v okroglih emaj-
liranih posodah s pokrovom. Bilo 
je zloženo v plasteh in zalito z do-
mačo svinjsko mastjo, da je ostalo 
sveže do naslednjega leta. Jajca je 
za zimo (ko kure niso nesle) shra-
njevala v soli in so lepo ostala. To 
sol je pozneje pokrmila živini. 

Poleg polente in »prežgane 
župe«, ki sta bili skoraj vsak dan 
na mizi, se je pogosto kuhala 
»župa«. To je bila juha iz posuše-
nega mesa ali klobas z dodanim 
korenjem in peteršiljem ter vča-
sih tudi s krompirjem. V »župo« 
se je zakuhalo »ribance«. Pozimi 
so veliko jedli zelje, kislo ali slad-
ko, tudi surovo v solati. V kleti so 
ga imeli za celo zimo posajenega 
v zemlji. Veliko so delali »šmor-
na« in palačink. Vedno so ime-
li tudi domače mleko. Poleti so ga 
večinoma kisali ter delali »puter« 
in skuto. Včasih je Cilka naredila 
štruklje s kislo smetano ali pečen 

riž. Delala je tudi »štrudelj« s 
skuto. Za namaz na kruh so imeli 
»špeh«, »puter« in domačo jetrno 
pašteto (svinjska jetra in malo oc-
virkov). Poleti so jedli veliko so-
late z domačega vrta. Poleg na-
vadne kave (proja) so kuhali tudi 
pravo kavo. V trgovini so kupovali 
surovo kavo v zrnju, ki so jo doma 
opražili in zmleli. Pražili so jo v 
navadni železni ponvi, mleli pa v 
ročnem mlinčku. 

Cilkin mož Franc (23. 3. 1927 
– 22. 6. 2009) je bil gospodar na 
Sovičevem in gozdni delavec. Bil je 
prvi delavec v Grabnu, ki je delal z 
motorno žago (1960) in je za ta na-
men opravil posebni tečaj. Njegov 
delovni dan, »šiht«, je trajal od 6. 
ure zjutraj do poznega popoldneva, 
navadno tudi v soboto. Za malico 
je s sabo nosil mehko kuhano po-
lento, suho meso in čaj (šipkov), v 
katerem je bilo malo ruma. V pros-
tem času je doma podkoval vole, 
bil pa je tudi mesar in je hodil ob-
rezovat bikce in pujske. 

Franc in njegov oče Jože sta 
predvsem v zimskem času, ko so 
bile koline, delala kot vaška me-
sarja. Za dobro opravljeno delo 
sta v zahvalo dobila nekaj mesa 
in raznih klobas. Ker takrat v 
Grabnu še ni bilo elektrike in 
tudi ne hladilnikov, je bilo koli-
ne v določenem času potrebno po-
rabiti. Na srečo so bile zime tak-
rat precej bolj mrzle kot danes, 
tako da so meso in klobase zmr-
znile. Hranili so jih na podstreš-
ju v majhni sobici, ki so ji rekli 
»cimer«. Tam so imeli tudi druge 
prehrambne izdelke. Tako jim ni 
nikdar primanjkovalo mesa. Ker 
je bilo tudi krompirja v izobilju, 
so imeli večkrat na mizi »olbič« 
ali krompirjeve žgance.

Eno najpomembnejših op-
ravil v letu je bila košnja, ki se 
je pričela navadno konec junija. 

Najprej so pokosili robove in trav-
nike okoli hiše. Ker je bilo teh 
bolj malo, so kosili tudi na bližnji 
Ovčariji in na Zeplovem, nekaj pa 
jim je odstopil tudi sosednji kmet 
Javh. Vse te košnje so morali op-
raviti do 22. julija, saj se je takrat 
pričela košnja na planjah. Ta dan 
so izbrali zato, ker je bil praznik 
(dan vstaje slovenskega naroda) in 
so najlažje dobili kosce. Navadno 
so imeli 6 do 7 koscev. Sovičevi so 
kosili na Javoriču, kjer se je kosil 
volčič (volk: značilna vrsta trave, 
Nardus stricta). 

Cilkino delo na dan košnje se 
je pričelo ob 2. uri zjutraj. Najprej 
je zamesila kruh, navadno 6 hle-
bov. Medtem ko se je kruh pe-
kel, je dala kuhat klobase in suho 
meso za malico za naslednji dan. 
Potem je pripravila zajtrk za dru-
žino. Navadno umešana jajca, oc-
virke in kruh. Okrog 5. ure zjutraj 
so šli od doma. Kosci so šli naprej 
po bližnjicah in so potrebovali do 
Javoriča okoli 2 uri. Ona je šla z 
voli in vozom, na katerega je nalo-
žila hrano in pijačo, po kolovozu 

Recept za »olbič«

V dobrem litru osoljene vode 

skuhamo 3–4 olupljene in 

narezane krompirje. Ko je 

krompir kuhan, se doda prib-

ližno ½ kilograma moke (na-

redi se kupček). Kupček je 

potrebno na več mestih s 

kuhalnico predreti. Tako se 

kuha še približno 20 min. 

Nekaj vode se odlije in kas-

neje dodaja med mešanjem, 

če so žganci presuhi. Maso 

na koncu zdrobimo v skledo 

in zabeliti z ocvirki.

Z »olbičem« smo navadno 

jedli belo kavo ali kislo mleko.

Pripravljene grabljice za spravilo 

»volčiča«.
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in je potrebovala do Javoriča 3 
ure. Tam je vole izpregla in jih 
spustila na pašo. 

Okrog 10. ure je pripravila ma-
lico. Jedli so domače klobase, suho 
meso in kruh, pili pa mošt. Okrog 
14. ali 15. ure je bila »južina«. Za 
takrat je skuhala koruzne žgan-
ce in jih zabelila z ocvirki. Za zra-
ven je bilo mleko, ki ga je prinesla 
od doma.

Ženske so pokošeno seno su-
šile in spravljale v kupe. Z odda-
ljenih delov travnika so ga na veli-
kih smrekovih vejah ali saneh roč-
no spravljali do voza, kjer se je na-
lagalo. Voz je bil lesen, okovan, 
okrepljen z železnimi podolgova-
timi oporniki, sestavljen iz pred-
njega in zadnjega voza, poveza-
nega z močnim, okovanim lese-
nim drogom ter z dodatno navpič-
no leseno oporo na vsakem vogalu. 
Nalaganje volčiča na voz je zahte-
valo posebno spretnost. Dobro ga 
je bilo potrebno stlačiti in stolči z 

grabljami, med plasti so polagali 
tudi stelo (smrekove veje), da seno 
med vožnjo ne bi drselo z voza. Ko 
je bil voz naložen, so na vrh polo-
žili žrt in vse dobro povezali z ve-
rigami. Popoldne so naložen voz z 
voli odpeljali domov. Vožnja je tra-
jala 3 ure. Doma so bili proti veče-
ru in takrat je bilo potrebno seno 
spraviti na peter (zgornji del se-
nika), kar je lahko trajalo pozno 
v noč. Večerjali so meso, klobase 
in polento, v glavnem, kar je osta-
lo od dneva. Tudi kruh, namazan s 
»špehom« ali »putrom«. Zato se je 
v času košnje bolj malo spalo in je 
bilo naporno. Vsako leto so spravili 
vsaj 7 vozov sena s planj. Košnja je 
trajala navadno do male gospojnice 
(15. avgust). 

Cilka, in tudi druge ženske iz 
Grabna, so hodile na planje nabirat 
cvetove arnike, borovnice in bru-
snice. V gozdovih in na fratah so 
nabirale tudi maline in gobe (samo 
jurčke) za prodajo. Nabirale so tudi 

kijasti lisičjak, ki so ga uporabljali 
kot omelo za čiščenje krušne peči 
pred peko kruha. Za čaj so poleg 
šipka nabirali tudi bezgovo cvetje. 
Zrele bezgove jagode so sušili za 
čaj, nekaj pa so jih predelali v sok. 

Pri naši hiši, je še dodala Cilka, 
smo imeli vedno par težkih volov, 
s katerimi je Franc opravljal tudi 
prevoz lesa v dolino za dodatni zas-
lužek. Po potrebi jih je tudi posojal 
tistim, ki so imeli samo krave ali 
pa so imeli prelahke vole za tako 
težko delo, kot je bila vožnja volčiča 
s planine. Prebivalci Mislinjskega 
grabna so bili vedno kot ena veli-
ka družina, vedno pripravljeni po-
magati drug drugemu in nikoli ni 
manjkalo pomoči, kdorkoli in kjer-
koli jo je že potreboval, pri tem ali 
onem opravilu. Prav zaradi tega 
nam pomoči pri košnji ni nikoli 
manjkalo.

V Mislinjskem grabnu do l. 
1979, ko so se Sovičevi preseli-
li v dolino, še ni bilo elektrike. 
Zato je bilo potrebno pripraviti ve-
liko drv, saj so se uporabljala pri 
kuhi in peki, pri pranju, za ogreva-
nje, za pripravo hrane za živali ipd. 
»Grabnčani« so tako imeli vedno 
delo, če ni bilo kaj drugega, so pa 
pripravljali drva.

Pripovedovalka: Cilka Sovič 
Zapisovalec: Matjaž Jež

Štajerski princ v Hudi luknji

Huda luknja je največja naravna in kulturna zname-
nitost v Koroško-Šaleški krajini. O njej so poročali 
mnogi raziskovalci:
• v podzemnem osamelem krasu so globoko pod vr-

hom Tisnika nastale kraške jame s kapniki (Huda 
luknja, Špehovka, Pilanica in druge);

• lepote Hude luknje so delo potoka Ponikva, ki na 
zahodnem delu Tisnika ob stiku z apnencem po-
nikne v podzemlje, se po Vodnem in kapniškem 
Medvedjem rovu izliva v Pako;

• v jamah so najdišča paleolitske kulture;
• v bližini je srednjeveški grad Valdek v ruševinah;

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

Naložen voz na Javoriču.

Franc Sovič je v mislinjskih gozdovih prvi 

preizkusil motorno žago.
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• v strminah hriba Pečovnik živi svojevrstni rastlin-
ski in živalski svet;

• na Hudo luknjo nas spominjajo nekatere pripo-
vedke (Puščavnikovi verzi Eremita Valentina, 
Puščavnika);

• Huda luknja sodi med najstarejše turistične jame 
na Slovenskem (1895);

• skozi predore od Velenja do Mislinje je vlak vozil od 
1899 do 1969:

• med NOB je bil porušen železniški viadukt junija 
1944, kjer stoji spominsko znamenje (2017);

• pri Hudi luknji so bili dramatični boji sredi maja 
1945;

• v Hudi luknji so domačinka Stana Lušnic Arsovska 
z domačini, velenjskimi in slovenjgraškimi jamarji 
deset let uprizarjali žive jaslice;

• med bisere Hude luknje sodi tudi spomenik hab-
sburško lotarinškemu nadvojvodi Janezu (1782–
1859), ki je osrednja osebnost tega zapisa.

Slovenjgraška podružnica Kmetijske družbe na 
Štajerskem je nadvojvodi Janezu postavila spome-
nik v zahvalo, ker je bil pobudnik za gradnjo teh-
nično zahtevne ceste skozi sotesko Huda luknja. 
Ob tem je dodati, da je gradnjo podprl tudi Anton 
Bonazza, takratni lastnik bližnje mislinjske železar-
ne zaradi ugodnejših prometnih poti med Šaleško in 
Mislinjsko dolino. Cesto so odprli l. 1829, spomenik 
pa 1830, kar potrjujejo dunajski arhivski viri, oboje so 
opravili 24. junija 1830 (prim. mag. Fr. Verovnik). 

Habsburžan nadvojvoda Janez se je rodil 20. ja-
nuarja 1782 v Firencah kot 6. sin cesarja Leopolda II. 

Zaradi nesoglasja z bratom cesarjem Francem I. je 
od l. 1809 živel v Gradcu.

Zakaj nadvojvoda kot »štajerski princ?«
Nadvojvoda Janez je močno vplival na razvoj slo-

venskih dežel, posebno je zaslužen za gospodarski 
in kulturni razvoj dežele Štajerske. Med drugim je 
botroval ustanovitvi Kmetijskih in rokodelskih novic, 

Razglednica je iz časa, ko je bila železnica skozi sotesko šele 

projektirana in tik pred gradnjo. Srednji posnetek kaže kraško 

jamo, imenovano po nadvojvodi Janezu z vhodnim lesenim 

poslopjem. Drugi posnetek kaže slap, tretji pa skalni previs, 

pod katerim stoji spomenik v čast nadvojvodi Janezu, ki je 

dal zgraditi cesto skozi sotesko in s tem povezal Šaleško in 

Mislinjsko dolino.

Na desni gradnja železniškega mostu, pod njim se v Pako 

izliva Ponikva. Ta je v zgornjem delu hriba Tisnika poniknila v 

»Podzemni biser osamelega krasa«, ki sodi v sam vrh naravnih 

znamenitosti Koroško-Šaleške regije.

Prva cesta skozi Hudo luknjo, 1829.
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ki jih je urejal dr. Janez Bleiweis, tajnik Kmetijske 
družbe za Kranjsko. Poleti 1807 je nadvojvoda Janez 
obiskal Bohinj, si ogledal znameniti slap Savice, kar 
je sprožilo množične obiske Bohinjskega jezera. Pri 
slapu Savica je velika marmorna plošča v spomin 
na njegov obisk, vzidati jo je dal baron Žiga Zois. 
V Pekrah pri Mariboru je štajerski princ l. 1822 ku-
pil vinograd in uredil vzorno kmetijo. V naše kra-
je je prinesel nekatere sorte vinske trte. Maribor je 

nadvojvodi Janezu postavil spomenik šele l. 2006. 
Štajerski princ je bil ljubitelj narave in ga štejemo 
med začetnike planinstva, urejenega lovstva in alpi-
nizma. Bojeval se je v Napoleonovih vojnah in veliko 
potoval po zahodni Evropi. Po deželah monarhije je 
potoval s kočijo ali na konjskem hrbtu. 

Štajerski princ je bil prvi Habsburžan, ki se je po-
ročil z neplemkinjo Anno Plochl (1804–1885), hčerjo 
poštnega upravnika v Ausseeju. Že l. 1816 je nadvoj-
voda postal pozoren na 16-letno dekletce. L. 1819 se 
je v Anno zaljubil in ji l. 1822, ko je dopolnila 18 let, 
obljubil zakon. Cesar je februarja 1823 dovolil poroko, 
vendar s pogojem, da niti žena niti otroci ne bodo ni-
koli ničesar zahtevali od države ali družine. Ovaduhi 
so cesarja svarili, da je podeželska nevesta ničvred-
nica, vendar mu niso mogli preprečiti, da ne bi živel 
pod isto streho. Februarja 1829 se je nadvojvoda pri 
47. letih nazadnje le lahko poročil s podeželskim de-
kletom. Sin Franc se jima je rodil l. 1839. Po sinovem 
rojstvu je družina živela v gradu Stainz pri Gradcu.

Jože Potočnik, prof., svetnik

Nadvojvoda Janez v krogu družine. Edini sin Franc je bil 

začetnik rodbine grofov Meranskih, ki obstaja še danes. 

Viri: 

• Habsburžani, Enciklopedija, 1989, MK; 

Habsburžani, Cankarjeva založba, 2013.

• Večer, 8. 3. 2002; 9. 1. 2007.

• Potočnikova domoznanska zbirka.

Nadvojvoda Janez Habsburško-Lotarinški (1782–
1859), svetovljan in vsestranski raziskovalec, je bil za-
služen za napredek gospodarstva in kulture ter za 
številne novosti in izboljšave na Štajerskem. Sledeč 
liberalnim idejam, je poskrbel za številne pridobi-
tve od ustanovitve muzeja Joanneum, Štajerskega de-
želnega arhiva, zavarovalnice Grazer Wechselseitige, 
Kmetijske družbe v Gradcu (s podružnicama v 
Mariboru in Celju) do rudarske in železarske šole 
v Vordernbergu. Posegal je na področja kmetijstva, 
rudarstva, obrti, tehnike in industrije. Podpiral je 

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

Razglednica s posnetki Hude luknje, 1902 (Gradivo hrani 

Koroški pokrajinski muzej.).
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gradnjo železnic, med drugimi tudi Južne železnice 
od Dunaja skozi Ljubljano do Trsta, spodbujal grad-
njo cest in mostov ter ustanovil razna društva.

Skozi skalnato sotesko, poimenovano Huda lu-
knja, je bilo nujno treba speljati cesto, ki bi povezova-
la Savinjsko dolino s kraji na Koroškem. Nadvojvoda 
Janez je bil pobudnik za gradnjo. Bila je zelo dra-
ga in tehnično zahtevna, začeli so jo leta 1823, konča-
li pa leta 1826. Člani slovenjgraške kmetijske druž-
be so leta 1829 nadvojvodi Janezu v znak hvaležnosti 

postavili spomenik iz črnega marmorja s ploščo, 
ki ga je izdelal kamnosek Josef Poessenhoffer iz 
Gradca. Na obelisku sta napis v nemščini in bro-
nast reliefni medaljon s portretom nadvojvode, izde-
lan po risbi dunajskega slikarja in litografa Johanna 
Wachtla. Na Slovenskem sta nadvojvodi Janezu pos-
večena še spomenika v Zidanem Mostu (1825/26) in 
Mariboru (1883).

Aleksandra Ramšak, Koroški pokrajinski muzej

Konec marca smo člani Strelskega 
društva Možnar Mislinja prazno-
vali 30-letnico delovanja. Zbrali 
smo se pred župnijsko cerkvijo 
v Šentilju. Za začetek praznova-
nja smo pripravili salvo iz tridese-
tih možnarjev. Nadaljevali smo v 
cerkvi z zahvalno mašo. Zahvalili 
smo se za varno delo in za vse pri-
jetne trenutke, ki smo jih skupaj 
preživeli. Po maši so pripravili vi-
deo prikaz našega dela. Za po-
pestritev programa smo povabi-
li oktet Idila iz okolice Slovenske 
Bistrice.

Streljanje ali pokanje z mož-
narji v naših krajih sega nazaj v 
čase, ko je v naših krajih pridobi-
val in predeloval železo Žiga Zois. 
V naši zbirki 43 starih možnarjev 
sta tudi 2 z letnico 1744. Zato me-
nimo, da so možnarji še en obsto-
ječi dokaz zgodovine našega kraja. 
Pred 2. sv. vojno je bilo streljanje z 
možnarji močno razširjeno. Vsaka 
cerkev je imela svoje možnarje, s 
katerimi so streljali ob različnih 
slovesnostih. Premožnejši kme-
tje pa so imeli po navadi manj-
še možnarje, s katerimi so šli so-
sedom in sorodnikom »ofirat«, to 

je streljat na predvečer godovne-
ga dne. V južnih delih Slovenije 
pa so z možnarji opozarjali tudi 
na turške vpade. Možje in fantje, 
ki so streljali z možnarji, so bili 
lepo opravljeni in so nosili manj-
še bele predpasnike. Po 2. sv. voj-
ni so takratne oblasti to prepove-
dale in veliko možnarjev so zaple-
nili in uničili. 

L. 1989 so pri prekrivanju stre-
he kaplanije našli zbirko možnar-
jev in orodja za polnjenje. Gospod 

župnik je predlagal, da se ti sta-
ri običaji obnovijo. To je prevzel 
Andrej Krenker, ki je že kot mla-
denič spoznal te običaje. Tu pa se 
začenja tudi naša zgodba. Andrej 
je pripravil vse za streljanje in 
zbral primerne fante in može. V 
prvih letih delovanja so nekate-
ri člani odhajali, prihajali so novi, 
v zadnjih letih pa smo skoraj v is-
tem sestavu. Ugotovili smo, da ti 
stari možnarji niso več varni za 
uporabo, zato smo pridobili 26 

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

30 let Strelskega društva  
Možnar Mislinja
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novih možnarjev, ki so tudi ate-
stirani. Ustanovili smo društvo in 
nekaj članov nas je opravilo stro-
kovne izpite za polnjenje možnar-
jev s smodnikom. V tem času smo 
se ukvarjali tudi z zunanjim vide-
zom, tako da imamo danes eno-
tne uniforme in klobuke. Veliko 
smo gostovali po Mislinjski, 
Dravski, Šaleški in Savinjski do-
lini, dvakrat smo streljali tudi na 
Uršlji gori. Tradicionalno pa že 
dolga leta gostujemo v Trobljah 
pri Slovenj Gradcu in v Lučah.

Poleg streljanja smo v teh 30 le-
tih delali tudi veliko drugih stva-
ri. Naredili smo že kar veliko za-
nimivih pustnih vozov, sodelovali 

na kmečkih igrah, pripravili dve 
čisto pravi šrangi ženinu, ki je 
hotel odpeljati našo mladenko v 
tuje kraje. Vsako leto »miklavžu-
jemo« po domovih, se oblečemo 
v tri kralje in prepevamo na pred-
večer sv. treh kraljev. Sodelovali 
smo tudi v nekaterih poznanih te-
levizijskih oddajah, kot so: TV ge-
nij, Petka, Vsakdanjik in praznik. 
Lansko jesen smo prikazali naše 
delo pri Foltanu, v oddaji Dobro 
jutro in v Ljubljani na tržnici pred 
BTC-jem pripravili razstavo mož-
narjev in prikazali, kako se lahko 
kuha na lesenih »šporhetih«. 

Na koncu našega praznova-
nja se nam je zahvalil župan 

Bojan Borovnik in nam za 30-le-
tno delo podelil priznanje župa-
na. Praznovanje smo zaključili v 
Slomškovem domu, ob dobri hra-
ni, pijači in prijetnem vzdušju.

Jernej Zaveršnik, predsednik 
Strelskega društva Možnar Mislinja

i z o b r a ž e v a n j e  

Zakaj ne bi Slovenije identificirali  
s čebelnjakom?

Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomem-
ben produkt trajnostnega – zelenega turizma, čebe-
larski turizem. Čebelarstvo je v Sloveniji način živ-
ljenja in čebele kot simbol čiste narave imajo pri 
Slovencih poseben status. Razvoj čebelarske turistič-
ne ponudbe v zadnjih letih predstavlja pomemben 
ključ k ohranjanju slovenskega čebelarstva, še poseb-
no v zadnjih letih, ko je pridelava medu slabša. Z raz-
glasitvijo svetovnega dne čebel je ta panoga postala 
pomembna tudi z gospodarskega vidika drugih pa-
nog v Sloveniji, saj privablja mnoge turiste, ljubitelje 
narave in čebel. 

Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato čebe-
larsko tradicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar 
se kaže tudi na področju čebelarskih spominkov, ki 
predstavljajo izjemnost naše dediščine. Nekateri spo-
minki, kot so npr. panjske končnice, lectova srca, 
dražgoški kruhki, med in drugi izdelki iz medu, so 
že zastopani na našem trgu in so pogosto tudi del 
protokolarnih daril, saj so povezani z našo tradicijo, 
kranjsko čebelo in slovenskim čebelarstvom. Poleg 
teh na slovenskem trgu najdemo številne ponudni-
ke, ki ponujajo edinstvene, izvirne, ročno izdelane 

spominke iz naravnih materialov, povezanih z zgodo-
vino in kulturo določenega kraja ali države. 

Trenutni trendi na področju turizma in čebelar-
stva so naklonjeni čebelarskim spominkom in na 
trgu se pojavljajo nove in nove ideje spominkov na 
področju čebelarstva. S ciljem zbrati pestro ponudbo 
spominkov, je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) v l. 
2017 objavila natečaj za čebelarske spominke in dari-
la, povezana s čebeljimi pridelki in izdelki in objavila 
spletni katalog spominkov na področju čebelarstva, 
ki je dostopen na spletni strani www.czs.si/spominki/. 
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Predloge spominkov za v e-katalog lahko ponu-
dniki še vedno pošljejo na naslov ČZS in 
v primeru, da bo komisija ocenila 
primernost spominkov, bomo 
le-te dodali med ostale spo-
minke. V spletnem katalo-
gu boste našli opise različnih 
spominkov, ponudnike in nji-
hove kontakte. 

Poleg teh spominkov Slovenijo 
zaznamuje tudi med. Pri tem je pot-
rebno izpostaviti prednosti, ki jih prinaša med, vklju-
čen v EU sheme kakovosti: Slovenski med z zašči-
teno geografsko označbo in Kočevski gozdni med 
in Kraški med z zaščiteno označbo porekla. Pri tu-
jih turistih je prepoznavnost EU simbolov kakovosti 
zelo dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zara-
di teh simbolov, saj predstavljajo višjo kakovost. Poleg 

tega je iz samega imena razvidno pore-
klo, kar evropskemu potrošniku veli-
ko pomeni. 

Nakupovanje spominkov pred-
stavlja nekaj zabavnega, iskanje ne-
česa, kar spominja na kraj potovanja 

in turistom predstavljajo otipljiv do-
kaz doživetja obiskane dežele. Preko 

spominkov doživljajo kulturo deže-
le, se z njo povežejo. Zakaj Slovenije ne 

bi identificirali s čebelnjakom, tako kot 
Pariz identificiramo z Eifflovim stolpom? 

To, da svetovni dan čebel praznujemo na rojstni dan 
slovenskega čebelarja Antona Janše, je veliko prizna-
nje ne samo slovenskemu čebelarstvu temveč tudi 
Sloveniji. 

Tanja Magdič,  
Čebelarska zveza Slovenije

V četrtek, 16. 5. 2019, je v Centru Kope potekal 1. 
strokovni posvet SPIP (Sodobni pogledi na izobraže-
vanje v prihodnosti) na temo Meje vključevanja so-
dobnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju, ki ga 
je organiziralo in izvedlo 6 učiteljev Prve osnovne 
šole Slovenj Gradec. V uvodnem delu posveta so po-
leg ravnateljice Prve OŠ SG, Zvonke Murko, udele-
žence strokovnega posveta pozdravili tudi gostje: 
Martina Šisernik, podžupanja MO Slovenj Gradec, 
Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja in Anita 
Poberžnik, predstavnica Zavoda RS za šolstvo, OE 
Slovenj Gradec.

Življenje v družbi 21. stoletja zahteva poznavanje 
osnov računalništva, saj bo v prihodnosti veliko dana-
šnjih otrok delalo na področjih, ki bodo povezana z ra-
čunalništvom, zato smo posvet zasnovali z namenom 
mreženja vzgojno-izobraževalnih zavodov – od vrtca 
do fakultete. Strokovnega posveta se je udeležilo kar 
90 udeležencev – strokovnih delavcev in ravnateljev s 
Koroške, Gorenjske, Štajerske, Savinjsko-šaleške, jugo-
vzhodne ter osrednje Slovenije in avstrijske Koroške.

Organizacija posveta je bila zasnovana na dveh te-
meljnih izhodiščnih vprašanjih: 

a) Kako učencem približati znanje in veščine ob 
smiselni in kritični uporabi sodobne informacij-
sko-komunikacijske tehnologije (IKT)?

b) Kako si lahko strokovni delavci pridobijo znanje 
in veščine za smiselno in učinkovito vključeva-
nje IKT v svoje delo?

Strokovni delavci smo imeli možnost na enem 
mestu dobiti paleto znanstvenih, strokovnih in razi-
skovalnih izhodišč, različnih pogledov, poglobljenih 
razprav ter primerov dobrih praks z namenom smi-
selnega in učinkovitega vključevanja uporabe sodob-
ne IKT v vzgojo in izobraževanje.

i z o b r a ž e v a n j e  

1. strokovni posvet Sodobni pogledi 
na izobraževanje v prihodnosti
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Natečaj Mislinjski graben

Deja Šertel

Potek posveta smo razdelili v 2 sklopa: dopoldan-
ski plenarni in popoldanski s primeri dobrih praks.

Našemu povabilu se je odzvalo kar 7 predavate-
ljev, ki so predstavljali Zavod za šolstvo RS, Arnes, 
Šolo za ravnatelje, Srednjo elektro in računalniško 
šolo Velenje, Fakulteto za naravoslovje in matemati-
ko Maribor ter Pedagoško fakulteto Maribor, Tretjo 
OŠ Slovenj Gradec in Fakulteto za družbene vede 
Ljubljana. V plenarnem delu so predavatelji vklju-
čevanje sodobne IKT predstavili z različnih vidikov. 
Spregovorili so o dvigu digitalne usposobljenosti tako 
učiteljev kot učencev, o programu vzpostavitve IKT 
infrastrukture – o graditvi omrežja in nakupu IKT 
opreme ter o varni rabi interneta, o inovativnih učnih 
okoljih, o tem, kako pripraviti šole na učenje v priho-
dnosti, na izzive, ki jih prinaša tehnološki razvoj, o 
vključevanju IKT pri poučevanju glasbe pri učencih z 
različnimi težavami in motnjami v razvoju, predstavi-
li so tudi informacije o trenutnem stanju glede mate-
matične, funkcionalne in informacijske pismenosti.

V drugem delu posveta je kar 31 strokovnih delav-
cev (vzgojiteljic, učiteljev po triadah v OŠ, srednješol-
skih in višješolskih profesorjev) predstavilo prime-
re dobrih praks z vidika smiselnega in učinkovitega 
vključevanja IKT v vzgojo in izobraževanje. 

Vemo, da je na tržišču veliko različnih programov 
za telefone, tablice in računalnike, s pomočjo katerih 
lahko naredimo pouk zanimivejši, vsebine pa učen-
cem razumljivejše. Vsak strokovni delavec mora iz 
tega nabora razbrati, katera znanja in veščine potre-
buje za uporabo IKT in kateri program, i-učbenik, 
spletna stran … je za njegovo delo najprimernejša. 

Strokovni delavci uporabljamo IKT kot didaktični 
pripomoček pri učenju v določenih delih vzgojno-iz-
obraževalnega procesa, kar omogoča drugačno orga-
nizacijo dela, saj je to samo eden od možnih načinov 

učenja. Prav zaradi tega je izmenjava pridobljenih iz-
kušenj strokovnih delavcev toliko bolj dobrodošla. 
Praktični prikazi uporabe IKT so bili med izvajalci 
učnega procesa dodana vrednost, saj opažamo, da je 
znanje učiteljev glede uporabe in vključevanja sodob-
ne digitalne tehnologije zelo različno.

Na posvetu sta se predstavili tudi podjetji Inovatio 
in BBT z najsodobnejšo izobraževalno strojno in pro-
gramsko opremo, namenjeno vključevanju v vzgoj-
no-izobraževalni proces na vseh nivojih vzgoje in 
izobraževanja.

Več informacij o programu in vsebini posveta lah-
ko dobite na naši spletni strani http://spip.si/, kjer so 
objavljeni tudi donatorji, ki se jim iskreno zahvaljuje-
mo za podporo, saj smo lahko z njihovo pomočjo or-
ganizirali in izvedli kakovosten strokovni posvet na 
visokem nivoju, ki je pomemben za MOSG in tudi za 
Občino Mislinja, ki je lastnica Centra Kope, katerega 
prostori so po našem mnenju in mnenju udeležencev 
zelo primerni za izvedbo tovrstnih posvetov.

Prepričani smo, da je posvet poleg vsega prej ome-
njenega pomemben tudi za razpoznavnost lepot 
Koroške. Glede na zadovoljstvo udeležencev z gostin-
skimi uslugami VABO, d. o. o., pa je posvet gotovo 
tudi dodana vrednost k razvoju turizma.

Organizacijski odbor SPIP:

Ksenija Uršej, mag. manag. izobr.,

Sašo Herlah, univ. dipl. inf.,

Igor Jeram, univ. dipl. inž.,

Marko Dreu, prof. šp. vzg., 

Danijela Herlah, prof. raz. pouka, 

Nataša Rotovnik Sukič, prof. slov. in soc.
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Vokalna zasedba Estrama

Vokalna skupina Estrama je 
bila ustanovljena v začetku fe-
bruarja 2019 in deluje v okviru 
Mislinjskega pevskega društva. Z 
željo po zborovskem petju in dru-
ženju se nas je v skupino zbra-
lo 11 pevk. Za to, da imamo v svo-
jem pevskem programu pester iz-
bor ljudskih in umetnih pesmi, 
slovenskih in tujih skladateljev iz 
različnih stilnih obdobij, je zaslu-
žna naša zborovodkinja Vladka 
Mori. 

Ime smo si nadele po poto-
ku, ki vsak dan žubori mimo naše 
osnovne šole in menda izvira še iz 
keltsko-rimskih časov.

2 meseca smo pridno vadi-
le in se v soboto, 14. 4., v Slovenj 
Gradcu udeležile 55. Srečanja od-
raslih pevskih zborov Mislinjske 

Doline. Izmed 17 zborov in skupin 
smo se uvrstile med 4 najboljše 
ter bile predlagane za tekmovanje 
na regionalni ravni. Seveda je bilo 
naše veselje ob tako lepi oceni ne-
popisno, nam je dalo potrditev in 
nov zagon za naprej. 

Ob tej priložnosti naj vas po-
vabim na prireditev Mislinjskega 
pevskega društva »Kulturno 

rajanje v Zoisovem parku«, ki 
bo potekala v okviru prazni-
ka Občine Mislinja, 24. 6. 2019 
ob 21. uri. Na prireditvi se bodo 
predstavile vse skupine, ki deluje-
jo v okviru društva.

Naj zaključim z mislijo, da je 
petje balzam za dušo in telo ter da 
vsaka lepa pesem razvedri srce.

Kristina Oder

k u l t - u r a  

k u l t - u r a  

Materinski dan v Završah

Ni lepšega nasmeha mamice in 
babice, kot je takrat, ko mali na-
dobudnež zapoje prvo pesmi-
co na nastopu pred domačim 
občinstvom. 

Že nekaj let Podružnična 
osnovna šola Završe sameva brez 
učencev in učiteljic, ki so nam vsa-
ko leto znova pripravili prazno-
vanje ob 8. marcu, dnevu žena. 
Od takrat pa to poslanstvo nada-
ljuje in nas s skrbno pripravlje-
nim programom ob materinskem 

prazniku osrečuje Kulturno dru-
štvo Završe pod mentorstvom go-
spe Anice Lisičnik (sicer vodja 

mlajše Folklorne skupine Valdek). 
Za cvetje in pogostitev že vsa leta 
skrbi VS Završe.



Naša občina | 30

Tako je bilo tudi letos, ko je bila 
ob lepem nedeljskem popoldne-
vu šolska telovadnica skoraj pre-
majhna, saj so se nam nekaterim 
mamicam pridružili tudi mož-
je. Z nastopi so nas najprej navdu-
šili najmlajši s pesmicami in igri-
co (na nastop sta jih pripravili ma-
mici Petra in Polona), nato mladi 
glasbeniki: harmonikarja Urban 
R. in Matic Z., za klaviaturami 

Miha A. in violinistka Julija M. 
Seveda pa je že najmlajšo skupino 
s kitaro spremljala Mia. Prireditev 
so z ubranim petjem še nadgradi-
li pevci sv. Vida in kvintet Zven. 
Piko na i pa sta postavila odlič-
na plesalca Violeta M. in Sašo G. 
Program sta skupaj z mentori-
co povezovali učenki višjih razre-
dov OŠ Zala Rotovnik in Karin 
Tisnikar. Bilo je čudovito. 

Zahvala za organizacijo te pri-
reditve gre KD Završe in predse-
dnici Katji Kotnik, ki poleg skrbi 
za 4 malčke zmore še ogromno 
postoriti za lepše počutje vseh kra-
janov. To naj bo spodbuda ostalim 
mlajšim članom KD, da bi se z ve-
seljem pridružili posameznikom, 
ki se že sedaj trudijo in aktivno 
delujejo v KD Završe.

Zofija Kotnik

k o l u m n a  o n a  p i š e  

Ona piše
O poeziji revolucije

Pesmi so za bedake. Najsi bo be-
dak v ljubezni ali v trpljenju; kot 
otrok išče podobe v oblakih, bedak 
išče v pesmi ukradeno resnico, 
nespesnjeno rimo o tihih bližinah 
in bližnjih tišinah, in teče med čr-
nilo in papir kot begunec pred voj-
no svoje biti, iščoč azil sebstva v 
domačnosti znanih besed.

Ker historično je beseda orož-
je; je ideja in ideja je kal. Potuhne 
se pod kupe nametanega sne-
ga in potrpežljivo čaka pomladi. 
Kontrast uničenju, smrti, niču; 
kali in se prilepi na prvega beda-
ka, ki pride mimo in se mu ob sli-
šanem orosijo oči. Historično je 
beseda orožje, pa vendar bitke 
zgodovine niso bile izbojevane s 
frazemi; zato beseda (in z njo be-
dak) uresničuje revolucijo, kjer je 
kri in meč ne zmoreta.

Veliko trpljenje pa zna z be-
daki. Agonijo zavije v krasoto lič-
ne neznosnosti in rimofil ji pra-
vi estetika: zdaj preizkušnja, dru-
gič nadloga, spet enkrat mizeri-
ja; in spregleda na odprtem, da 
je sinonim strategija za razkla-
no bratstvo. Ko beda seje s koso 

gorje, ji tako s koso odgovarja-
jo bedaki: kosobrini, kosovirji, 
kosoveli.

Revolucija kosobrinov je stra-
hopetna anarhija malega člove-
ka. Bos je skakal po gozdu, pil ki-
slo mleko in se brigal zase, ko ga 
je Veliko trpljenje pahnilo v klet-
ko nesreče, nemoči in revščine. 
Vedoč, da preprost kosobrin rabi 
značajsko močnega angela varu-
ha, je Veliko trpljenje ključ dalo 
Bedancu in kletko obesilo pod 
strop, da je Bedanec izgledal še 
večji in močnejši; še mogočnejši 
in še bolj nedotakljiv. Kot Bedanec 
je iztisnil dih iz Kosobrina, tako 
ubit je mali človek pod roko, ki 
mu zateguje pas; in šele tedaj je 
bedak Kekec protagonistično mo-
tiviran, da polomi ključavnice 
kletk. Srečni konec je rešen in po-
dobno Bedancu se oblast lahko to-
laži, da kosobrin ni izdihnil pod 
njeno pestjo: bržkone so krivi bli-
žnja bukev, prešibka rebra in te-
žnja k dramatičnemu zapletu.

Kosovirji so v revoluciji kot po 
Makarovič menda lahko radoved-
ni ali neradovedni in le radovedni 

se brigajo za zadeve človekov in 
človekinj; revolucijo se gredo tako, 
da se obmetavajo s paradižni-
ki, padajo z žlic in vtikajo noso-
ve v vsako nekosovirsko stvar. 
Navadno so kar družabni, a ob 
draženju bodo pobesneli in zače-
li praskati ter glasno vreščati. Ni 
v karakterju kosovirja, da razu-
me svet okrog sebe; bo pa vseka-
kor iz bitk z mlini na veter vstajal 
neporažen in balade o zmagah pel 
dnevno: vsakič malce izboljšano, 
vsakič malce prirejeno. Kosovirji 
so izmišljeni vojaki, Don Kihoti 
temeljev družbe; ker so otro-
ško radovedni, otroško trmasti in 
otroško nekulturni, so s tem po-
sledično predvsem nadvse – ot-
ročji. Zanimivo pri kosovirjih je, 
da rabijo privilegij, ki mu pravi-
jo svoboda. V ujetništvu postanejo 
nadvse popadljivi. Ne kot na pri-
mer ljudje, ki iz ujetništev najraje 
tweetajo privlačne slogane in pre-
skočijo volitve.

Kosoveli revolucije, nenaza-
dnje, pričajo ne le o tem, da so pe-
smi za bedake, temveč da je roje-
ni pesnik sam bedak, ko z besedo 
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na puško in razpelo pesni mani-
fest o intimnosti borovcev otož-
nega Krasa in o mikrokozmosni 
rasti črk v prostor. Da se revoluci-
ja piše s plamenom, uporno nogo 
in rdečimi morji, je znano kosove-
lom, saj le tedaj vstane pravica, ko 
ni več vode, s katero bi prali kriv-
do s src. Da je borba za boljše ne 
nekaj, v kar nas prisili Bedanec ali 
paradižnik, temveč nekaj, česar si 
je treba srčno želeti. In ko taisti 

človek, ki mu je smrt blizu kot lju-
bica in lek za nemirno dušo, ko tak 
človek poje z žarom o svobodi, tak-
rat smo ponosni, da smo bedaki. 
Takrat pesem ni metafora, v kate-
re leporečje lahko lenuh zamaski-
ra ignoranco; ni rima, v katero lju-
bimci naličijo slo; in ni verz, v ka-
terem načitani iščejo več od samih 
sebe. Ko zrak je mrzel od svinče-
nega dežja in ko so jutra siva od re-
šetk in se še vedno sliši poezija o 

drevju in žalosti in bratstvu, tedaj 
je pesem koračnica pravici.

In tako naj bodo pesmi za be-
dake in pesnik naj sam ostaja be-
dak. Brez bedaka v ljubezni ni 
strasti in brez bedaka v trpljenju 
ni revolucije. Ker bedak je goreč 
idealist; zanesnjak – včasih fana-
tik, včasih ekstatik. Brez ekstaze 
pa je tudi pesem samo razlito čr-
nilo na papirju.

Neža Oder

Živeti z naravo 
Prostranstva gozdov predsta-

vljajo naravno okolje Mislinje in 
bližnjih krajev od nekdaj. Na iz-
koriščanju lesnega in rudnih bo-
gastev je temeljil razcvet mislinj-
ske industrializacije od sredine 18. 
st. dalje. Hkrati pa je raznovrstno 
gozdno rastje ljudem zagotavlja-
lo dodatne vire tako hrane, pred-
vsem na pohorski strani pa tudi 
vir za dodatni zaslužek. 

Eden od osnovnih načinov pre-
živetja v naravi in z njo, je izkori-
ščanje in uporaba vseh virov, ki so 
ljudem v danem okolju na voljo. 
V preteklosti je to veljalo še toliko 
bolj kot danes.

Zdravilna zelišča za prodajo
Poseben vir zaslužka je pred-

stavljalo nabiranje zdravilnih zeli-
šč za prodajo.

Pravo praznično vzdušje so 
pričarali v počitniškem času po-
letni dnevi, ko so pustili vsakda-
nje kmečko delo na strani in se 

odpravili v gozdove, na gozdne 
jase nabirat gozdne sadeže in 
zdravilna zelišča. Ko je bila sezo-
na posameznega sadeža ali zeli-
šča, so šli nabirat tudi po 3x na 
teden.

Črnice za prodajo so nabirali 
s posebnimi grabljami za črnice. 
S prirejenim orodjem z železni-
mi zobmi so grabili po grmih bo-
rovnic in plodove nabirali v slam-
nate posode. S takim načinom na-
biranja so skupaj s plodovi pogra-
bili več tudi listja in drobnih sme-
ti. Da so jih očistili, so jih preveli 
v vetnem mlinu, (vitjenku ali vija-
či) na ročni pogon ter ločili plodo-
ve od smeti in listja. Čistili so jih 
tudi tako, da so s fenom pihali ne-
čistoče vstran.

Črnice so prodajali sveže, pa 
tudi suhe. Takrat so jih najprej 

posušili in potem preveli. V več-
jem obsegu se je odkupovanje 
gozdnih sadežev izvajalo v 50-ih 
letih, ter se nadaljevalo še do 70-
ih let prejšnjega stoletja. Po tem 
času je ta dejavnost počasi za-
mirala. Črnice so vozili prodajat 
tudi v Avstrijo, ker so dosegli viš-
jo ceno. 

Tudi z nabiranjem gob so lah-
ko dodatno zaslužili. Za proda-
jo so nabirali lisičke in gobane 
jurčke. Jurčke so narezali, rezi-
ne nanizali na cvirn in jih posuši-
li nad pečjo. Posušene so prodali 
tudi v gostilni na Ribniški koči. 

Maline so nabirali po fratah in 
jih prav tako prodajali, saj je 1 aj-
mer malin veljal toliko kot pol kg 
sladkorja.

Izbrana zdravilna zeli-
šča so prodali že posušena. Po 

'Nes ti pa nimam kaj dat,  
šmorn ti bom spekla!

m i s l i n j s k a  k u h a r i j a  

Projekt Napišimo kuharsko knjigo skupaj je aktiven, vabimo vas, da se nam pridru-

žite, saj smo odprti za vaše morebitne dopolnitve in vaše osebne izkušnje. Lahko 

se obrnete na kustosinjo Brigito Rajšter v Koroškem pokrajinskem muzeju, Glavni 

trg 24, Slovenj Gradec, tel.: (02) 62 125 29 ali na e-naslov: brigita.rajster@kpm.si.
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pohorskih planjah so nabirali ar-
niko, jo doma sušili, suho hranili 
v žakljih iz blaga – slamaricah. V 
jeseni so tudi kopali korenine ar-
nike. S prodajo kijastega lisičjaka 
so posamezniki veliko zaslužili. 
Kijasti lisičjak so uporabljali za iz-
delavo omel za krušne peči. Znan 
je primer, ko si je družina s pro-
dajo le-tega zaslužila denar za na-
kup prvega družinskega avtomo-
bila. Tudi s pljučnikom ali islan-
dskim lišajem se je dalo lepo do-
datno zaslužiti.

Gozd je ponujal tudi prepros-
te možnosti za zaslužek, nabirali 
so storže smrek ter prodajali tudi 
smrekove skorje. 

Eden od posameznikov, ki 
so odkupovali zelišča in organi-
zirali skupine nabiralcev, je bil 
Anton Jurjec iz Mislinje. Vozil jih 
na planino, jih šel ob dogovorje-
ni uri tudi iskat, hkrati pa je ure-
jal prodajo. 

Posamezniki so odhajali že 
okoli 4. ure zjutraj peš na plani-
no, nabirali cel dan in se proti ve-
čeru vračali s polnimi koši, vreča-
mi. Vozili so se tudi z motorji. Ko 
so nabirali borovnice in brusni-
ce – matek, so polnili cele bandl-
ce in kadi.

Matek so praviloma nabirali za 
lastno porabo in so ga manj po-
gosto prodajali.

Značilna malica nabiralcev je 
bil narezan paradižnik v solati s 
čebulo in oljem v steklenem ko-
zarcu, na bel ali domač kruh na-
mazana pašteta z rezinami če-
bule, trdo kuhana jajca, morda 
kdaj kakšna klobasa za priboljšek. 
V termovkah ali navadnih stekle-
nicah so nosili čaj.

Mravlje
S plenjenjem jajc v mravljiščih 

velikih gozdnih mravelj se je tudi 
dalo zaslužiti. Mravljinčja jajca 

so posušili in jih prodajali za rib-
jo hrano.

Posamezniki so iz mravelj pri-
dobivali mravljinčni olej. Hranili 
so ga v malih flaškah, pri boleči-
nah, kot je trganje v mišicah, so se 
mazali z njim. Za mravljinčni olej 
so stisnili v žakelj spravljene mra-
vlje, ki so jih nalovili tako, da so 
okoli mravljišča napeljali vodo.

Verjeli so, če si razdražil mra-
vlje v mravljišču in so te le-te na-
pikale, ti bodo izginile pigmentne 
pege na koži. 

Otroška igra ob veliki noči je 
bila, da so pobarvana jajca so za-
kopali v mravljišča velikih goz-
dnih mravelj, jih pustili zakopana 
kakšen dan, potem so se razveseli-
li marmoriranih vzorcev, ki so jih 
naredile mravlje s svojo kislino. 

Domači zdravilci 
Dobro poznavanje naravnega 

rastlinskega sveta je bil eden od 
pogojev, ki je omogočalo zdravlje-
nje z uporabo zdravilnih zeli-
šč. V domačem okolju so bili po-
znani posamezniki, na katere so 
se obračali, kadar so bili v več-
jih zdravstvenih težavah. Pri p. 
d. Miklavžu so bili doma domači 
zdravilci. Po družinskem izroči-
lu naj bi se Franc Jeseničnik (roj. 
1876–1965), Jožekov dedek, izo-
braževal v Gradcu v Avstriji v zve-
zi z medicino. Imel je veliko zna-
nja iz porodništva, pomagal je po-
rodnicam pri porodih, k njemu so 
se zatekle tudi ženske, kadar no-
sečnost ni bila zaželena, vendar o 
tem ni veliko govoril. 

Poznal je številne zagovore za 
različne bolezni, vendar tega ni 
nikogar učil, v smislu predajanja 
znanja na novo generacijo. Za svo-
jo uporabo je imel ročno napisane 
zvezke z zagovori, zvezki so bili 
že pred leti odneseni od doma in 
so po nesreči zgoreli. 

Francev sin Karel Jeseničnik 
(1923–1984) si je pridobil določena 
znanja v zvezi s saniteto pri par-
tizanih v Zidanškovi brigadi. Po 
osvoboditvi se je l. 1945 vrnil do-
mov, s seboj je prinesel garnitu-
ro zobozdravniških kleš, z njimi 
je domačim pulil zobe. Prinesel 
je tudi medicinske sponke, s po-
močjo katerih je znal oskrbeti več-
je rane.

Zagovori za bolezni 
Briti črve

Če je imel kdo gliste, so pokli-
cali Franca (najverjetneje že ome-
njenega Franca Jeseničnika), ki je 
bril črve. Otroka na primer je po 
trebuhu namazal z govejim gno-
jem. S prsti je držal britvico in z 
roko šel čez trebuh in navidezno 
porezal glave glistam. Zraven je 
izgovarjal besedilo. Žal besedila 
ne poznamo več.
Siva mrena

Sivo mreno so zdravili tako, da 
so zvečer pred spanjem v oko na-
suli malo sladkorja v prahu. To 
je bilo zelo boleče, saj se je v oče-
su zelo ribalo. Po pripovedovanju 
iz izkušenj, naslednje jutro mrene 
ni bilo več. 
Vročina

Vročični osebi so na čelo in 
podplate položili na tanke lističe 
narezan krompir z olupom ter po-
vili s coto. Da je bilo zbijanje vro-
čine uspešnejše, so osebi položili 
narezan krompir tudi v dlani.

Za zbijanje vročine so stepen 
beljak zmešali z galunom, s tem 
so namazali coto in jo položili na 
čelo, na podplate.
Prehlad

Suho zel kamilice so zavi-
li v coto ter omot pogreli v roru 
in ogretega položili na bolniko-
va prsa. Na tak način so greli tudi 
oves in ga polagali na noge in 
prsi.
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Bolečine v trebuhu
Če je otroke bolel trebušček, so 

naredili tak povšterček s pelinom, 
ga prav tako rahlo pogreli in polo-
žili na otrokov trebušček.
Zagovori za živino

Za preživetje na osame-
lih kmetijah, je bilo pomembno 
zdravje živine, predvsem delov-
nih živali. Enaka skrb kot za bol-
nike je bila namenjena tudi bol-
ni živini.

Kadar se je volu zagnojilo v 
parklju, so ga peljali na gosto tra-
vo, z ostrim predmetom so za-
črtali obris parklja par centime-
trov v travno rušo. Zarisano obli-
ko ruše so dvignili, jo obrnili s ko-
reninami navzgor ter jo nasadili 
na plot. Rekli so, da bo vol dober v 
času, ko se bo ruša posušila. To je 
bilo izvedeno kot ritualno dejanje, 
med katerim so govorili posebne 
obrazce, vendar besedila ne poz-
najo več.

Drugo
Čmrljem krasti med

Naravno okolje, v in s katerim 
so otroci rastli, je pomenilo hkra-
ti vse: učilnico, prostor za igro in 
počitek. Otroci so poznali številne 

igre, s katerimi so si krajšali čas. 
Skozi igro so poiskali tudi kaj za 
pod zob.

Igra čmrljem krasti med je bila 
za pogumne fante, saj so se bali, 
da bi jih čmrlji pičili. Na pokoše-
nih travnikih so zlahka poiskali 
luknje, ki so vodile v čmrlja gnez-
da. Vzeli so daljšo travno bilko, 
npr. pasje trave ali kakšno cevasto 
slamico in z njo drezali v gnezdo. 
Vznemirjeni čmrlji so izletavali iz 
gnezda. Eden od fantov je imel na-
logo, da jih je podil vstran, ko so 
plenili čmrlj. Bali so se pikov, niso 
namreč vedeli, da čmrlji ne pičijo. 
Smola

Smola iglavcev je bila za čikat, 
žvečit. Smolo si moral poznati, ka-
tera bo dobra, ko si jo žvečil, se je 
obarvala v rahlo roza barvo.

Smolo so dali čikati otrokom, 
da jih ni bolel želodec.

K p. d. Miklavžu so hodili po 
strd – med in flajšter, macesnovo 
mazilo. Znanje priprave macesno-
ve maže je šlo pri hiši iz genera-
cije v generacijo. Pelpuh tekočo, 
temno rdečo macesnovo smolo so 
pridobili z zarezovanjem v skor-
jo macesnov. Pelpuh so skuha-
li z voskom, dodali rožmarinovo 

olje in mozeg votlih svinjskih kos-
ti. Skuhano mazilo so imenovali 
flajšter. Uporabno je bilo za nego-
vanje in zdravljenje vseh vrst ran 
in raznih vreznin. Na čisto coto 
so namazali flajšter in jo zavezali 
na rano. Obvezo so pustili na rani 
par dni, da se je rana zacelila.

Smola, zmešana z lanenim 
oljem in voskom, je bila smo-
la, uporabna za cepljenje sadnega 
drevja.
Navada žvečenja rastlin

V sobivanju z naravnim sve-
tom, so imeli tudi odnos do užit-
nih rastlin, ki prosto rastejo po 
travnikih, gozdnih obronkih. 
Tako so jedli ali bolje rečeno ob-
časno žvečili kislico, kozjo brado, 
stebla regratovih cvetov. Tako so 
npr. kislico med potjo mimogrede 
utrgali in jo čvekali.

V gozdovih pa so tako jed-
li gozdno deteljo, vodno krešo, 
gozdne jagode, sladko korenini-
co. Le-to so potegnili iz zemlje, jo 
malo očistili in čvekali. 

Regrat in vodno krešo so prip-
ravljali v prvih spomladanskih 
solatah. 
Gozdne češnje

Jedli so gozdne češnje s koši-
cami vred. Nabirali so jih tudi za 
šnops. Črnice so imenovali slad-
ke in sočne črne češnje, ki so jih 
namakali v šnopsu ali pa suši-
li. Kadar je bil kdo bolan, so mu 
iz suhih črnih češenj skuhali čaj 
kot zdravilo. Čaju so dale posebno 
aromo in sladkost. Iz teh češenj so 
ženske spekle tudi štrudelj.

Rdeče, pevcane češnje so imeli 
le pri bolj naprednih kmetih. 
Zdravilna zelišča

Za pripravo čajev v zimskem 
času so sušili cvetove lipe in bez-
ga. Pri komelcah so posušili celo 
zel, niso obirali cvetov. Stare zdra-
vilne rastline so bile še virant, aj-
beš, kolmež.

Nabiralci islandskega lišaja pljučnika, Mislinja, 70-a leta prejšnjega stoletja, od leve 

proti desni stojijo: Marija Rošer, Veronika Oder, Antonija Založnik, Mihael Rošer, 

Verona Oder in Anton Jurjec.
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Da vam najprej malo osvežim 
spomin, naša druščina šteje 4 
dedke in 4 bicike, prijatelji iz mla-
dosti smo že jubilejnih 40 let. 
Ja, tudi to se dogaja; so poroke, 
poznanstva, prijateljstva, ki vztra-
jajo skozi ta hiteči čas, ki vsakega 
pelje po poteh njegove usode. Zato 
smo sklenili, da se pocrkljamo s 
slavnostno večerjico in tako doda-
mo češnjo na torto našega jubilej-
nega prijateljstva. 

Seveda pa si je bilo za to pot-
rebno polepšati že tako redko sivo 
frizuro, nališpati staro zguba-
no fasado, ponudila pa se je rav-
no prava priložnost za nakup nove 
garderobe. To je bolj veljalo za 
ženski del druščine, saj naši ded-
ki ne komplicirajo, pravijo, da je 
dovolj že, da imajo še vedno oble-
čene gate in hlače. 

Ko sem zjutraj vsa vzhičena 
vstala, da bi šla po nakupih, me 
je, glej ga zlomka, zaštihalo v kri-
žu. Iz kopalnice se je kot jesihar 
zadrl dedi in preklinjal; spet se je 
urezal pri britju. Brije se z britvi-
cami, saj menda moderni apara-
ti ne brijejo tako fajn. Iz kopalnice 
je prišel s po obrazu napikanimi 

papirčki, kot da ima rdeče vode-
ne koze. Poskusila sem se skoba-
cati iz postelje in zraven preklinja-
la kot star mornar. Dedi se mi je 
seveda smejal: »Ja, stara si, nič ne 
pomaga.« »Ja, ja, ti pa večen roko-
vski najstnik …« Ker je še vedno 
kavalir, mi je skuhal kavico in mi 
jo prinesel v posteljo. Seveda ne bi 
bil dedi, če se ne bi spotaknil in 
mi vroče kave zlil v naročje. Zadrl 
se je on, jaz pa še bolj. Pritekel je 
sin, z mislijo, da naju je kdo na-
padel. Potem se je seveda do solz 
smejal najini nerodnosti, kakšna 
Lolek in Bolek iz risanke da sva. 

Takrat je zazvonil telefon in na 
drugi strani Cilka, vsa zmešana, 
da se je njen vso noč zvijal od bo-
lečin v trebuhu, ona pa je vsa ne-
naspana zaradi glavobola, saj je 
poslušala pevsko zavijanje nje-
govega črevesja. Upa, da se bos-
ta do večera spravila k sebi in to 
sva upala tudi midva. No, potem 
je mojega klical še Jože, da mu je 
koleno zaškrtalo, zdaj ga pa nje-
gova masira. Moj je še pripomnil, 
naj ga kar povsod zmasira. Oglasil 
se je še Tone, da njegova stoji pred 
špeglom že 2 uri, prej pa še 2 

pred omaro in da ne ve, kdaj se bo 
sploh lahko oblekel. Kakšen cir-
kus za samo 1 poletno večerjico. 

Vzela sem 2 močni tableti, se 
po vseh 4 kot želva spravila iz pos-
telje, se prav počasi vzravnala in 
kot mesečnik odtavala v kuhinjo. 
Mož nama je skuhal novo moč-
no kavo, ob njej pa sva modrovala 
o najini starosti – starizmu: dokler 
še odracava sama na WC, nama 
ni hudega; dokler se naju spomin 
drži kot cucek, sva tudi na ko-
nju; dokler še brkljava in rijeva po 
vrtu, sva junaka; dokler naju rak 
še ne žre, sva zmagala …

Kaj pa potem, ko pride čas, ko 
ne zmoreš več, tudi če imaš še to-
liko ciljev in želja? O tem ne mis-
limo ali nočemo misliti, saj ven-
dar ne moreš vsak dan misliti na 
teto Matildo in kdaj bo pozvoni-
la ali potrkala na vrata. Nočemo 

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

Muholovci
Poletni mrčes je nadležen, 

še posebno muhe. Lovili so jih z 
'zastrupljenim' mlekom.

Babji zob so imenovali rže-
ne rožičke (Claviceps purpurea). 
Pobirali so jih iz žita, saj je znano, 
da so rženi rožiči hudo strupeni. 
Skuhali so jih v mleku, tekočino 

odlili na krožnik ali v široko, niz-
ko posodo, ter jo postavili na 
izbrano mesto, kjer so želeli polo-
vili nadležne muhe. 

Mleko s strupenimi snovmi 
za muholovec so pripravili tudi 
iz rdečih mušnic. Mušnico so 
ali spekli na plati štedilnika in 
pečeno prelili z mlekom ali pa so 

jih skuhali v mleku. 
Drage bralke, dragi bralci, že-

lim vam obilo poletnih užitkov 
v naravi. V septembrski števil-
ki pa se bomo posvetili temi o 
krompirju. 

Brigita Rajšter,  
Koroški pokrajinski muzej
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biti v napoto in skrb, nočemo leža-
ti kot nepremični roboti doma, v 
domu starostnikov ali v bolnišni-
ci, nočemo čakati, da nas nahrani-
jo ali da nam kdo da požirek vode, 
nočemo pokakani v plenicah čaka-
ti, da jih zamenjajo, nočemo umi-
rati na obroke, nočemo takšne sta-
rosti, takšnega trpljenja, žalosti, 
bridkosti, solzavosti, usmiljenja …

Pa vendar, starost vse to pri-
nese in odnese z odhodom v več-
nost. Takšna je resničnost, pa če o 
njej govorimo, pišemo in se spri-
jaznimo z njo ali ne. Ko se star 
zbudiš, ti je vsak dan podarjen, v 
mladosti zapravljamo dneve, češ, 
koliko let bomo še živeli in ima-
mo čas. Časa pa nikoli ni dovolj, 
nikoli ni dovolj ljubezni, dobrote, 
prijaznosti. Tako sva premišljeva-
la in se nekako spokala na našo ju-
bilejno večerjico, vsem v veselje, 
da smo se spet lahko zbrali sku-
paj, se poveselili, obujali spomi-
ne. V trenutkih druženja smo po-
zabili na revmo, škripajoča kolena 
in hrbtenice, visoke in nizke pri-
tiske, na lepoto gub in visečih tre-
buščkov, na boleče zobne proteze, 
sive mrene, na jutri, ki ga mogo-
če za nekoga ne bo več. Zdravice 
so se kar vrstile, z radensko in so-
kom, no, tudi šampanjček in vin-
ček sta bila vmes, pa kakšno šilce 
žganja, tako, za moč telesa in go-
vora. Zadonela je tudi kakšna do-
mača pesem, da ne pozabimo na 
našo narodno kulturo, ter da ogre-
je naša srca in nahrani dušo, ki so 

vedno mlada, kljub letom in gu-
bam. Ja, starost ni samo modrost, 
vmes je tudi nekaj norosti. Pa še 
kakšen pameten predlog je padel, 
npr. kako prav bi v Mislinji prišel 
dom starostnikov. Čeprav nekate-
ri starejši odklanjajo misel na od-
hod v dom, ne pomislijo, da so v 
breme svojcem in sebi. No, mo-
goče se bomo tudi mi srečali v ta-
kšnem domu, kaj veš, kakšne je 
usode pot.

Družimo se, pogovarjajmo 
se, hodimo v naravo, kuhajmo in 
pospravljajmo dokler moremo, ve-
selimo se vsakega trenutka, tudi 
če samo opazujemo čebele na cve-
tu, ptice v letu, mavrico in sonce 
na nebu, žuboreč potoček, če smo 
z našimi najdražjimi, podarimo 
nasmeh, povejmo, da jih imamo 
radi, saj nam bo enkrat zamrl na-
smeh in ugasnil pogled. Kruto na-
pisano, a to je resničnost, ki se ji 
ne moremo skriti, izogniti. 

Biti star, pa ne pomeni, biti 
samo bolan, siten, se smiliti sa-
memu sebi, črpati moramo moč 
in energijo, da se čim več giblje-
mo, hodimo, pozitivno razmišlja-
mo, najdemo hobi, tudi klepetanje 
ob kavici, kartanje, šahiranje, bra-
nje ali reševanje križank nam je 
lahko v veselje.

No, pozabiti ne smemo tudi na 
osebno higieno, se zanemariti pri 
oblačenju in videzu. Preveč časa 
pa vendarle ne porabite pred špeg-
lom za lišpanje. Saj ne potrebuje-
mo plastičnih operacij, seveda pa 

brez zobnih protez in sprehajalne 
palice ne gre. Ohranimo smisel za 
humor, smejmo se svoji nerodno-
sti … Le tako se bomo lažje spopa-
dali s teto Starostjo.

Tako se tudi naša druščina 
dedkov in bicik vsak dan spopa-
da s starimi ali novimi tegoba-
mi, drug drugega tolažimo, vmes 
pa še vedno kaj ušpičimo, saj se v 
srcih še vedno počutimo mlade, 
včasih pa tudi malo otročje.

Mi se že pripravljamo na naše 
naslednje druženje v juliju – na-
makanje nog v lavorje. To bo hec, 
saj bomo letos letovali v domačem 
hotelu z nogami v lavorjih, pol-
nih domače vode, in z domačimi 
dobrotami ter domačim vinčkom 
nazdravljali domači zemljici …

Bodite in ostanite zdravi, ne 
čičkajte preveč na soncu, ne zapi-
rajte se med 4 stene, ne pozabi-
te dihati in dihati, tudi klepetanje 
je delo in hobi, opravljanje pa ne-
smisel … 

En prisrčen zguban nasmeh in 
topel pozdrav, kjerkoli in kdorko-
li že ste.

Vaša Rozi
Danijela Tomis Obrul

Natečaj Mislinjski graben

Urh Knez

Natečaj Mislinjski graben

Deja Šertel
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Sem … Majda Rošar, rojena l. 
1954, stanujem v Šentlenartu, v 
Mislinji. 

S čim se poklicno ukvarjate? 
Že 12 let sem upokojenka.

Od kod črpate moč/ideje za 
svoje delo?

Rože iz krep papirja je delala že 
moja mama, od nje sem dobila ve-
selje. Sedaj delam še rože iz »naj-
lonk«. Ideje za svoje izdelke do-
bim na raznih razstavah cvetja, v 
revijah in na internetu.

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni?

Imam 7 vnukov, na katere sem 
zelo ponosna. Dobila sem tudi po-
sebno priznanje Turistične zve-
ze Slovenije za delo v Turističnem 
društvu.

Kaj najraje počnete v prostem 
času?

Sem članica cerkvenega pevske-
ga zbora Zarja in pomagam pri 
Karitas. Najbolj me veseli delo na 
vrtu, v prostem času pa še malo 

zaigram na harmoniko in zraven 
zapojem.

Vaš življenjski moto?
Vedno sem pripravljena za pogo-
vor in druženje z ljudmi.

n a š a  o b č a n k a  

Majda Rošar

Sem … Jernej Zaveršnik iz 
Šentilja pod Turjakom.

S čim se poklicno ukvarjate?
Izučil sem se za elektroenergeti-
ka in se zaposlil. Hitro sem ugo-
tovil, da enolično delo v tovarni 
ni zame. V tistem času se je veli-
ko govorilo o problemih, ki nasta-
jajo ob pogrebih. Bila je dana ide-
ja o privatni pogrebni službi in ta-
koj sem začel razmišljati in delati 
v tej smeri. L. 1990 sem šel med 
prvimi v Sloveniji na samostojno 
pot pogrebne dejavnosti. Nekateri 
ljudje so na to gledali zaničeval-
no ali poniževalno, pa se je hit-
ro pokazalo, da ideja ni bila sla-
ba. Danes vemo, da brez pogreb-
ne službe ni mogoče organizirati 
pogreba, če to lahko narediš s spo-
štovanjem in sočutjem do svojcev, 

je to še toliko boljše. Dobrodošli 
pa so tudi tisti osnovni napotki, 
kaj vse je poleg pogreba ob smrti 
potrebno še urediti. 

Poleg pogrebnih storitev vzdr-
žujem 3 pokopališča v naši obči-
ni, kosim zelenice, plužim in po-
sipavam pločnike in opravljam še 
kakšna priložnostna opravila.

Od kod črpate moč/ideje za 
vaše delo?

Kadar vidiš, da si v težkih trenut-
kih ob smrti lahko nekomu po-
magal, da se dostojno poslovi od 
svojega človeka, takrat te kar po-
tegne v razmišljanje, kaj lah-
ko narediš še boljše. Veliko idej 
lahko dobiš tudi z izmenjavo iz-
kušenj z ostalimi pogrebnimi 
službami ter iz raznih strokov-
nih člankov o umiranju, smrti, 

žalovanju. V zadnjem času se 
povsod govori o ekologiji, nič 
drugače ni v pogrebni dejavno-
sti. Vse bolj priporočajo lesene in 
bio razgradljive žare, da se v zem-
ljo odlaga čim manj plastike in 
nerazgradljivih kovin. Ob pravil-
ni predstavitvi se ljudje v Mislinji 
nadpovprečno odločajo za ekolo-
ške izdelke in pozitivno spreje-
majo novosti.

Seveda pa mi moči dajejo tudi 
prijatelji, sodelavci in pozitivni 

n a š  o b č a n  

Jernej Zaveršnik
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ljudje okrog mene, ki me podpira-
jo pri delu.

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni?

Najbolj ponosen sem na to, da že 
29 let lahko pomagam ljudem v 
težkih trenutkih, kadar nastopi 
smrt, in je potrebno urediti og-
romno stvari za pogreb. Ponosen 
sem na ekipo ljudi, ki mi poma-
ga pri pogrebih, res so zaneslji-
vi ljudje. Ponosen sem na sku-
pino ljudi v Strelskem društvu 
Možnar, kjer že 30 let skupaj oh-
ranjamo stare običaje in se ima-
mo lepo ob raznih druženjih. 
Ponosen sem na domače in lju-
di, ki so me marsikaj naučili, da 
lahko uspešno opravljam svoj 
poklic.

Kaj najraje počnete v prostem 
času?

Oh, prosti čas, kaj je že to? 
Pogrebna služba je nepredvidlji-
va in težko je delati načrte vnap-
rej. Vendar pa veliko časa name-
njam Strelskemu društvu Možnar 
Mislinja. Ohranjamo tradici-
jo streljanja z možnarji, ki je v 
Mislinji stara že več kot 270 let. 
Letos je naša skupina praznovala 
30-letnico delovanja, že skoraj 20 
let pa sem predsednik društva. Že 
vrsto let pripravimo pustni voz, že 
več kot 35 let se na predvečer sv. 
Miklavža preoblečem v Miklavža 
in obdarujem otroke, prepevam v 
skupini na predvečer sv. treh kra-
ljev. S strelci se podamo tudi v 
planine ali na kakšen izlet, ali pa 

se preprosto dobimo, poklepeta-
mo in se nasmejemo.

Skoraj 30 let že pomagam v 
cerkvi kot mežnar, kjer se večkrat 
dobimo s ključarji in pomočniki, 
da kaj postorimo in ob tem nasta-
ne tudi prijetno druženje. Kar ne-
kaj let sem vsak dan ročno navijal 
cerkveno uro. Potem pa sem pri-
pomogel k temu, da danes to dela 
elektronika, in še vedno skrbim, 
da vse dobro dela.

Vaš življenjski moto?
Ne išči sreče, ker je ne boš našel. 
Pridno delaj, pošteno živi, spoštuj 
ljudi in jim ne želi slabega, druži 
se z dobrimi ljudmi in ne glej vse-
ga skozi denar, pa bo sreča naš-
la tebe.

s k r b  z a s e  

Predlogi in nasveti

Lepo pozdravljeni, sokrajani in 
sokrajanke

V prejšnjem prispevku sem pi-
sala o dolžnostih pacientov. Upam, 
da ste si jih prebrali in upoštevali. 
Zapisane so namreč za vaše dobro 
in za spodbujanje aktivnega sodelo-
vanja pri vašem zdravju. Obljubila 
sem vam zapis o pravicah pacien-
tov, ki ga podajam v tej številki. In 
ne pozabite, tako kot imate pravice, 
imate tudi dolžnosti.

Pacientove pravice (1):
• Pravica do dostopa do zdravstve-

ne oskrbe in zagotavljanja preven-
tivnih storitev,

• pravica do enakopravnega dosto-
pa in obravnave pri zdravstveni 
oskrbi,

• pravica do proste izbire zdravnika 
in izvajalca zdravstvenih storitev,

• pravica do primerne, kakovostne 
in varne zdravstvene oskrbe,

• pravica do spoštovanja paciento-
vega časa,

• pravica do obveščenosti in 
sodelovanja,

• pravica do samostojnega odloča-
nja o zdravljenju,

• pravica do upoštevanja vnaprej iz-
ražene volje,

• pravica do preprečevanja in lajša-
nja trpljenja,

• pravica do drugega mnenja,
• pravica do seznanitve z zdravstve-

no dokumentacijo,
• pravica do varstva zasebnosti in 

varstva osebnih podatkov, 
• pravica do obravnave kršitev paci-

entovih pravic,
• pravica do brezplačne pomoči pri 

uresničevanju pacientovih pravic.

Pravice pacientov so v celoti 

citirane iz vira: Ministrstvo 

za zdravje, Republika 

Slovenija, Osnove pravne 

ureditve s področja zdra-

vstvenega varstva in jav-

nega zdravja, Priročnik za 

pripravo na strokovni iz-

pit, Ljubljana; 2009, str. 

129–130.
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Delavnica Zdravo hujšanje v Mislinji

V prostorih PC Lopan smo v sredo, 27. 3. 2019, priče-
li z delavnico Zdravo hujšanje. Paciente v delavnico 
napoti osebni imenovani zdravnik ali medicinska se-
stra iz ambulante družinske medicine (prej referenč-
ne ambulante). Delavnica je namenjena vsem pacien-
tom z indeksom telesne mase ITM ali BMI 30 in več. 
V delavnico se lahko vključijo tudi ostali, ki imajo in-
deks ITM pod 30 in 20-40 % ogroženost za srčno-
-žilne bolezni.

Delavnice potekajo vsako sredo od 10. do 12. ure. 
Današnja srečanja se razlikujejo od prejšnjih delav-
nic hujšanja CINDI, saj gre zdaj za timsko obravna-
vo pacienta. Na srečanjih so prisotni dipl. fiziotera-
pevt, mag. psihologije, dipl. dietetik, dipl. medicin-
ska sestra in zdravnik družinske medicine. Vsakemu 
udeležencu ob vstopu naredimo vstopno oceno, opra-
vimo antropološke meritve in analizo telesne sesta-
ve s prenosnim analizatorjem. Glede na rezultat ba-
zalnega metabolizma pacientu naredimo individual-
ni načrt, izračun energijskih potreb in načrt zdrave-
ga uravnoteženega prehranjevanja ter načrt gibanja. 
Pacienta ves čas spremljamo. Zanima nas, kakšen 
je delež maščevja in delež mišic, ki se mora tekom 
zdravega hujšanja spreminjati. Po določenem času se 
mora delež maščevja znižati, mišična masa pa naj bi 
se povečala ali vsaj ostala na isti ravni. Če pravilno 
in zdravo hujšamo, mišične mase ne smemo izgubi-
ti. Analiza telesne sestave oz. dobljeni rezultat nam 
pove, ali se pacient drži načrta ali se strada in če je 
dovolj telesno dejaven. 

Delavnica je sestavljena iz 15 srečanj, vsako sre-
čanje je zgrajeno iz teoretičnega dela in giba-
nja. Pacienti so seznanjeni z različnimi vsebina-
mi: o zdravi, uravnoteženi prehrani, pripravi hrane, 

nakupovanju, prehranjevanju zunaj doma, ritmu pre-
hranjevanja, o vplivu telesne vadbe na naš organi-
zem, pravilnem gibanju in krepitvi posameznih mi-
šičnih skupin. Ves čas imajo tudi psihološko podpo-
ro. Na teh srečanjih govorimo o stresu, samopodobi 
in čustvovanju. Udeleženci imajo tudi možnost indi-
vidualnega posveta pri dietetiku, psihologu in fiziote-
rapevtu ter pri diplomirani medicinski sestri, ki de-
lavnico vodi. Po 3 mesecih se poslovimo. Vsak udele-
ženec prejme načrt in navodila, kako še naprej vzdr-
ževati izgubljeno težo ali pa še izgubiti kakšen kilo-
gram, ampak ne na račun mišične mase.

Paciente ves čas spremljamo. Po 3 mesecih se de-
lavnica ne zaključi, ampak sledijo še 3 motivacijska 
srečanja. Prvo je 3 mesece po zaključku, drugo pol 
leta po zaključku in tretje 1 leto po končani delavnici. 
Na tem srečanju ponovno naredimo analizo telesne 
sestave ter testiramo z baterijo testov. Rezultati mora-
jo biti enaki ali boljši kot na začetku. Udeleženci spet 
prejmejo nadaljnja navodila, pacienti, ki so bili us-
pešni in ki želijo nadaljevati, pa ostanejo v programu 
še naprej. Ne uporabljamo čarobne paličice, ne pre-
hranskih dopolnil, ampak jim damo enostavno for-
mulo, podporo in motivacijo. Če želite spoznati to 
formulo, se nam pridružite.

Katarina Krenker, dipl. m. s.
koordinatorka programa za krepitev zdravja odraslih

Prišla je sezona dela na vrtu, 
njivah in travnikih ter v gozdu. 
Prosim vas, bodite previdni, po-
skrbite za varnost, prenehajte z 
delom, kadar ste utrujeni in nima-
te več dobre pozornosti. Preveliko 
nesreč pri delu se zgodi in sami 

lahko poskrbite, da ne bodo pot-
rebni obiski na urgenci. 

Vsi kolesarji imejte čelado na 
glavi in pazljivo kolesarite, pred-
vsem bodite še bolj pazljivi na 
glavnih cestah, kjer ste šibkejši 
člen prometa. Motoristi pa imejte 

na sebi primerno opremo (tako na 
telesu kot na glavi), vozite s pri-
merno hitrostjo in varno.

Želim vam vse dobro in čim 
več sonca ter narave.

Marjanca Matvoz, dr. med., 
specializantka urgentne medicine
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Konec marca se je v organizaci-
ji SD Trzin pričelo že 28. držav-
no prvenstvu v streljanju z zrač-
nim orožjem. Na prvenstvu je v 
2 dneh nastopilo preko 700 tek-
movalk in tekmovalcev iz okoli 70 
društev. Konkurenca v streljanju z 
zračnim orožjem je izjemno moč-
na in zelo izenačena, zato smo 
lahko vsi ponosni na vse uvrstitve 
in dosežke naših tekmovalcev, saj 
kljub temu, da smo eno najmanj-
ših društev, uspešno konkurira-
mo največjim v Sloveniji.

Tako je bilo tudi letos. 
Najmlajši so pričeli že ob 9. uri 
zjutraj in kako lepše začeti DP kot 
z naslovom državnega podprvaka.

Malce grenkega priokusa smo 
vseeno začutili, saj je zmanj-
kal kanček športne sreče, in si-
cer v kategoriji cicibani, ko je Jure 
Glažar z rezultatom 176 krogov 
dosegel enak rezultat kot prvouvr-
ščeni, vendar je po štetju devetic 
zadel 1 manj in tako končal na 2. 
mestu in s tem osvojil naslov dr-
žavnega podprvaka.

Odlično so ga dopolnili še nje-
gov brat Jernej Glažar, ki je z re-
zultatom 161 krogov zasedel 24. 
mesto, Tjan Jakob, ki je z rezulta-
tom 158 krogov zasedel 33. mesto, 
Anže Jakopič pa z rezultatom 152 
krogov 43. mesto.

Ekipno so cicibani v hudi kon-
kurenci dosegli odlično 3. mesto!

Takoj za cicibani sta na strel-
ni mesti stopili še naši najmlajši 

tekmovalki. V kategoriji ciciban-
ke je Teja Mencinger z rezulta-
tom 174 zasedla odlično 8. mesto, 
Manca Felle pa z rezultatom 157 
krogov 19. mesto. 

Med pionirji se je najbolje od-
rezal Vid Hatunšek, ki je z rezul-
tatom 181 krogov zasedel 8. mes-
to, a če bi z zadnjim strelom za-
del desetico, bi pristal celo na 
2. mestu. Lepo so ga dopolni-
li še Dejan Jurko, ki je z rezulta-
tom 175 krogov zasedel 21. mes-
to, Anže Vodenik, ki je z rezulta-
tom 168 krogov zasedel 43. mesto, 
Aljaž Orličnik, ki je z rezultatom 
165 krogov zasedel 49. mesto in 
Aljaž Trost z enakim rezultatom, 
165 krogov, 50. mesto.

Naši pionirji so vseeno poka-
zali, da sodijo v sam vrh sloven-
skih strelcev, saj so ekipno doseg-
li 3. mesto. Tudi tukaj je zmanj-
kalo nekaj sreče, saj so imeli enak 

Odlični uspehi mladih strelk in 
strelcev Strelskega društva Dolič 
v strelski sezoni 2018/2019 in na državnem prvenstvu 2019
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rezultat kot drugouvrščena eki-
pa, vendar so zaradi manj desetic 
pristali na 3. mestu.

Zadnji sta bili na vrsti še naši 
pionirki. V zares močni in izena-
čeni konkurenci Kaja Mencinger 
ni imela svojega dneva, saj je z re-
zultatom 175 krogov zasedla vse-
eno odlično 11. mesto, Anamaria 
Cvikl pa je z rezultatom 173 zased-
la 15. mesto.

V nedeljo je potekalo še DP za 
mladinske in članske kategori-
je in letos smo imeli iz SD Dolič 
2 predstavnika. Špelo Rutnik, ki 
ji je v kvalifikacijskem delu tek-
movanja uspelo doseči 598,2 kro-
gov, kar je zadostovalo za 7. mes-
to in posledično uvrstitev v final-
ni del tekmovanja, kjer je končala 
na 7. mestu. 

Med člani pa je naše barve za-
stopal Rok Rošer, ki je z rezul-
tatom 608,4 kroga za 6 krogov 
zgrešil finalni del tekmovanja in 
se na koncu uvrstil na 19. mesto.

V strelski sezoni 2018/2019 ve-
lja omeniti še naslednje vrhunske 
posamezne in ekipne dosežke.
Posamezno:
• 2. mesto v skupnem seštevku 

državne lige Pokal prijateljstva,
• 3. mesto v skupnem seštevku 

državne lige Pokal prijateljstva, 
• 3 x naslov regijskih prvakov, 
• 4 x naslov regijskih podprvakov. 
Ekipno:
• zmagovalci državne lige Pokal 

prijateljstva, 
• 2 x naslov regijskih prvakov, 
• 3. mesto šolsko državno 

prvenstvo. 

Naše strelke in strelci so doka-
zali, da se trdo in kvalitetno delo 
obrestuje kljub slabšim pogojem 
za treninge. Veseli nas dejstvo, 
da smo tako kraj Dolič, kot obči-
no Mislinja zastopali po najboljših 
močeh, tako v rezultatskem kot 
tudi organizacijskem smislu.

Iskrene čestitke vsem tekmo-
valkam in tekmovalcem ter zahva-
la vsem trenerjem, staršem in os-
talim strokovnim sodelavcem za 
trdo delo in podporo.

V kolikor bi želeli, da tudi vaš 
otrok postane del uspešne športne 
zgodbe, nas lahko kontaktirate na 
elektronski naslov: strelsko.drustvo.

dolic@gmail.com.
Roman Herlah

V Mislinji se je že od nekdaj 
kegljalo. Pred mnogimi leti je 
obratovalo pokrito kegljišče, kjer 
je bilo vedno živahno. Kasneje so 
te prostore preuredili v poslovne 
namene in kegljanje je v Mislinji 
zamrlo. Skupina članov DU 
Mislinja je v l. 2011 ponovno obu-
dila nekdaj tako zelo priljubljen 
šport med Mislinjčani – kegljanje.

Enkrat tedensko so se zače-
li dobivati na kegljišču v Slovenj 
Gradcu. V prijetnem vzdušju in 
ob klepetu o starih dobrih časih 
so uživali v kegljanju in v druže-
nju. Ko so ocenili, da so že do-
volj napredovali, da bi se lah-
ko pomerili še z drugimi ekipa-
mi, so se začeli udeleževati te-
kem med društvi upokojencev na 

Koroškem. Vendar so bili prvi re-
zultati tekem zelo skromni. A 
jih je njihova tekmovalnost gna-
la naprej, še bolj zavzeto so treni-
rali. Zato pa so bili rezultati vedno 
boljši in boljši.

Danes naša skupina keglja-
čev DU Mislinja šteje 12 aktivnih 
članov, ki redno treniramo, ne-
kaj pa je tudi takih, ki se nam ob-
časno pridružijo. Športni duh, 
tekmovalnost in želja po zmagi 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Kegljanje v Društvu upokojencev 
Mislinja
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Tudi letos je Zveza združenj bor-
cev za vrednote NOB Mežiške do-
line skupaj z nekaterimi koroški-
mi občinami pripravila vsakoletno 
komemoracijo v spomin na tra-
gične dogodke ob koncu 2. sv. voj-
ne, ko se je preko našega ozemlja 
valila množica pobeglih kvizlin-
ških enot, skupaj z ostanki nem-
ške okupacijske vojske in veli-
kim številom civilistov. Ti so ime-
li za cilj prestopiti takratno držav-
no mejo in se prebiti v Avstrijo, 
kjer naj bi se predali Britancem. 
Takratna Jugoslovanska arma-
da, ob pomoči nekaterih sloven-
skih partizanskih enot, je žele-
la preprečiti ta prebeg. Do predaje 

ni prišlo, saj oborožene voja-
ške enote okupacijske vojske in 

kvizlinških vojaških enot niso ho-
tele predati svojega orožja, zato je 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  
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Pohod mislinjskih planincev  
na Poljano

se je v sezoni 2018/19 obrestova-
la. Ekipa DU Mislinja je na lestvi-
ci OKSU Koroška zasedla zavidlji-
vo 1. mesto. 

Ob občinskem prazniku v juni-
ju kegljači DU Mislinja vsako leto 
organiziramo tekmovanje v keglja-
nju za pokal občine Mislinja. 
Tekmovanje je namenjeno vsem 
starostnim skupinam, tako mla-
dim kot starejšim ter moškim 

in ženskam. Tekmovanje pote-
ka na kegljišču v Slovenj Gradcu. 
Takšno tekmovanje bomo pripra-
vili tudi letos, zato že zdaj vabim 

vse občane, da se nam pridružite 
in se preizkusite v športu, ki nam 
je tako pri srcu.

Jakob Cedula

Moški
Ekipa K0L Dob. Neod. Izgub. Kegljev Toč. raz. T-L

1. Slovenj Gradec 17 14 3 53492 96 : 40 28
2. Mislinja 17 14 3 54044 95 : 41 28
3. Ravne I 17 12 5 53662 85,5 : 50,5 24
4. Prevalje 17 11 1 5 52956 82 : 54 23
5. Črna I 18 9 7 49630 73 : 54 18
6. Dravograd 16 8 8 52275 63 : 65 16
7. Radlje 16 6 1 9 48434 57 : 71 13
8. Mežica 17 5 12 51538 49,5 : 86,5 10
9. Ravne II 15 2 13 44460 31,5 : 88,5 4
10. Črna II 16 16 46612 24,5 : 103,5 0

Ženske
Ekipa K0L Dob. Neod. Izgub. Kegljev Toč. raz. T-L

1. Slovenj Gradec 10 10 20857 53 : 7 20
2. Ravne 10 6 4 19563 31 : 29 12
3. Črna 11 3 8 20598 20 : 46 6
4. Prevalje 11 2 9 20507 22 : 44 4

Skupinska fotografija pri spomeniku skupaj z Dejanom Židanom.
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Uprava RS za zaščito in reševa-
nje, Izpostava Slovenj Gradec, Rdeči 
križ Slovenije, OZ Radlje ob Dravi, 
in Občina Radlje ob Dravi so 25. 5. 
2019 v Radljah ob Dravi organizirali 

XXV. regijsko preverjanje usposo-
bljenosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK). 

Tematika je bila preverja-
nje delovanja in usposobljenosti 

posameznih ekip PP v nudenju 
prve pomoči ob naravnih in dru-
gih nesrečah, ki lahko po oceni 
ogroženosti prizadenejo območje 
regije in širše države. Vsaka ekipa 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Ekipa PP PGD Mislinja 
že četrto leto zapored med najboljšimi v Koroški regiji

prišlo do srditih bojev na območju 
Doliča, Dravograda in Pojane pri 
Prevaljah. Nekateri še živeči do-
mačini iz Mislinje, Doliča in dru-
gih bližnjih območij, se še danes 
živo spominjajo teh tragičnih do-
godkov v soteski Hude luknje in 
okolici. Največ padlih žrtev v teh 
bojih je bilo na Poljani, kjer so l. 
1985 domačini postavili spome-
nik, delo znanega kiparja Stojana 
Batiča. Tam je danes tudi spomin-
ski park, kjer je s panoji in foto-
grafijami predstavljena vsa tragika 
teh bojev. 

PD Mislinja je letos že petič or-
ganiziralo spominski pohod na 
to tradicionalno spominsko slove-
snost na Poljani. Pohodniki pri-
čenjamo svojo pot v Mislinji in 
prehodimo celotno razdaljo do 
Poljane v nočnih urah. Prepešačiti 
je potrebno skoraj 40 km razda-
lje, pot pa poteka preko Podgorja, 
Raduš, Sel in Leš do prireditvene-
ga prostora na Pojani. Letos se je 
tega pohoda udeležilo 25 pohod-
nikov, med potjo pa smo se ustav-
ljali še pri nekaterih kmetih, ki 
so nam ljubeznivo postregli z zaj-
trkom, kavo in drugimi dobro-
tami. Prvi postanek smo ime-
li na kmetiji Šular na Selah, kjer 
je bila za nas pripravljena eno-
lončnica, nato smo se ustavili še 
na Smuč koči za krajše okrepčilo. 

Nenapovedano pa nas je povabila 
na čaj, kavo in dobrote iz domače 
kuhinje gospodinja na Ocvirkovi 
kmetiji v Kotu. Krajši postanek 
za počitek in okrepčilo je bil pri 
leških cerkvah, nato pa smo se 
po strmi gozdni poti spustili do 
Poljane, kjer se je že zbirala mno-
žica obiskovalcev na prireditve-
nem prostoru. Občina Mislinja je 
za vse pohodnike priskrbela tudi 
spominske majice, tako enotno 
opremljeni s slovensko, občinsko 
in društveno zastavo pa smo ob 
spremljavi harmonike prispeli na 
zbirno mesto. 

Slavnostni govornik na priredi-
tvi je bil predsednik ZZB NOB Tit 
Turnšek. Ta je v svojem nagovoru 
opozoril, da današnji Evropi manj-
ka več perspektive in boljša soci-
alna politika, ki lahko edina s pra-
vo usmeritvijo reši glavne in pere-
če probleme družbe ter vzdržuje 
svobodo in mir, ki sta poleg soli-
darnosti in demokracije naši naj-
večji vrednoti. Ob tem se ni mo-
gel izogniti negativnih pojavom, 
katerim smo priča ne le v sloven-
skem prostoru, pač pa tudi v dru-
gih državah Evrope. Ti pojavi se 
odražajo v revščini, brezposelno-
sti mladih, komercializaciji zdra-
vstva in šolstva, kar lahko ugota-
vljamo v peščici bogatih in večini 
revnih. Kapital multinacionalk po 

njegovem krči prostor demokra-
tičnega in svobodnega odločanja. 
Pripomnil je tudi, da se pri nas 
o zgodovini še vedno širijo laži, 
potvarjajo dejstva, po njegovi oce-
ni predvsem zato, da nekatere po-
litične skupine na ta način pere-
jo druge madeže in nepravilnosti 
v svojem delovanju. Zelo kritičen 
je bil predvsem do politike SDS in 
medijev blizu krogov te stranke, 
zlasti poročanja v Novi24TV.

V imenu domačinov je množi-
co prisotnih pozdravil župan pre-
valjske občine Matic Tasič, sicer 
rojak iz naše občine. Pozval je h 
gradnji lepše prihodnosti ob soži-
tju in sodelovanju. 

Na komemoraciji je bil priso-
ten tudi predsednik DZ in pred-
sednik stranke SD Dejan Židan, 
ki se je po končani komemoraciji 
udeležil še vsakoletnega zbora slo-
venskih čebelarjev, ki je bil ta dan 
na Ravnah na Koroškem. 

V kulturnem programu so so-
delovala domača društva, med nji-
mi pa smo lahko uživali ob ubra-
nem petju Koroškega okteta. 

Po končani prireditvi smo se 
udeleženci še nekaj časa družili 
pod ostrešjem bližnjega kozolca, 
kjer je bila za vse udeležence prip-
ravljena tudi brezplačna malica. 

Mirko Tovšak
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usposobljenost in znanje prika-
že pri dajanju prve pomoči poško-
dovanim v različnih situacijah. 
Sodelovalo je 10 ekip (7 ekip v kon-
kurenci, 3 ekipe izven konkuren-
ce), ki so svoje znanje preverjale 
na štirih delovnih mestih.

Iz ekipe PP PGD Mislinja so se 
tekmovanja udeležili Simon Tasič 
(vodja ekipe), Miha Borovnik, 
Andreja Borovnik, Ana Krenker, 
Katarina Černjak in Janja Oder. 
Ekipa je imela na voljo 10 min 
časa za oskrbo poškodovanih in 
obolelih glede na posamezno de-
lovno mesto.

»Ekipa PP PGD Mislinja je de-
lovala suvereno. To je dokaz te-
denskih priprav v jesenskem, zim-
skem in spomladanskem času. 
Ekipa je dosegla uspešno 2. mes-
to v kategoriji konkurence. Hkrati 
ima PGD Mislinja 11 članov, ki so 
v l. 2017 uspešno opravili izpit iz 
prve pomoči, del te ekipe pa vsako 
leto opravi obnovitveni test za prve 
posredovalce ter s tem obnovi svo-
je znanje,« je povedal vodja ekipe 
Simon Tasič.

In kakšen je realni nivo znanja 
v društvu? »V l. 2019 je obnovitve-
ni test uspešno opravilo 13 članov 

PGD Mislinja. Društvo se je v sis-
tem prvih posredovalcev vključilo 
decembra 2014. Od takrat naprej 
se obnovitveni tečaj izvaja enkrat 
letno s pomočjo operativne eki-
pe Zdravstveno reševalnega cen-
tra Koroška. To pa je dokaz viso-
ke motiviranosti vodstva društva 
ter njihovih posameznih članov,« 
je dodal poveljnik PGD Mislinja 
Stanislav Sešel.

In kakšno je stališče predsedni-
ka PGD Mislinja Mihe Borovnika? 
»Veliko truda, energije ter od-
rekanj vlagamo v izobraževanje 

članov na vseh področjih. Ker sem 
tudi sam član 1. ekipe PP PGD 
Mislinja bi se najprej rad zahva-
lil svojim sotekmovalcem za us-
pešno predstavitev usposoblje-
nosti društva PGD Mislinja v nu-
denja prve pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah. Z doseženim 2. 
mestom smo dokazali, da zmore-
mo premakniti meje na višjo ra-
ven. Zahvala tudi vsem, ki ste za 
nas navijali ter nas na kakršenkoli 
način podprli.«

Eva Štraser, članica PGD Mislinja

V tej številki glasila objavljamo prispevek o novi pridobitvi, 
vezani na kolesarsko povezavo po Mislinjski dolini, 
Štrekni, ki je zelo priljubljena tako pri Korošcih, kot tudi 
širše in velja za eno najbolje urejenih kolesarskih povezav 
v Sloveniji. Žal pa smo ob Štrekni priča tudi takšnim 
prizorom skrunjenja nasajenih cvetličnih korit, kar nam ne 
more biti v ponos.
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Nastajanje publikacije o Mislinjskem »grabnu«
Na seji Odbora za organizacijo praznovanja praznika Občine 

Mislinja smo se v aprilu odločili, da bomo raziskali našo 

bližnjo okolico in domačinom v sliki in besedi predstavi-

li Mislinjski »grabn«. Nastala je ideja o publikaciji. Izbrali smo 

organizacijski odbor: Marico Rošker, Minko Koprivnikar, Darjo 

Hribernik, Aleksandro Čas, Lejo Oder in Jožeta Ogriza. Delo 

se je začelo. Naša srečanja so potekala ob torkih v Občini 

Mislinja. V veliko pomoč nam je bila raziskovalna naloga, ki so 

jo učenci Osnovne šole Mislinja l. 1992 napisali pod mentor-

stvom učiteljice Minke Koprivnikar. Iz teh zapisanih ustnih iz-

ročil smo črpali snov. V publikaciji bo predstavljeno življenje 

in delo ljudi v času, ko je bil Mislinjski »grabn« še poln življe-

nja. Veliko boste izvedeli o druženju ljudi v takratnem času in 

o šoli, ki je danes za nekatere le še spomin. V veliko pomoč sta 

nam bila Marica Rošker in Jože Ogriz. Marica Rošker je prispe-

vala ogromno fotografij iz teh krajev, tako starih kot tudi so-

dobnih. Jože Ogriz pa ima svoje korenine prav v teh krajih, tako 

da smo z njegovo pomočjo izvedeli še veliko več. V publikaci-

ji bodo zapisane tudi zgodbe ljudi, ki so tesno povezani s tem 

krajem in imajo nanj čudovite spomine. Naša srečanja pa niso 

bila samo delovna, ampak so bila tudi del druženj, ki so danes 

v tem tehnološkem svetu prava redkost.

Publikacija o Mislinjskem »grabnu« dobiva končno podobo in 

ob občinskem prazniku boste lahko prebirali njeno vsebino.

Leja Oder

Natečaj za najboljše izdelke na li-
kovnem, literarnem in fotograf-
skem natečaju ob občinskem pra-
zniku Občine Mislinja 2019 na 
teme:
• Mislinjski graben – dom mojih 

prednikov
• Slišal/a sem, da v Mislinjskem 

grabnu …
• Preselil/a sem se v Mislinjski 

jarek
V skladu s sklepom župana je 

strokovna komisija za ocenjeva-
nje prejetih izdelkov na letošnjo 
temo o »Mislinjskem grabnu« op-
ravila pregled prejetih izdelkov in 

ocenila najboljše izdelke po posa-
meznih kategorijah:
Likovna dela:
Osnovna šola:
• razredna stopnja:
1. Loti Krenker – 5. a
2. Lovro Štiglic – 1. b
3. Jernej Glažar – 5. d. (Dolič)
• predmetna stopnja:
1. Maruša Ošlak – 7. r.
2. Deja Šertel – 7. r.
3. –
Vrtec:
1. Urh Knez (5 let)
2. Loti Štumpfl (4 leta)
3. Alex Podvratnik (4,7 let)

Tretja osnovna šola:
1. Luka Temnikar
2. Nastja Forstner
3. Alen Šošter
Fotografski natečaj:
1. Zea Skočir – 5. b
2. Ema Čas – 5. b 
3. Hana Krenker – 5. a
Literarni natečaj:
1. Sara in Nika Krajnc – 9. a
2. Manca Svečko Tisnikar – 8. b
3. Tinkara Podjaveršek – 8. b

Vsem, ki ste se odzvali na nate-
čaj, se iskreno zahvaljujemo in se 
veselimo sodelovanja z vami ob no-
vih temah tudi v prihodnjih letih.

n a š a  o b č i n a  

Natečaj Mislinjski graben
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Prelepa melodija zvonov cer-
kvice na Kozjaku je na 3. majsko 
soboto vabila na zlato poroko 
Ivana in Jožice Pušnik. Ponosna 
na harmonijo skupne življenj-
ske poti, na katero sta stopila 2. 
5. 1969 v Mislinji, sta žarela ob 
blišču luči in omamnih tonov 
cerkvenih orgel. Toplina besed žu-
pana Bojana Borovnika in duhov-
nika Milana Strmška je ogreva-
la njuno počutje in srci sta utri-
pali od sreče in veselja, saj nju-
no pot bogati razkošje srečne dru-
žine. Ob hvaležnosti dveh hčera 
in sina, ju 6 vnukov in 1 pravnuk 

č e s t i t a m o  –  z l a t a  p o r o k a  

č e s t i t a m o  –  z l a t a  p o r o k a  

Marija in Alojz Kamenik

Jožica in Ivan Pušnik

V cerkvi sv. Florijana v Doliču sta 18. 5. 2019 zaobljubo 
po petdesetih letih skupnega življenja obnovila zlatopo-
ročenca Marija in Alojz Kamenik. Ta obljuba je imela 
trdne temelje v iskreni ljubezni in medsebojnem spo-
štovanju, zato je njuna zveza ostala čvrsta vseh 50 let.

Zakonca Kamenik sta na skupni poti okusila srečo, 
veselje, tudi žalost in tegobe, a sta z roko v roki in trdim 
delom premagovala vse ovire, ki jih prinaša življenje.

Zgradila sta hišo v Tolstem Vrhu pri Mislinji in 
tako ustvarila topel dom za svojo družino. Ponosna 
sta na svoji hčerki Tatjano in Andrejo. Danes so nju-
no največje zadovoljstvo vnuka Tamara in Luka ter 
pravnukinja Lili, ki jima vsak dan polepša z novimi 
dogodivščinami.

Draga zlatoporočenca, ljubita in čuvajta drug druge-
ga še naprej, Bog pa naj vama nakloni še veliko zdravih 
in srečnih skupnih let.

Tamara Koprivnik

resnično pomlajuje. Na svoj dom 
pri Vrhjenku na Kozjaku sta se 
vrnila bogatejša za blišč prstanov 

zlate poroke, ki bo osvetljeval sreč-
ne trenutke novih dni njunega 
skupnega življenja. 

n a š a  o b č i n a  
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Novorojenci  
do 10. junija 2019

Živa Knez 
Nika Pantner 
Nace Hosnar 

Nik Krajnc
Sofija Pustinek 

Rene Sešel 
Rok Ogris 

Valentina Furlan 
Nik Klemenc

Žiga Vivod
Lovro Blatnik

Evelyn Korotančnik
Zarja Plevnik 

Tinkara Prapertnik 

Župan, občinska uprava Mislinja, uredniški odbor NO

Čestitamo novorojencem  
in njihovim staršem!

Pohvalo namenjamo organizaciji in izvedbi otvoritvene 

slovesnosti novega objekta ob OŠ Mislinja, Centra za 

zdravje in šport Mislinja, ki je prav tam potekala 16. 3. 2019. 

Otvoritvene slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki 

Republike Slovenije, zato je bil potreben poseben 

protokolarni pristop. 2-urni program so soustvarili vsi 

prisotni učenci, torej skoraj 400 otrok, in učiteljice, ki so pod 

vodstvom ekipe koordinatorice projekta FIT4KID Barbare 

Kenda izvedli domiselno predstavitev izbranih svetovnih 

plesov in poskrbeli za pester in prisrčen program. Slovesnost 

je, vsaj za obiskovalce na tribunah, potekala brezhibno. 

Iskrene čestitke torej vodstvu in celotnemu kolektivu OŠ 

Mislinja, vsem nastopajočim ter predstavnikom Občine 

Mislinja.
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Izdelava snopov je »predpisana« in vseeno 
drugačna v skoraj vsaki vasi. Prenos znanja 

na mlado generacijo …

Zavidljivo število prostovoljcev se je odločilo 
pomagati pri prevozih naših starejših občanov 

po opravkih. Pohvala.

Prometna infrastruktura nas velikokrat 
primora k ogledu alternativnih poti iz naših 

krajev.

Center za zdravje in šport Mislinja so ob 
otvoritvi lepo napolnili osnovnošolci in 

obiskovalci.

Na državnih cestah v občini hitrost umirjajo 
3 novi prikazovalniki hitrosti.

Ni lepšega kot lepo urejena hiša s cvetjem 
na oknih in balkonih. Turistično društvo s 
Sejmom sadik k temu vzpodbuja.

... to znanje pa znamo tudi s pridom 
uporabiti na naši ‘’Štrekni’’, kot dokazuje 
njena množična uporaba ob lepih dnevih.

Mislinja, spalno naselje? Ne drži! Imamo 
veliko takšnih in drugačnih športno-
družabnih prireditev za vsakogar.



Prireditvenik junij–september 2019
Junij
 28. junij ali Rogla 
 4. avgust  Košnja pohorskih planj na star način 
 8.00 TD Mislinja, Občina Mislinja, KUD Vladko  
  Mohorič Zreče, Unitur in Občina Zreče
Avgust
 21.–25.  prireditveni prostor  
 avgust za športnim domom v Doliču 
  Praznik Vaške skupnosti Dolič – Apnen'ca 
  KD »Avgust Hribar« Dolič,  
  Vaška skupnost Dolič in ostala društva
 24. avgust  igrišče pod Špikom 
 17.00 Kozjak poje in igra 
  nastopajoči: ljudski pevci in godci  
  z obronkov Kozjaka ter ansambla Vikend  
  in Čaga Boys  
  KD Paški Kozjak

September
 20.–22.  kmetija Foltan 
 september Pozdrav jeseni 
  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 23. avgusta 2019 na  
e-naslov: nasaobcina@mislinja.si.


