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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. februar 2020. 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

Ob letu osorej …
… je zopet čas, da se ozremo nazaj, a strumno napo-
timo naprej. Preden odpremo duri novemu, strnimo 
misli na nekaj osrednjih pridobitev in dogodkov, ki so 
krojili vsakdan starega leta naše občine. Poleg števil-
nih investicij v prometno infrastrukturo je letošnje 
leto prav gotovo najbolj zaznamovala otvoritev dolgo 
pričakovane 'nove telovadnice', kot Centru za zdrav-
je in šport še vedno radi rečemo. Kot bi slutili, je bila 
že dodobra napolnjena ob prvih odbojkarskih tek-
mah na državnem nivoju in v sozvočju z letošnjim 
vseslovenskim vzdušjem v tej športni panogi, ki je v 
Mislinji prisotna že skoraj pol stoletja. Tudi šolarji so 
'novo telovadnico' težko pričakovali in v njej pripra-
vili hvalevredno spremno prireditev lepo obiskane-
ga šolskega bazarja, vsakodnevno pa pri urah špor-
ta z veseljem koristijo novo opremo v več kot ustrez-
nih prostorih, ki bodo z odprtjem fitnes centra v letu 
2020 še bolj obiskani. Mislinjčani smo se razveseli-
li tudi nove zunanje podobe Centra Lopan, stavbe, ki 
je z barvami fasade vse od postavitve dalje marsikoga 
bodla v oči, prebivalci Doliča pa prenovljenih prosto-
rov strelišča domačega strelskega društva. V prihod-
nje se veselimo tudi zaključka obnovitvenih del nek-
daj zelo živahnega kulturnega doma, kjer gre nemara 
čim prej razmisliti o dolgoročno naravnani vsebini, 
ki si jo s svojo bogato zgodovino delovanja stavba in 
snovalci njenih dosedanjih vsebin, kakor tudi občani, 
prav gotovo zaslužimo. Visok jubilej je letos obhaja-
la tudi Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, ki z 
enoto v Mislinji prispeva pomemben delež ne le bral-
ni kulturi, pač pa tudi splošnemu izobraževanju, saj 
s pestro prireditveno dejavnostjo pridaja pomemben 
kamen v mozaik lokalne kulturne vsebine in s tem 
vsekakor kliče k večjim prostorom, s čimer bosta pri-
dobila predvsem knjiga in njen bralec. 

Tudi občinsko glasilo je tekom leta dobilo preno-
vljeno uredniško zasedbo, zato je na mestu, da se 
zahvalimo nekdanji odgovorni urednici Saši Djura 
Jelenko ter članoma uredniškega odbora Marjani 
Gmajner Korošec in Alešu Rakovniku za njihov dop-
rinos k vsebini lokalnega glasila. V novi in nekoliko 
stari zasedbi ostajamo zvesti ustaljenim rubrikam, ki 
ste jih vzeli za svoje. Z njimi želimo obujati spomine 
na stare čase oziroma jih prenašati na mlajše rodove, 
z drugimi poskrbeti za izobraževanje, spet s tretjimi 
pa se posvečati predvsem naši skupni sedanjosti in 
malo tudi krojiti pogled v prihodnost. Ob tej prilož-
nosti se zahvaljujemo tudi vsem zvestim 'zunanjim' 
sodelavkam in sodelavcem, predvsem pa vsem vam, 
da ostajate z nami in tudi kritično presojate vsebino 
v prihodnjem letu. Da bo le-to za vse vas, drage ob-
čanke in dragi občani, čim bolj svetlo, želimo vsi čla-
ni uredniškega odbora glasila Naša občina in ob tem 
dodajamo:

»Naj bo leto 2020 skladno kot njegove številke, 
naj prinese čim več radosti, iskrenosti, ljubezni in 
tudi odgovornosti – do samega sebe in vseh okoli. 
Dobrodošlo torej, dvatisočdvajseto!«

Aleksandra Čas
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Članice in član uredniškega odbora glasila Naša občina  

(od leve proti desni): Mojca Bevcar, Metka Vogrinec,  

Žiga Šilak, Zala Krajnc in Aleksandra Čas (foto: Jože Tasič)

Naj bo leto, ki prihaja, prijazno, 
naj bodo v njem prijazni ljudje iskrenih misli in odprtega srca.

Naj bo usoda prizanesljiva, naj bodo poti speljane v prave smeri  
in naj nas pripeljejo na zastavljene cilje.
Ustvarite, kar ste si vedno želeli; najdite, kar ste že dolgo iskali
in živite, kot da bi večno živeli. SREČNO 2020!Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja s sodelavci
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Poletje in mesec november letoš-
njega leta sta bila vremensko ne-
ugodna, saj so neurja povzroči-
la ogromno škode na gospodar-
ski javni infrastrukturi, še pose-
bej na cestah. Posledično je bilo 
potrebno zajeten del proračunskih 
sredstev nameniti za intervencij-
ske ukrepe oz. sanacije.

Kljub temu je drugo polle-
tje investicijsko pestro. V okto-
bru smo zaključili posodobitev 
1.150 m dolgega odseka javne poti 
Krenker–Sedovnik. Ob otvoritvi 
so domačini v en glas poudarili, 
da gre za pomembno pridobitev, 
ki bo pripomogla k nadaljnjemu 
razvoju Velike Mislinje. Vrednost 
investicije je približno 215.000 €.

V zaključni fazi je novogradnja 
in delno rekonstrukcija gozdne 
ceste Sedovnik–Glažar–Loke. Za 
investicijo smo pridobili sredstva 
iz Evropskega sklada za razvoj po-
deželja. Investicija znaša skoraj 
100.000 €.

Po odobritvi vira sofinancira-
nja za obnovo vodooskrbnega sis-
tema v Mislinjski dolini s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, smo skupaj z MO 
Slovenj Gradec nadaljevali z izved-
bo oz. zamenjavo dotrajanih vodo-
vodnih cevi. Obnovili smo najbolj 
kritične cevovode na Šolski cesti, 
Ob gozdu ter v Šentlenartu.

Poleg naštetega bo v decembru 
zaključena tudi vgradnja dvigala v 

športni dvorani, ki bo služilo tudi 
in predvsem za vertikalno komu-
nikacijo za osnovno šolo.

V Centru za zdravje in šport 
Mislinja bo občina opremila tudi 
fitnes z novimi sodobnimi napra-
vami. Na podlagi javnega zbiranja 
ponudb smo za obdobje petih let 
izbrali najemnika oz. uporabnika 
fitnesa.

Boris Kamenik

Investicije v občini Mislinja  
v drugem polletju 2019

Otvoritev posodobitve odseka javne poti Krenker–Sedovnik

Novogradnja in rekonstrukcija gozdne 

ceste Sedovnik–Glažar–Loke Obnova vodovoda – Ob gozdu

Posodobljeni odsek javne poti 

Krenker–Sedovnik
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Strelišče v Doliču postaja eno 
najmodernejših v Sloveniji 

V mesecu oktobru so v Doliču slo-
vesno odprli prenovljeno streli-
šče za zračno orožje. Strelišče je 
sedaj v celoti posodobljeno z mo-
dernimi elektronskimi tarčami. 
V zadnjih mesecih je bilo opra-
vljenega ogromno dela in v ta na-
men je Strelsko društvo Dolič ob 
zaključku del pripravilo uradno 
otvoritev.

Leta 1982 so strelski zanesenja-
ki začeli ustvarjati zgodbo o uspe-
šnem strelskem društvu, ki je ne-
kaj let menjalo lokacije, potem pa 
je padla odločitev o gradnji stre-
lišča in tako so leta 1990 stekla 
dela za izgradnjo le-tega. Takrat 
je bilo vanj vloženih preko 10.000 
ur prostovoljnega dela. Po vsem 
trudu in delu je zaživelo za tis-
te čase zelo napredno in moder-
no strelsko društvo, ki vse od tak-
rat neprekinjeno deluje. Napredek 
in razvoj novih tehnologij v špor-
tnem strelstvu sta povzročila ve-
like spremembe v načinu izvedbe 
treningov in tekmovanj, oprema, 
ki smo jo imeli na strelišču za 
zračno orožje pa je bila še vedno 
ista kot pred 30 leti. Že nekaj časa 
smo sanjali, da moramo čimprej 

pridobiti sodobnejšo tehnologijo. 
To pa je bilo vse prej kot lahko, saj 
vsa ta tehnologija zahteva znatna 
finančna sredstva in poleg tega še 
veliko ostalih del. Poskusili smo 
marsikaj, med drugim smo kan-
didirali na javnih razpisih funda-
cije za šport. Pripraviti je bilo pot-
rebno projekt in se potem prija-
viti na razpis omenjene fundaci-
je. Dvakrat smo poskusili, vendar 
obakrat brez uspeha, saj sami nis-
mo zmogli zagotoviti 50 % finanč-
ne soudeležbe. Leta so tekla, čla-
ni in članice društva pa so še ved-
no nizali odlične uspehe na tek-
movalnem področju. S prošnjo 
za pridobitev dodatnih finanč-
nih sredstev smo se večkrat obr-
nili tudi na Občino Mislinja, kjer 
so v letošnjem letu naše delo in 
rezultate le prepoznali in odo-
brili finančna sredstva v viši-
ni 42.000,00 €. Sami smo pos-
krbeli še za dodatnih 6.000,00 
€ lastnih sredstev tako, da je 
bilo za projekt zagotovljenih 
48.000,00 €.

Prenova prostorov se je pri-
čela konec aprila letos. Strelišče 
za zračno orožje je bilo potrebno 

dobesedno »razstaviti« do te 
mere, da so ostale zgolj stene, 
strop in tla. Istočasno so gradili 
tudi zunanje strelišče za malokali-
brsko in lovsko orožje. Pravzaprav 
smo imeli kar dve gradbišči. Dela 
so bila izredno naporna, potekala 
so vsak dan, tudi na kakšen pra-
znik ali nedeljo. Skupno je eki-
pa, sestavljena iz članov našega 
društva, pri prenovi presegla šti-
rimestno število prostovoljnih de-
lovnih ur, za pomoč smo najeli 
tudi nekaj zunanjih izvajalcev, a le 
za tista dela, za katera sami nismo 
imeli potrebnih izkušenj ali pot-
rebnih sredstev.

Sedaj, ko so dela končana, je 
na nas, da še naprej trdo in od-
govorno delamo in peljemo dru-
štvo v prihodnost, da z dosežki na 
športnem oz. tekmovalnem po-
dročju predstavljamo kraj Dolič in 
občino Mislinja na najboljši mo-
žen način v slovenskem in tudi v 
evropskem prostoru.

Ob tej priložnosti bi se že-
leli zahvaliti vsem izvajalcem 
del, vsem članom in ostalim, 
ki ste na kakršen koli način 

Župan Bojan Borovnik in predsednik 

Ivan Sevčnikar ob prerezu traku

Preizkus novih elektronskih tarč
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pripomogli k prenovi strelišča. 
Zahvaliti se je potrebno tudi žen-
skemu pevskemu zboru Beli cvet 
za popestritev kulturnega pro-
grama ob slovesnem odprtju. 
Posebno zahvalo pa si zagotovo 
zaslužijo tudi Občina Mislinja in 

vsi občinski svetniki, da so pris-
luhnili našim željam in nam 
omogočili prepotrebna finančna 
sredstva za prenovo.

V kolikor tudi vas zani-
ma športno strelstvo, se oglasi-
te v naših prenovljenih prostorih. 

Vabljeni so otroci, kadeti, mladin-
ci in tudi starejši člani. Strokovno 
vodstvo poskrbi za vse kategorije, 
na strelišču pa jih najdete v pone-
deljek in petek med 16. in 18. uro.

Roman Herlah, tajnik SD Dolič
Foto: Blažka Globačnik

Označevanje spomenikov lokalnega 
pomena v občini Mislinja

Koroški pokrajinski muzej je pod 
strokovnim vodstvom ZVKDS, 
OE Maribor v občini Mislinja pri-
čel z označevanjem nepremičnih 
kulturnih spomenikov. Spomenik 
nadvojvodi Janezu (ešd: 8062) je 

spomenik lokalnega pomena, ki 
smo ga označili s tablo v skladu z 
zakonodajo. Tabla s podrobnejšim 
opisom in fotografijami o spome-
niku stoji ob nekdanji železniški 
progi oz. bodoči kolesarski stezi v 
Hudi luknji. Označevanje nepre-
mičnih kulturnih spomenikov v 
občini Mislinja bo potekalo pos-
topoma, tabla posvečena nadvoj-
vodi Janezu je prva v nizu ozna-
čevanj. Letos mineva 190 let od-
kar so člani slovenjgraške kmetij-
ske družbe nadvojvodi Janezu v 
znak hvaležnosti postavili spome-
nik iz črnega marmorja s ploščo, 
ki ga je izdelal kamnosek Josef 
Poessenhoffer iz Gradca. Na obe-
lisku sta napis v nemščini in bro-
nast reliefni medaljon s portretom 

nadvojvode, izdelan po risbi du-
najskega slikarja in litografa 
Johanna Wachtla.

Aleksandra Ramšak 
Koroški pokrajinski muzej

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

SilvestrovanjeSilvestrovanje
Občina Mislinja

Skupaj bomo silvestrovali 
v torek, 31. decembra 2019, 

od 22. ure dalje v veliki dvorani  
PC Lopan v Mislinji (Šolska c. 55).

Za gostinsko ponudbo  
bo poskrbel bar Kocka iz Mislinje,  

za veselo razpoloženje pa  
ansambel Odpev.

Spomenik nadvojvodi Janezu  

( foto: Tomo Jeseničnik)

Informativna tabla  

( foto: Aleksandra Ramšak)
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V zadnjem času so planinci in 
drugi pohodniki na planinskih 
poteh na Pohorju lahko opazi-
li posebna znamenja na dreve-
sih ob planinski poti. Ker je bilo 
o tem do sedaj bolj malo napisa-
nega, je prav, da projekt predstavi-
mo. V letošnji zloženki je navede-
no: »Vranov let je projekt, ki ohra-
nja spomin na reševanje in osvo-
bajanje zavezniških vojnih ujetni-
kov in letalcev v času NOB. To je 
spomin na junaštvo slovenskih 
partizanov, partizanskih kurirjev 
in slovenskega, pretežno kmečke-
ga prebivalstva, ki je ubežnikom 
za ceno svojih življenj in imet-
ja nudilo hrano in zatočišče.« 
Vranov let v svobodo je naslov knji-
ge avtorja Ralpha F. Churchesa 
- Vrana iz Avstralije. V omenje-
ni knjigi je predstavil osvobodi-
tev vojnih ujetnikov in njihovo 
pot od Ožbalta pri Mariboru do 
letališča Otok v Beli krajini v je-
seni leta 1944. S to knjigo se je 
zahvalil slovenskim partizanom 

in slovenskemu ljudstvu za ju-
naško dejanje pri pomoči pobe-
ga in rešitve več kot 100 ujetni-
kov. Na povabilo Društva Vranov 
let iz Maribora smo v SK Smuk 
Mislinja organizirali in izvedli 
postavitev obeležja v Stražah pri 
Mislinji, z namenom ohranjanja 
spomina na reševanje zavezniških 
vojakov v času NOB. To je »peto 
žarišče« projekta Vranov let, kot 
ga organizator imenuje. Na obe-
ležju so na kratko opisani dogod-
ki in prehojena pot od Ožbalta 
preko Pohorja in skozi naše kraje 
preko Graške gore, Savinjske do-
line, Slivne na Dolenjsko s ciljem 
na takratno letališče Otok v Beli 
Krajini. Od tu pa z letali v italijan-
ski Bari v svobodo. Podrobnejšo 
predstavitev najdete na interne-
tnih straneh. V letošnjem letu je 
75. obletnica, zato je bil organi-
ziran tudi 1. Mednarodni tek pri-
jateljstva pod pokroviteljstvom 
predsednika RS Boruta Pahorja. 
Na prvi tek se je podal ultra trail 

tekač Robert Kereži iz Maribora 
s podporniki. Start je bil 24. 9. 
v Ožbaltu, cilj pa Otok v Beli 
Krajini, 28. 9., z zaključno prosla-
vo. Predstavljamo pismo in zahva-
lo predsednika Društva Vranov let 
Eduarda Vedernjaka, ki nam ga je 
poslal ob zaključku izvedene ak-
tivnosti: »Lansko leto, septembra, 
se je zgodilo nadvse uspešno sre-
čanje z Antonom Stropnikom na 
njegovi domačiji Rdečnik. Anton 
se je pridružil izvedbi našega pro-
jekta. Skupaj s soprogo sta prev-
zela in tudi izvedla markacijo ok. 
20 km poti, tj. od odcepa na regio-
nalni cesti v Straže do Sv. Daniela. 
Letošnje poletje pa je Anton 
Stropnik z veseljem sprejel tudi 
pobudo za postavitev informacij-
ske table na omenjenem odcepu v 
Straže. Polno podporo je našel pri 
Jožetu Potočniku in z njim pri SK 
Smuk Mislinja. Namero za posta-
vitev table je podprl še župan obči-
ne Mislinja Bojan Borovnik. Tablo 
je dobavilo Društvo Vranov let, 
Anton Stropnik je podaril nosil-
no konstrukcijo, ki jo je izdelal iz 
svojega materiala sam, prizadevni 
člani SK Smuk pa so organizirali 
in izvedli postavitev table. 24. sep-
tembra letos smo se zbrali pred 

n a š a  o b č i n a  

Peto žarišče projekta  
Vranov let v Stražah

Straže, 24. september 2019
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tablo, da bi ob prijetnem sreča-
nju, kratkih sporočilih predstavni-
ka SK Smuk, podžupana občine, 
predsednika Društva Vranov let, 
ZB Slovenj Gradec, s harmoniko 
in dobrotami z domačije Rdečnik, 
obeležili ta dogodek. Ob tem je k 

Društvu Vranov let pristopilo še 
nekaj domačinov. Člani društva 
smo iz raznih krajev Slovenije in 
tujine, trenutno nas je 126. Tako 
smo ustvarili peto žarišče projek-
ta Vranov let. To, kar je pa treba 
posebej poudariti, je prepričljiv 

odnos izvajalcev do zgodovine 
naše NOB. Narodno osvobodil-
na borba je bila bistvena za obsta-
nek našega naroda, brez nje RS 
Slovenije ne bi bilo.«

 Za SK Smuk Mislinja Jože Potočnik

Jeseni 2019 se je Občina Mislinja, 
na pobudo Jožeta Uršeja, od-
ločila za restavriranje korpu-
sa Križanega, ki stoji na spo-
dnjem, južnem delu pokopališča 
v Šentilju. Kip v naravni velikosti 
je v celoti izdelan iz treh delov lesa 
(korpus in obe roki). Avtor in točno 
leto nastanka nista znana, da pa se 
reči, da je mojster rezbar obvladal 
pravila anatomije in kip lepo obli-
koval. Originalni slikovni sloji so 
bili, najverjetneje zaradi poškodb, 
skozi leta nekajkrat prebarvani. 
Kip je kazal precejšnje poškodbe 
slikovnih slojev, les v notranjosti 
pa je bil večinoma v dobrem sta-
nju, le na najbolj izpostavljenih de-
lih, zaradi najrazličnejših vremen-
skih vplivov, nekoliko prhel.

Po demontaži so kip prepe-
ljali v restavratorsko delavnico v 
Slovenj Gradec (Atelje Grabec, 
Restavriranje umetnin, Anika 
Grabec s. p.). Na vrsti je bil pre-
gled stanja kipa, fotografiranje in 
načrtovanje potrebnih restavrator-
skih posegov. Zaradi popolne iz-
gube originalnih slikovnih slo-
jev in neustreznosti preslikav, so 
se naročniki strinjali, da sloje ne-
ustreznih barv odstranimo v ce-
loti. Mehansko odstranjevanje je 
zahtevalo veliko časa in pokaza-
lo poškodbe na lesu. Takoj za tem 
je bil les v celoti utrjen, dalo bi se 
celo reči napojen, s posebnimi ma-
teriali, ki v prhlem lesu nadome-
stijo lignin in ponovno omogoči-
jo trdnost materiala. Po osušitvi so 
bile vrzeli zapolnjene s specialnim 
kitom za les, ki je posebej prilago-
jen umetninam v zahtevnih kli-
matskih razmerah. Sledilo je pri-
lagajanje zakitanih površin in bru-
šenje, nato pa nanašanje podlo-
ge, ki predstavlja ločnico med le-
som kot nosilcem in slikovnimi 
sloji. Podloga je bila obrušena, kip 
pa prepeljan v atelje akademske sli-
karke Jerneje Smolnikar v Šentilju, 
ki je mu je povrnila ''življenje'' s 
skrbno izdelavo slikovnih slojev. 
Poslikava je potekala zelo lazurno, 

z minimalno količino barve v kom-
binaciji z vodo. Uporabila je akril-
ne barve, saj so le-te dobro obstoj-
ne proti zunanjim vremenskim 
vplivom, pri sami poslikavi pa je 
slikarka sledila kiparskim linijam, 
jih poudarila in telo oživela z reali-
stičnimi odtenki. Delo je zaključila 
še z zaščitnim premazom.

Primer obnove Križanega v 
Šentilju je dober zgled, kako na 
primeren način z ustreznim stro-
kovnim in interdisciplinarnim 
pristopom ohranjamo in prezenti-
ramo našo kulturno dediščino.

Anika Grabec, Jerneja Smolnikar

n a š a  o b č i n a  

Korpus Križanega na pokopališču 
Šentilj pod Turjakom
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Zahvalna nedelja, 3. 11. 2019, pri sv. Vidu v Završah 
nad Mislinjo je bila za krajane Završ zelo vesela, saj 
ni bila tista običajna nedelja, ko se zahvalimo za dob-
ro letino in vse, kar se je dobrega zgodilo. Posebno je 
bilo to, da smo lahko blagoslovili novo streho na žu-
pnišču in še obnovljen križ. Za vse to pa se moramo 
zahvaliti faranom in vsem, ki so pomagali z denar-
jem, delom, hrano in pijačo. Še posebej se moramo 
zahvaliti županu občine Mislinja Bojanu Borovniku 
in vsem, ki so se strinjali, da nam občina finančno 
pomaga pri nabavi kritine. Vso nabavo materiala in 

dela na strehi je prevzel Štefan Uršej ml., po domače 
Kajžer. S svojimi sodelavci je vse lepo uredil, za kar 
se mu zahvaljujemo. Po končani sveti maši in blago-
slovu nove strehe smo se zbrali v župnišču, kjer smo 
se poveselili ob dobri hrani in pijači, kajti naš župnik 
Mirko Horvat je pred dnevi praznoval svoj 70. rojstni 
dan. Zaželeli smo mu predvsem zdravja in da bi še 
bil dolgo med nami. Ključarji sv. Vida se vsem zah-
valjujemo za dobro sodelovanje in prosimo, da bi še 
naprej ostali tako složni, saj dela še ni zmanjkalo.

Janez Zdovc

n a š a  o b č i n a  

Zahvalna nedelja  
pri sv. Vidu v Završah



Naša občina | 10

Ob 1. novembru, dnevu mrtvih, 
se običajno spomnimo tudi tistih, 
ki so svoja življenja izgubili v času 
obeh svetovnih vojn in obdobju 
neposredno po končani drugi sve-
tovni vojni. V občini imamo kar 
13 takšnih spominskih obeležij in 
spomenikov, ki nas spominjajo 
na najtežja leta v naši zgodovini. 
Večina teh spomenikov je posve-
čena padlim borcem NOB in dru-
gim tragičnim dogodkom iz dru-
ge sv. vojne, zato si je Zveza zdru-
ženj borcev za vrednote NOB za-
dala nalogo, da bo redno vzdrže-
vala in obnavljala ta spominska 
obeležja. V naši občini te aktivno-
sti vodi njihov predsednik Andrej 
Borovnik, ki se lahko pohvali, da 
imamo v naši lokalni skupnos-
ti vzorno urejene spomenike in 
obeležja, kar nam priznavajo tudi 
predstavniki iz sosednjih občin. 

Pred dnevom mrtvih delega-
ti iz občine Mislinja in nekaterih 
drugih društev in združenj obiš-
čejo vse te spomenike, pri vsa-
kem položijo spominski venec in 

prižgejo svečko v spomin na tra-
gično preminule žrtve, na katere 
spominjajo napisi na spomenikih. 
Tako je bilo tudi letos. Tokrat sta 
se delegaciji pod vodstvom pred-
sednika Andreja Borovnika pri-
družila še podžupan MO Slovenj 
Gradec dr. Peter Pungartnik in 
predsednik ZB za vrednote NOB 
iz Razborja. Oba sta se pridruži-
la ideji, da bi v prihodnjem letu 
takšno sodelovanje s predstavniki 

ZB iz Mislinje potekalo tudi ob 
obisku spomenikov na območju 
MO Slovenj Gradec. 

Eden izmed spomenikov je 
postavljen tudi na Ramšakovi 
kmetiji na Paškem Kozjaku. 
Izkoristili smo priložnost in 
obiskali tudi Majdo Sinreih 
na njenem domu ter ji zažele-
li čimprejšnje okrevanje po težki 
operaciji. 

Mirko Tovšak

n a š a  o b č i n a  

Ob dnevu mrtvih obisk  
spominskih obeležij

Udeleženci manifestacije pri kapeli v Šentilju

V praznični december vstopamo v 
velikem pričakovanju novega leta.

Ob takšnih priložnostih se radi 
ozremo na dosežke, ki so se zgo-
dili v iztekajočem se letu. Leta 
2019 se bomo starejši občani in 

invalidi gotovo spominjali po 
uvedbi brezplačnih organiziranih 
prevozov z našim Mislinjčanom.

Spoštovani župan Bojan 
Borovnik, z velikim veseljem vam 
prenašam zahvale in hvaležnost 
naših članov in ostalih koristni-
kov prevozov. Hvala tudi svetni-
cam in svetnikom ter zaposlenim 
na Občini Mislinja.

Velika zahvala tudi šoferjem 
– prostovoljcem, ki zelo vestno 
in skrbno izvajate ta program. O 

vašem delu poslušam samo po-
hvale in zahvale vseh koristnikov 
te pomembne usluge.

V novem letu 2020 vsem že-
lim zdravja, miru in modrosti.

Vse naj nas spremlja misel 
Lewisa Carrolla, ki pravi: »Ena 
najglobljih skrivnosti življenja je 
ta, da je vse, kar je v resnici po-
membno, le tisto, kar naredimo za 
druge.«

Konrad Tržan, predsednik Društva 
upokojencev Mislinja
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n a š a  o b č i n a  

Brezplačni prevozi  
za starejše

Ob letošnjem občinskem prazniku smo v namen za 
brezplačne prevoze za starejše ali gibalno ovirane 
predali občinski avtomobil Mislinjčan. Z brezplačni-
mi prevozi smo pričeli s 1. 7. 2019. Od začetka juli-
ja do konca novembra so naši prostovoljci opravili 55 
prevozov in prevozili 1.990 km. Pomembno je, da so 
naši občani, ki uporabljajo avtomobil, zadovoljni in se 
za nove potrebe po prevozih z veseljem spet obračajo 
na nas. Na takšen način jim pomagamo reševati sti-
ske ob osamljenosti in jim omogočamo večjo samo-
stojnost. Prav tako se zelo navežejo na naše prijazne 

prostovoljce, ki z njimi radi poklepetajo med vožnjo in 
ob samem spremstvu k zdravniku. Lepo je, ko lahko 
rečemo, da imamo dovolj prostovoljcev, ki z veseljem 
opravljajo svoje delo, kar pomeni, da je v Mislinji veli-
ko dobrih ljudi, ki želijo pomagati drugim, ki so tovr-
stne pomoči potrebni. Na ta način ustvarjamo boljše 
socialne povezave in prijetne izkušnje starostnikom. 
Izjemno ponosni smo, da smo lahko del te zgodbe.

Andreja Srt

Julij 12
Avgust 3
September 13
Oktober 15
November 12

Število voženj z Mislinjčanom

Zadruga Dobrote iz Dravograda je skupaj z Ekologi 
brez meja v letih od 2013 do 2015 izvajala pro-
jekt Tekstilnica kot ozaveščanje splošne javnosti o 
problematiki tekstila – od proizvodnje do potrošnje 
in ravnanja s tekstilnimi odpadki, zbiranja, prede-
lave in ponovne uporabe rabljenega tekstila. Odzivi 
prebivalstva so bili odlični, mreža zabojnikov za 
tekstil se je hitro širila, prav tako so vse bolj prilju-
bljene postale izmenjave oblačil, ki so naredile ve-
lik premik v glavah ljudi. Vendar so nova oblači-
la vse slabše kakovosti, kar je povzročilo, da se v za-
bojnikih za rabljen tekstil znajde vse več oblačil, ki 
niso več primerna za ponovno uporabo, zato so zbir-
ni centri v Evropi omejili odkup rabljenih oblačil iz 
držav, kjer je viden upad kakovosti. Rabljena obla-
čila slabe kakovosti je nemogoče ponovno uporabiti 

in je zato edina možnost odlaganje na odlagališča 
ali sežig, kar pa za zbiralca pomeni strošek. S tem 
problemom se zdaj sooča tudi Zadruga Dobrote, ki 
zmanjšuje število svojih zabojnikov in reorganizi-
ra dejavnosti. Trenutno je v Sloveniji postavljenih le 
še 50 zabojnikov, kar skupaj z drugimi dejavnostmi 
omogoča zaposlitev štirim osebam, a lahko se zgodi, 
da bodo primorani umakniti tudi preostanek zaboj-
nikov in posledično zapreti zadrugo. Tekstilna in-
dustrija je močna in vplivna. Narekuje nam trende 
in nas zasipa z novimi kolekcijami vsakih nekaj te-
dnov! Spremembe bodo nastale šele takrat, ko bodo 
proizvajalci ugotovili, da trg cenenih oblačil upa-
da, s tem pa tudi dobički. Tukaj pa nastopimo mi 
– potrošniki!

Ekologi brez meja in Zadruga Dobrote

n a š a  o b č i n a  

Kam so izginili zabojniki za tekstil?
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k o t i č e k  z a  p r o m e t n o  v a r n o s t  

Življenje ni rezervni del

Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih 
nesreč, ki je 3. nedeljo v novembru, pri nas in v tuji-
ni potekajo različni dogodki in obeležitve spomina na 
vse žrtve prometnih nesreč, umrlih in poškodovanih 
ter njihovih svojcev. V Mislinji ga na pobudo Zavoda 
Varna pot obeležujemo od leta 2011. Tudi letos je Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Mislinja na predvečer dneva v dvorani Lopan pripravil 
obeleženje tega dne, ob katerem smo se spomnili vseh 
umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj 
z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci.

Osrednji govornik prireditve je bil mag. Robert 
Kovačič, pomočnik komandirja Policijske postaje 
Slovenj Gradec. Ta je v svojem nagovoru zbranim po-
udaril, da huda prometna nesreča pomeni popoln pre-
obrat v življenju vsakega vpletenega, pa naj bo to sam 
udeleženec, žrtev ali sorodniki. Dejstvo je, da te tak do-
godek zaznamuje za vse življenje. Žal se je prometna 
varnost na Koroškem v letošnjem letu zelo poslabša-
la. Letos beležimo pet smrtnih žrtev v prometu, lani 
pa dve. Policija izvaja tako represivne kot preventiv-
ne aktivnosti, pri čemer so pomembni deležniki lo-
kalna skupnost in društva (DŠAM, upokojenci, in-
validi), kot je poudaril tudi pod župan Občine Mislinja 
Jaka Šilak. Preminulih se je v kratkem obredu spom-
nil tudi šentflorjanski župnik Mirko Horvat, tudi 
sam z osebno izkušnjo bolečine ob izgubi bližnjega 
v prometu.

In ker smo skupaj močnejši ter glasnejši, so bile 
ob tej priložnosti podeljene tudi nagrade izbranim 

delom literarnega in likovnega natečaja, ki so ustvar-
jali pod sloganom Življenje in zdravje ni rezervni del. 
Komisija je opravila pregled prejetih izdelkov in izbra-
la najboljše. Nagrajena likovna dela so prispevali: Anže 
Jakopič, Ana Čas in Taja Uršej ter Maruša Čevnik, na-

grajena literarna dela pa Tilen Apat, 
Filip Obrul in Ana Pogorevc. Dela so 
bila tudi predstavljena oz. so jih nagraje-

ni avtorji prebrali. 
Na koncu prireditve je delega-

cija udeležencev simbolno priž-
gala sveče ob glavni cesti Slovenj 

Gradec–Velenje v spo-
min in opomin ter mo-
goče kakšen umik noge 
s plina. 

Jože Tasič, SPV Mislinja

Prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih 

nesreč

Kako je nastajala knjiga  
o življenju v Mislinjskem jarku

Leto se izteka in prav je, da se 
spomnimo, kaj smo lepega in dob-
rega naredili v odhajajočem letu. 
Mene so prosili, da napišem nekaj 

o nastajanju knjige Mislinjski ja-
rek – »Grabn«. Nekoč poln življe-
nja, danes šumov narave. Že več 
let so ob občinskem prazniku ob 

podpori občine nastajale knjige o 
gozdovih, o vrtovih, o travniških sa-
dovnjakih in letos o Mislinjskem 
jarku ali Grabnu. Kako je knjiga 

m i s l i n j s k e  z g o d b e  
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nastajala? Bil je splet ugodnih na-
ključij. V skupini amaterskih fo-
tografov Fotofirbci, ki deluje pri 
DUM, smo si izbrali tematiko 
vode. Takoj smo se odločili za lo-
kacijo Mislinjski jarek, kjer se ro-
jeva reka Mislinja s številnimi pri-
toki in slapovi. Šli smo na teren in 
poslikali veliko vodnih skalnih in 
rastlinskih motivov ter tihe praz-
ne stavbe. Zbrali smo tudi precej 
starih fotografij. Odločili smo se, 
da vse to predstavimo ob kultur-
nem prazniku v mislinjski knjižni-
ci. Predlagala sem, da k fotografi-
jam vključimo raziskovalno nalo-
go Mislinjski jarek, ki smo jo pred 
leti s pomočjo učencev in mnogih 
pričevalcev izdelali na OŠ Mislinja. 
Ob predstavitvi je bila knjižnica na-
bito polna, zbudili so se lepi spo-
mini in padla je ideja, da bi iz tega 
lahko nastala knjiga, ki bi bila tra-
jen spomin temu prostoru in lju-
dem, ki so tam živeli. Na prvem se-
stanku za pripravo občinskega pra-
znika sem obudila idejo, da bi bila 
osrednja tematika Mislinjski jarek 
in tudi knjiga o njem. Predstavnice 
občine so bile takoj za to, le s pri-
pombo, če nam bo uspelo v tako 
kratkem času. Sprejeli smo izziv in 

izbrali uredniški odbor, poleg mene 
in Marice Rošker še tri mladenke, 
ki se spoznajo na knjige: umetno-
stna zgodovinarka Aleksandra 
Čas, ki je vse strokovno pretehta-
la in priskrbela črno-beli posnetek 
Komisije iz arhiva Muzeja novej-
še zgodovine Slovenije, knjižničar-
ka Darja Hribernik je pomagala pri 
izboru besedila, Leja Oder je bila 
neumorna lektorica. K sodelovanju 
smo povabili še ing. Jožeta Ogriza 
kot velikega poznavalca tega pros-
tora in ljudi, ki je priskrbel tudi ve-
liko starih fotografij. K sodelovanju 
smo povabili tudi nekatere nekda-
nje  prebivalce Grabna, ki so z oseb-
nimi spomini knjigi pridali prav 
poseben pečat. Sledili so tedenski 
sestanki, na katerih smo korak za 
korakom zbirali gradivo, Marica pa 
je vse sproti zlagala in računalniško 
urejala. Občinska uprava je izbrala 
oblikovalko (Lidija Smolar, Lepota 
oblike s. p.), mi smo delo konča-
li in knjiga je pravočasno ugledala 
luč sveta. Predstavili smo jo v času 
občinskega praznika, 22. junija, v 
polni mali dvorani centra Lopan in 
ob tem pripravili še razstavo o bi-
vanjski kulturi v Mislinjskem grab-
nu, šolarji pa so v sklopu natečaja 

pisali in risali o tem lepem in 
skrivnostnem delčku naše obči-
ne. Knjiga ima 71 strani, natisnje-
na je bila v 500 izvodih, ki so že 
skoraj pošli, zato bo verjetno priš-
lo do ponatisa ali do nove dopolnje-
ne izdaje.

Marija Koprivnikar

Majda Rošar (roj. Vodovnik):

»Oče je bil gozdni delavec, 

mama pa je skrbela za šte-

vilčno družino. Kot vsi otroci 

sem tudi jaz pomagala staršem 

pri delu: sušenje sena v planini, 

sajenje smrečic v gozdu in že-

tev trave okoli mladega drevja. 

Ni bilo elektrike, zato je zvečer 

oče prižgal petrolejko, ki je vi-

sela v kuhinji na stropu. V zim-

skem času, ko je bilo veliko sne-

ga, smo se posedli okrog peči 

in peli pesmi, ki sta nas jih nau-

čila oče in mama.«

Ali ste vedeli?

Da je bilo v Mislinjskem jarku 

nekdaj okoli 60 stanovanjskih 

hiš, približno 30 jih danes ni 

več, še leta 1992 pa je bilo 32 še 

naseljenih. Izrabo vodne moči 

reke Mislinje so koristile 4 elek-

trarne, okoli 10 mlinov, 8 žag, 2 

kovačnici in 2 fužini.

Darinka Založnik

»Kot ena velika družina smo živeli »Grabenčani«. Vedno smo si nese-

bično pomagali, tako doma kot pri delu v gozdu in v šoli. Ko je imel kdo 

koline v zaselku, so bili dobrot deležni vsi sosedje. Pri naslednjih koli-

nah se je to ponovilo. V tistih časih je bilo to dobrodošlo in tako smo 

se veselili tudi sosedovih kolin … Le malokdo si je takrat lahko privoščil 

kolo ali celo motor, zato smo veliko pešačili. Tudi ob nedeljah in prazni-

kih smo k maši morali peš. Moja babica je rada hodila v cerkev. Mene je 

vedno vzela s seboj. Najtežje pri tem je bilo, da sem morala vstati zjut-

raj ob treh, maša se je pričela ob šestih. Za pot do šentiljske cerkve pa 

sva potrebovali celi dve uri in pol. Pa se je splačalo. Po maši sva šli na-

mreč v gostilno Splihal na govejo juho z rezanci in žemljo. Jaz sem lah-

ko popila malinovec, babica pa si je privoščila deci rdečega vina. Kako 

se je to prileglo! Vredno je bilo dolge poti.«
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Jože Jeseničnik je star 67 let. Rodil se je 24. 12. 1953 
na kmetiji Miklavž, Velika Mislinja 35, kjer živi še da-
nes. Doma je bilo sedem otrok, Jože pa je bil peti po 
vrsti. V osnovno šolo je hodil v Mislinjski jarek ali 
Graben. Gospodarjenje je prevzel pri 18 letih, takoj 
po končani osnovni šoli, saj je oče zgodaj umrl, sta-
rejši brat Drago pa je takrat že odšel od hiše. Tako so 
z mamo in sestrami ostali sami.

Pri Miklavžu so ohranili staro domačijo, ki je za-
varovana kot kulturni spomenik, in ima na strop-
nem tramu letnico 1843. Družina živi danes v nado-
mestni stanovanjski stavbi. Kmetija meri približno 
30 ha, od tega je 10 ha kmetijskih zemljišč in 20 ha 
gozda. Od leta 1999 je ekološkega kmetija. Jože je po-
budnik in soustanovitelj pevske skupine Miklavževi, 
ki deluje že 20 let. Gojijo izvirno ljudsko petje z mis-
linjskega konca in so izdali tri zgoščenke. Je tudi 
med pobudniki in ustanovitelji Sadjarskega društva 
Lesnika. Uspešen sadjar je bil že njegov oče. Jože 
ima tudi čebele in nadaljuje staro družinsko tradici-
jo čebelarstva. Včasih so imeli do 60 panjev in ved-
no polne deže »strdi«. Za ohranjanje ljudskega izro-
čila si prizadeva tudi kot član Strelcev, strelske skupi-
ne možnarjev.

O življenju in delu na kmetiji Miklavž in na po-
horskih planjah je Jože povedal sledeče. 

Pri hiši so imeli malo travnikov, zato so mora-
li kositi tudi na planini, da so imeli dovolj krme za 

živino. Včasih so kosili na Traticah in pri »vaserlaj-
tungi«. Slednje je bilo na južnem pobočju Jezerskega 
vrha v okolici vodnega zajetja za nekdanji Senjorjev 
dom, prvo pa na Malem Črnem vrhu, kjer je danes 
vodni zadrževalnik za umetno zasneževanje. Zadnja 
leta so imeli košnjo na Črnem vrhu, kjer je bila si-
cer Strmčnikova košnja, in se je reklo pri »štalah«. 
Včasih so imeli po dva para volov, junce in težke vole. 
Jože je imel po en par volov, ki jih je vsaki dve leti za-
menjal. Na planjah so kosili do leta 1967, vole pa so 
imeli do 1981 za delo na poljih in za prevoze. 

Prve košnje na planjah so se pričele že 4. julija, 
večinoma pa 24. julija. Oboje je bil takrat praznik in 
so ljudje imeli več časa. Miklavževi so navadno pri-
čeli s košnjo sredi avgusta. Jože je hodil kosit na pla-
nje od 9. leta starosti naprej. Takrat mu je oče kupil 
prvo koso. 

Na dan košnje so vstajali zgodaj, navadno okrog 
treh. Zjutraj se je jedlo kruh in »strd«. Z očetom sta 

Miklavževa domačija je kulturni spomenik in biser ljudskega 

stavbarstva. (Foto: M. Jež)

O življenju na Miklavževem  
in na pohorskih planjah 

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

Jože Jeseničnik že od svojega osemnajstega leta gospoda-

ri na Miklavževem, stari pohorski kmetiji na 965 m nadmor-

ske višine. O svojem življenju in delu, ki je v veliki meri pove-

zano z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, mi je po-

vedal veliko zanimivega. S hvaležnostjo za ves čas, ki mi ga 

je namenil, vam zdaj številne pogovore predstavljam v obliki 

strnjene in zaokrožene pripovedi.

Skupina koscev in grabljic na Miklavževem prva leta po drugi 

svetovni vojni
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hodila do planine 1,5 ure, kositi pa sta pričela okoli 
petih. Oče je nosil s sabo nahrbtnik s potrebščinami. 
Okoli poldneva je prišla mama, ki je prinesla »juži-
no«, običajno krompirjevo juho, včasih tudi »murko-
vo solato«. Pili so vodo iz izvira pri »štalah«. Mama 
je običajno pripeljala tudi vole in »žlajf« za prevoz 
sena domov. Potem so prišle še sestre, ki so poma-
gale sušiti in grabiti. Na en dan sta z očetom nako-
sila za en »žlajf« volčiča. Včasih sta kosila dvoletne-
ga, takrat sta nakosila več. To je bilo zadnja leta, ko 
ni bilo več povpraševanja po krmi in je košnja osta-
jala. V sezoni sta nakosila za 4 do 5 »žlajfov«. Vožnja 
do doma je trajala 2 uri ali več. Za strme dele poti so 
pripregli še en par težkih volov, ki si jih je bilo tre-
ba sposoditi. Pot je šla preko Mrzlega studenca na 
Pastirski stol in nad Ramšakom. »Žlajfe« so navadno 
kar stare vlekli na planino, da ni bilo treba delati ved-
no novih. Če je bilo vreme lepo, so s košnjo nadalje-
vali naslednje dni, sicer so bile prekinitve. 

Doma so »žlajf« zapeljali na govno, od tam pa so 
seno zmetali na parno. Potem je bila večerja, nava-
dno krompir in solata. Včasih so bili »knoli«, mlečni 
ali zabeljeni z ocvirki, ali ajdovi žganci, ki so bili tako 
skoraj vsak dan na mizi.

Na Miklavževem je dolgoletna sadjarska tradicija. 
Dober sadjar je bil že Jožetov oče, ki je s cepljenjem 
prinesel k hiši tudi eno od starih sort jablan z bližnje 
kmetije Paver. To sorto ima Jože še danes v sadovnja-
ku in jo imenuje »pavrova japka«, saj za njo tudi stro-
kovnjaki ne poznajo drugega imena. V sadovnjaku 
ima preko 50 sort jablan in še nekaj drugega sadja.

Na »fratah« se je nabiralo maline, »črnice« in 
»natek« (brusnice). Tam je bilo tudi veliko »cipro-
ša« (ozkolistno ciprje), ki je bogato cvetel in je bil 

odlična poletna paša za čebele. Na planje so dekle-
ta hodila nabirat tudi arniko in pljučnik (islandski 
lišaj) za prodajo. Tam so nabirali tudi kijasti lisič-
jak, ki so ga uporabljali za izdelavo omela za ome-
tanje krušne peči. V gozdove so hodili nabirat lisič-
ke. Odkup gozdnih sadežev je bil včasih organiziran 
že na Čančki cesti (danes Pastirski stol), sicer pa niž-
je v dolini. Jožetov dedek in oče sta hodila na planje 
nabirat tudi razna zdravilna zelišča. Dedek je bil po-
sebno dober poznavalec zelišč in se je tega učil v neki 
šoli v Avstriji. Zelišča je gojil tudi doma na vrtu. Oče 
in mama sta hodila občasno delat tudi na Seniorjev 
dom za dodatni zaslužek. Oče se je pozimi tja vozil s 
smučmi.

Matjaž Jež

Del družine Jeseničnik pred staro hišo na Miklavževem. Zadaj 

stoji Jože Jeseničnik starejši, desno ob njem pa njegova žena 

Ivanka Jeseničnik, Jožetova oče in mama. Skrajno desno je 

teta Micka, Ivankina sestra. Otroci od leve proti desni so 

Jožica in Drago, Jožetova starejša sestra in brat, sledi Jože, naš 

sogovornik, desno od njega pa je sestrična Majda.

Pot med krošnjami Pohorje na Rogli

Slovenijo, pa tudi ljudi preko njenih meja, je navdu-
šila novost na Rogli, ki je svoja vrata odprla v sep-
tembru – Pot med krošnjami Pohorje. 

Navdušenih turistov se že vse od njenega odprtja 
kar tre, saj jim pot omogoča povsem novo perspek-
tivo narave. Med krošnjami pa se ni izziv sprehoditi 
le v poletnih dneh, saj pogled daleč preko pohorskih 

i z o b r a ž e v a n j e  
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smrek, ko so prekrite s snegom, pomeni še toliko bolj 
navdihujoče doživetje.

Osebna izkaznica 
Pot med krošnjami leži v osrčju mogočnih po-

horskih gozdov, na vrhu Rogle, na nadmorski višini 
1517 m. 1024 m dolga pot na višini do 24 m vas pope-
lje skozi raznolik pohorski gozd, v katerem boste na-
leteli na mnoga presenečenja in zanimivosti. Najbolj 
navdušujoč je 37 m visok stolp, zahvaljujoč kateremu 
boste uzrli veličastna drevesa, stara na ducate ali celo 
več kot sto let, na dosegu roke. Obzorja vam bodo ši-
rile poučne postaje, kri po žilah pa vam bodo pogna-
le adrenalinske postaje, kot so navidezno brezno in 
doživljajske postaje z vrvnimi elementi.

Začutite zimsko idilo
Odpravite se na Pot med krošnjami Pohorje v zim-

skih dneh in opazujte tiho in spečo pohorsko nara-
vo. Izlet lahko združite s smučarskim dnem na Rogli 
in ga tako še dodatno popestrite. Poveznite si toplo 
volneno kapo na glavo, nataknite debele rokavice, 
nato pa se dotaknite pomrznjenih iglic na vrhu dre-
ves, spremljajte, kako se nedotaknjena snežna odeja v 
krošnjah sveže zalesketa v soncu in umirite tok misli 
ob pogledu daleč po zasneženi dolini.

Vključujoče doživetje
Poleg tega, da je osnovni cilj Poti med krošnjami, da 
vas poduči o naravnih procesih v gozdu ter o tem, 
kako zaščititi drevesa oz. dragoceni gozdni ekosis-
tem, je njihova vizija zelo vključujoča. Pot med kroš-
njami je namreč v celoti, vključno s stolpom, doseg-
ljiva vozičkom (tako invalidskim kot otroškim), saj 
največji vzpon poti meri le 6 %, obenem pa so og-
raje zgrajene tako, da za razgled med krošnjami ni 
prikrajšan nihče.

Kdaj in kam?
Pot med krošnjami Pohorje se, kot že rečeno, na-

haja na vrhu Rogle, tam se ozrite na levo. Tja bos-
te prišli, če boste v svojo navigacijo zapisali naslov 
Rogla 111, 3214 Zreče. Brezplačno parkirišče boste 
našli relativno blizu vhoda na pot, seveda odvisno od 
zasedenosti. Pot je odprta vsak dan, razen 1. novem-
bra in 24. decembra, njen delovni čas pa se spremi-
nja po mesecih. Novembra, decembra, januarja in fe-
bruarja je odprta od 10.00 do 16.00, marca, aprila in 
maja pa od 10.00 do 18.00. Ostale ure preverite na 
www.potmedkrosnjamipohorje.si. Zadnje obiskoval-
ce sprejmejo uro pred zaprtjem.
Foto: Iztok Medja (Arhiv Pot med krošnjami Pohorje d. o. o.)

Drožomanija z Anito Šumer  
v Mislinji
Na prvem srečanju ljubiteljev peke z drožmi več kot 500 obiskovalcev

V dvorani PC Lopan v Mislinji je 
12. 10. potekalo prvo srečanje lju-
biteljev peke z drožmi in dro-
žastih dobrot. Gostiteljica do-
godka je bila priznana mojstri-
ca peke z drožmi, avtorica knjige 

Drožomanija in ustanoviteljica 
Facebook skupine Drožomanija 
Anita Šumer. 

Dogodek se je začel ob 10. uri 
s krajšim kulturnim programom 
in uradnim odprtjem, na katerem 

so zbrano množico nagovorili: go-
stiteljica Anita Šumer z možem 
Sašem, župan občine Mislinja 
mag. Bojan Borovnik ter predstav-
nika sponzorjev dogodka: Karl de 
Smedt iz podjetja Puratos (Belgija) 

i z o b r a ž e v a n j e  
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in Boštjan Kos iz podjetja Spar 
Slovenija. Dogodek so podprli tudi 
številni drugi sponzorji in par-
tnerji, ki so prepoznali pomen dro-
žomanije, zato je bil ta brezplačen. 

Uradno odprtje se je nadalje-
valo z ogledom 11-minutnega do-
kumentarnega filma o začet-
ku Drožomanije, ki sta ga posne-
la Rene Strgar in Jose Prada iz 
JRVisuals iz Londona, in strokov-
nimi predavanji. 

Osrednji gost dogodka je bil 
Karl de Smedt iz podjetja Puratos, 
ki je Slovenijo obiskal na povabi-
lo gostiteljice Anite Šumer. Karl 
de Smedt je predaval o drožeh 
ter predstavil prvo in edino knji-
žnico droži na svetu, ki je v kra-
ju St. Vith v Belgiji. V njej hranijo 
že 124 vzorcev droži z vsega sveta. 
Številko 125 pa nosijo droži Anite 
Šumer, imenovane Rudl, stare se-
dem let, ki jih je cenjenemu go-
stu predala prav na tem dogodku. 
Rudl so prve slovenske droži, ki 
jih bodo hranili v Belgiji in na njih 

opravili temeljito analizo njiho-
ve sestave. De Smedt je povabil vse 
imetnike droži iz Slovenije, da jih 
registrirajo na spletni strani www.
questforsourdough.com. 

Obiskovalci so prisluhni-
li tudi etnologinji in kustosinji 
Koroškega pokrajinskega muze-
ja Brigiti Rajšter, ki je predstavila 
tradicionalni koroški rženi kruh. 
Tega že stoletja na enak način pe-
čejo koroške gospodinje. Anita 
Šumer in Morgan Clementson 
iz podjetja Puratos sta prikaza-
la različne možnosti krašenja 

kruha: z zarezovanjem in šablona-
mi. Srečanje drožomanov in dro-
žoljubov pa se je končalo z dobro-
delnostjo. Deklici Lizi, ki ima ce-
rebralno paralizo, je Šumerjeva 
predala bon za 2000 €, zbranih 
od prodaje tretjega natisa knjige 
Drožomanija.

Na dogodku je razstavljalo tudi 
20 ponudnikov raznovrstnih izdel-
kov za pripravo in peko kruha ter 
uporabnih izdelkov za dom in go-
spodinjstvo s poudarkom na traj-
nostni in zdravju prijazni ponudbi. 

Ob močni podpori lokalne 
skupnosti občine Mislinja, od ko-
der je tudi soorganizatorka do-
godka Saša Djura Jelenko, koro-
ških in drugih slovenskih medijev 
nam je uspelo pripraviti nepoza-
ben in edinstveni dogodek kot ga v 
Sloveniji še ni bilo. Tega brez izje-
mne ekipe, ki stoji za tem projek-
tom, ne bi bilo, tako da se zahvalju-
jem vsem, ki so sodelovali pri prip-
ravi in izvedbi 1. slovenskega sreča-
nja ljubiteljev peke z drožmi. 

Glede na predhodne spletne 
prijave smo pričakovali okoli 300 
ljudi, a je bil odziv izjemen, ljudje 
so prišli iz vse Slovenije! Bilo jih je 
več kot 500, zato bo srečanje pos-
talo tradicionalno in bo potekalo 
v soboto pred svetovnim dnevom 
hrane, 16. oktobrom.

Anita Šumer, info@drozomanija.si
Foto: Primož Lavre

Izjava Anite Šumer ob koncu prvega druženja ljubiteljev peke z drožmi 

in drožastih dobrot: »Videti takšno množico ljubiteljev in navdušencev 

droži v Mislinji na Koroškem je res nekaj neverjetnega! Neizmerno sem 

hvaležna in ponosna, da lahko svoje poslanstvo širjenja ljubezni do peke 

boljšega kruha in drugih drožastih dobrot ob veliki podpori moža Saša de-

lim z vedno večjim številom ljudi. Dogodek je bil poln poučnih predavanj, 

prikaza krašenja kruha, izmenjave izkušenj, nasvetov, stiskov rok, okuša-

nja boljšega kruha, droženja v živo, tako da vem, da je bil njegov namen 

dosežen. Poleg tega pa so moje droži, Rudl, postale prve slovenske droži, 

ki so zdaj varno shranjene v prvi knjižnici droži na svetu v Belgiji.«



Naša občina | 18

Stopi korak naprej in se vključi  
v program socialne aktivacije

Socialna aktivacija je pilotni pro-
jekt Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnos-
ti, ki je v letu 2017 nastal kot odziv 
na posledice gospodarske krize, s 
katero se je dvignilo število dolgo-
trajno brezposelnih oseb. Kljub iz-
boljšanju gospodarske slike se da-
nes še vedno srečujemo z ranljivi-
mi skupinami in posamezniki, ki 
so težje zaposljivi, izgubljajo svo-
ja delovna znanja in kompetence 
ter imajo številne socialne in zdra-
vstvene težave. Ti posamezniki pa 
se med drugim soočajo s socialno 
revščino in izključenostjo.

Projekt Socialna aktivaci-
ja, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in EU iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada, 
vzpostavlja model 16 regijskih mo-
bilnih enot po celotni Sloveniji v 
okviru katerih deluje 48 koordina-
torjev socialne aktivacije, ki zago-
tavljajo podporo pri obravnavi po-
sameznika, vključenega v sistem 
socialne aktivacije. Regijska mo-
bilna enota za Koroško ima pro-
store na Meškovi ulici 21 v Slovenj 
Gradcu, kjer so zaposlene tri ko-
ordinatorke socialne aktivacije. 
Dodatno se na podlagi javnih raz-
pisov financirajo tudi projekti so-
cialne aktivacije, kjer izbrani izva-
jalci z vsebino nudijo podporo in 
opolnomočenje ciljne skupine za 
približevanju trgu dela.

Ciljna skupina projekta social-
ne aktivacije so dolgotrajni preje-
mniki denarne socialne pomoči, 
ki so zaradi različnih razlogov za-
časno nezaposljive osebe, druge 
neaktivne osebe, ki ne prejemajo 

denarne socialne pomoči 
ter ženske iz drugih kul-
turnih okolij in romske 
ženske. 

Projekt pomembno pri-
speva k izboljšanju socialne 
problematike v naši regiji, saj sko-
zenj aktivno rešujemo socialne 
problematike posameznikov, veli-
ko pozornosti je namenjene tudi 
informiranju, motivaciji in podpo-
ri za opolnomočenje ter dvig raz-
ličnih funkcionalnih in delovnih 
kompetenc, socialne mreže, stikov 
in pridobivanju novih spretnos-
ti in znanj. Cilj je doseči reaktiva-
cijo in integracijo posameznikov 
v družbene sisteme ter jih ponov-
no vključiti na trg dela. Kot kaže-
jo mnogi dosedanji primeri dob-
re prakse, je to mogoče doseči s 
celovitim pristopom, ki ga je pot-
rebno umestiti v kontekst delova-
nja že obstoječih socialnih služb. 
Osebe, vključene v programe izva-
jalcev, pridobijo konkretne prak-
tične izkušnje za trg dela, ki jih 
lahko osvojijo tekom usposabljanja 
pri delodajalcih v samem delov-
nem procesu pod vodstvom men-
torja. Na ta način potencialni de-
lodajalci spoznajo, da imajo brez-
poselne osebe na zavodu za zapo-
slovanje ogromno znanj, a morda 
le premalo izkušenj ali možnos-
ti, da le-te pokažejo. Delodajalec z 
vključitvijo v projekt socialne ak-
tivacije pridobi možnost, da svoj 

potencialni bodoči kader nauči 
potrebnih znanj in si s tem zago-
tovi delavca, ki ga potrebuje.

Vključevanje v projekte 
Socialne aktivacije poteka preko 
enotne vstopne točke na Centru 
za socialno delo ter Urada za 
delo. Obe organizaciji sodeluje-
ta s koordinatorji socialne aktiva-
cije. Pilotni projekt Socialne ak-
tivacije, ki traja do leta 2022, se 
bo po zaključku sofinanciranja 
umestil v sistem socialno varstve-
nih storitev in programov v reor-
ganizirano mrežo centrov za so-
cialno delo. 

Na Koroškem projekt izva-
ja Slokva, zavod za razvoj neizko-
riščenih potencialov so. p., in si-
cer za obdobje od 2019 do 2022. 
V tem obdobju bo izvajalec iz-
vedel pet ponovitev 6-mesečnih 
programov na dveh lokacijah, v 
Slovenj Gradcu in v Radljah ob 
Dravi. V Slovenj Gradec se lah-
ko vključijo kandidati iz občin 
Mislinja, Slovenj Gradec, Ravne 
na Koroškem, Prevalje, Mežica in 
Črna na Koroškem. V Radlje ob 
Dravi pa se lahko vključijo kan-
didati iz občin Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Ribnica na Pohorju, 
Radlje ob Dravi in Podvelka.

i z o b r a ž e v a n j e  

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA
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Slovenski med, odlično darilo  
za praznike 

Turobni jesenski dnevi naj ne 
bodo razlog za malodušje. Pred 
nami je čas, da razmislimo, kako 
bomo obdarovali svoje najbliž-
je in jih razveselili ob bližajo-
čih praznikih. Mogoče vam bo 
to letos uspelo brez večjih zaple-
tov in mrzličnega tekanja. Za vas 
smo pripravili nekaj predlogov za 
obdarovanje. 

V jesensko-zimskem času je 
povpraševanje po čebeljih pri-
delkih in izdelkih največje. Ko 
nastopi prvi mraz, čebelarji hit-
ro zaznajo povečan obisk kupcev, 
ki se želijo založiti z medom in 
povprašujejo tudi po ostalih pri-
delkih iz čebeljega panja. Kupci 
pogosteje povprašujejo po izdel-
kih, ki jih bodo lahko uporabili 
za obdarovanje svojih najdražjih 
ali poslovnih partnerjev. Številni 
slovenski čebelarji bodo pripra-
vili bogato ponudbo, ki bo zado-
voljila še tako zahtevne porabni-
ke. Postregli vam bodo z različ-
nimi sortami medu, ki jih bos-
te pred nakupom lahko poskusi-
li in tako izbrali med po svojem 
okusu. Svoje najdražje pa boste 
obdarovali z njihovim najljubšim 
medom, lahko jim za spremem-
bo privoščite kakšen drug med iz 

široke palete okusov slovenskega 
medu. Med, ki ga boste podarili 
v ličnih darilnih embalažah, ima 
močno sporočilno vrednost, pove-
zujemo ga s tradicijo, marljivostjo 
čebel, opraševanjem, slovenskim 
zajtrkom … Zato je med primer-
no darilo za vsakogar in za vsako 
priložnost, naj si bodo to bližajoči 
prazniki, rojstni dnevi, drobne po-
zornosti, zahvale … 

Na slovenskem trgu boste lah-
ko kupili tudi med, označen z 
oznako ene izmed shem kakovo-
sti, kar kaže na posebnost ali viš-
jo kakovost proizvoda. Na podro-
čju medu poznamo tri zaščite ge-
ografskega poimenovanja medu 
priznane na evropskem nivoju, 
in sicer Slovenski med z zaščite-
no geografsko označbo, Kočevski 
gozdni med in Kraški med, ki no-
sita zaščiteno označbo porekla. 
Nekateri čebelarji pa se vključuje-
jo tudi v ekološko pridelavo medu. 

Med, ki ga imenujejo tudi teko-
če zlato in ga cenimo kot posebno 
darilo narave, lahko s pridom upo-
rabimo tudi v kulinariki. Z me-
dom pogosto namažemo kos kru-
ha, uporabljamo ga kot naravno 
sladilo, zelo uporaben pa je tudi 
v kuhinji, saj ga lahko dodajamo 

mesnim jedem, ribam, omakam, 
marinadam, zelenjavi, sadju in 
seveda slaščičarsko-pekovskemu 
pecivu … Zakaj ne bi npr. vsako-
dnevne navade pitja kave in čaja 
spremenili in sladkor zamenjali z 
odličnim medom slovenskih čebe-
larjev? Med bo s kuhanjem izgu-
bil biološko vrednost, še vedno pa 
bo uporaben kot sladilo. Zato ga, 
če želimo, da bi se ohranila nje-
gova biološka vrednost, ne damo 
v vroč čaj. V primeru, da bo tem-
peratura medu presegla 40 °C, se 
bodo poškodovale ali celo uniči-
le nekatere njegove sestavine, kot 
so encimi, hormoni, vitamini … 
K različnim jedem (omakam, ze-
lenjavi, mesnim jedem), ki jih pe-
čemo, kuhamo, ga dodamo pred-
vsem zato, ker bodo dobile poseb-
no svojevrstno aromo. 

Čebelarska zveza Slovenije, 
Javna svetovalna služba v čebelar-
stvu je izdala elektronsko knjižico 
medenih receptov z naslovom Jedi 
z medom od tu in tam. Recepte 
smo opremili s priporočilom o 
tem, kateri med je najbolj prime-
ren za pripravo posameznih jedi. 
Obiščite spodnji spletni naslov in 
za svoje goste pripravite prav po-
sebno medeno presenečenje, naj 
bo to letos medeno praznična 
pojedina. 

http://www.czs.si/Upload/Jedi%20

z%20medom%202019%20last%20(1).

pdf

Polepšajte sebi in drugim pra-
znike z odličnim medom sloven-
skih čebelarjev.
Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka 

za ekonomiko pri ČZS JSSČ

i z o b r a ž e v a n j e  
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'Nes ti pa nimam kaj dat,  
šmorn ti bom spekla!

Od martinovega do svečnice
Ko se leto s pozno jesenjo 

prevesi v zimo in so kmečka 
dela končana, sledijo po starem 
ljudskem verovanju zahvalni obre-
di. Prva priložnost za zahvalo za 
minulo in priprošnjo za novo je 
bilo martinovo (11. 11.), ki ima od 
nekdaj sloves jesenskega pusta.

V obdobju med obema vojna-
ma so za martinovo po gostilnah 
v Mislinji in okolici organizirali 
t. i. ‚vinske trgatve‘, s katerimi so 
skušali pričarati vzdušje, ki je za 
ta praznik značilno v vinorodnih 
krajih. Gostilničarji so posebej za 
to priložnost nabavili mlado vino 
in grozde grozdja z vejami in li-
sti, s katerimi so okrasili gostil-
ne tako, da so posamezne groz-
de navezali na vrvice in jih obesili 
pod strop. To je bila posebna zaba-
va za mladino. Fantje so dvigovali 
in držali dekleta dvignjena v zrak, 
medtem ko so one trgale groz-
de z vrvic. Posamezen fant je pla-
čal za vsak utrgan dekletov grozd. 
Grozdje sta pojedla fant in dekle 
skupaj. ‚Vinska trgatev‘ je bila do 
druge svetovne vojne priljubljena 
zabava mladih. Hkrati pa je bilo 
sveže grozdje redko na mizi, in je 
bilo še posebno ževčno, željeno.

Post v adventnem času, času 
štirih tednov, ko so se postili vsak 
petek, je bil zagotovo odmev nek-
danjega postnega časa, ki je prav 
tako trajal 40 dni od martinove-
ga (že omenjenega jesenskega 
pusta) do božiča. Na postni petek 
so gospodinje skuhale t. i. mlečno 

župo, krompirjevo juho s smeta-
no, mlečne knole ali črne knole – 
skuhane na vodi, v režlah krom-
pir, kislo zelje v solati z oljem. 

Prvi zimski koledniki so 
Miklavževi obhodniki na pred-
večer goda sv. Nikolaja (5. 12.). 
Sprevod je hodil od hiše do hiše, v 
njem so bili poleg Miklavža, vsaj 
dva angelčka in skupina več par-
kelnov, zraven je hodil tudi žu-
pnik, ki je molil in spraševal otro-
ke po dobrih delih. Miklavž pa je 
nosil koš in delil darila: suhe gru-
ške, platiče, orehe, tudi frišne jap-
ke, rožiče in fige. Dekletom je iz-
ročal šibe. Domači, lahko gospo-
dar in gospodinja, so obhodni-
ke postregli le z moštom in šno-
psom. Ko je skupina zaključila z 
obhodi, so parkelni organizirali za-
bavo. Obvestili so dekleta, kje pri-
rejajo muziko. Tam so se zbrala 
dekleta in čakala. Da pa so si za-
gotovile, da niso prišli parkelni, so 
morale moliti. Fantje so jim prip-
ravili zabaven obisk, eden od fan-
tov se je oblekel v žensko, naše-
mljen je obiskal dekleta, s poudar-
jenim posnemanjem ženskega ob-
našanja in govorjenja je vnesel ve-
liko smeha in zabave. Skupaj so se 
zabavali, plesali, pili mošt in jedli 
kruh do polnoči, po dvanajsti uri 
so se razšli. 

Pri hišah, ki jih Miklavžev 
sprevod ni obiskal, so otroci na 
svojih običajnih mestih za mizo 

čez noč nastavili krožnike. Zjutraj 
jih je na krožniku pričakalo 
Miklavževo darilo, ki so mu vča-
sih že dodali domače kekse. Kekse 
iz krhkega testa so umesili iz 
moke, jajc, sladkorja in sala, čiste 
svinjske maščobe. Po obliki okro-
gle kekse so namazali z marme-
lado in jih stisnili dva po dva sku-
paj. Keksi so lahko bili tudi v obli-
ki lunic ali okrogli z luknjo na sre-
dini. Te so s cvirnom, nitjo, obesili 
na krispan, božično drevo.

Za Lucijino (13. 12.) je bila na-
vada, da so nalomili češnjevih vej, 
jih 14 dni čuvali v vodi in na to-
plem, da so se cvetovi razcveteli. S 
cvetočimi vejami so krasili jaslice. 

Od 13. do 24. decembra so pisa-
li ali kot so pravili tiskali kolendre 
– napovedovali vreme za nasled-
nje leto. Po vremenu posamezne-
ga dne od 13. decembra dalje so 
sklepali na vreme ustreznega me-
seca v naslednjem letu.

Čas pred božičnimi in novole-
tnimi prazniki je bil čas čiščenja. 
Ženske ene hiše so skupno v kuh-
ni vse spucale, zribale so posodo, 
v špajzu, shrambi so obrisale poli-
ce, zribale vse pode, oprale zavese 
in pomile šipe okna. 

Za čistilno sredstvo so upora-
bljale doma kuhan lug, v razmer-
ju na 5 l vode so kuhale 2 kg les-
nega bukovega pepela. Lug so 
kuhale v velikih 20 litrskih pi-
skrih, skuhanega so pustile, da 

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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se je pepel vstopil in ga za upora-
bo prelile v litrske flaše, stekleni-
ce. Domače čistilo je bilo lužna-
to, ni se pa penilo. Z lugom so ri-
bale lesene pode tako, da so ga po-
lile po tleh in jih zribale s ščetka-
mi t. i. podnpiršnami in pobrisale 
s cunjami. 

Za božič so spekle beli kruh, 
en hleb so pripravile z orehovim 
nadevom. Vzhajano krušno belo 
testo so raztegnile, nadevale z ore-
hovim nadevom, zvile ter pustile, 
da je v pletru, krušni slamci, te-
sto ponovno vzhajalo. Spekle so 
ga skupaj s kruhom v krušni peči. 
Druga oblika boljšega kruha je 
bila t. i. štruca. Testo so zamesile 
s putrom, maslom, ga raztegnile 
in nadevale z nadevom in kot pra-
vijo v Mislinji, nizko zvile v štru-
co, ki so jo spekle v namaščenem 
pratfonu, pekaču. Nadev je bil pri 
obeh boljših kruhih iz strdi, cime-
ta in mletih orehov.

Posebnost, izpričana za mis-
linjski del Pohorja, je bila mo-
ška pomoč, ki so jo možje nu-
dili ženam pri peki prazničnih 
boljših kruhov in pogač. Tako je 
bila pri p. d. Adamu navada, da 
je za peko ob božiču in za veli-
ko noč poskrbel hišni gospodar 
Ivan Koprivnikar1, na dan peke 
je zamesil večjo količino testa in 

v splošnem je imel tisti dan glav-
no besedo v kuhinji. Žena mu je 
pri delu seveda pomagala. Takšna 
pomoč ženskam je izpričana tudi 
za peko pustnih krapov pri p. 
d. Krenkerju. Navado, ko mož-
je prevzamejo težje opravilo me-
senja večjih količin testa, so mlaj-
še generacije moških po drugi 
svetovni vojni začele opuščati. Se 
je pa navada obdržala vse do 70-
ih let prejšnjega stoletja pri p. d. 
Miklavžu.

Na sveti večer, predvečer boži-
ča (24. 12.), je veljal strogi post, to 
je pomenilo, da niso uživali mesa 
in zabele. Ta dan se niso sme-
li do sitega najesti. Večerje niso 
niti skuhali. Večer je bil spoko-
jen. Čakanje na odhod k polnočni-
ci je minilo v molitvi. Pili so lipov 
čaj s cimetom in šnopsom, žga-
njem, zraven so ponudili pogačo. 
Najpogostejši zimski čaj je bil li-
pov čaj. Posušili so žakelj lipove-
ga cvetja, da je bilo dovolj za zim-
sko rabo.

Dan, dva pred božičem so zak-
lali petelina ali kuro, kar je bilo 
ibržno na razpolago za božično 
kosilo. Takrat so skuhali najboljše, 
kar so imeli. Nudlčevi župi, kur-
ji juhi z rezanci je sledilo več riht: 
restan, pražen krompir s hreno-
vim zosom, zraven so ponudili 

kurje meso. Za božič so priprav-
ljali značilno zeljno solato.

Starejša različica boljšega bo-
žičnega kosila je bila povojena 
župa s knolči, juha z zakuho, v 
kateri se je skuhalo suho meso, 
krompirjev zos s hrenom in ku-
hano povojeno svinjsko meso. Ob 
božiču je bila navada, da so po-
sli, dekle in hlapci dobili t. i. taln-
go: pogačo, kos mesa ter oblačila. 
V spominu pa je ostal tudi lesni 
trgovec Perger, ki je svoje delavce 
obdaroval za božič.

Otroci so na tepežni dan (ne-
dolžni otroci, 28. 12.) otepali. Pred 
šolo so vsak s svojo šibo hodili od 
hiše do hiše daleč po celem oko-
lišu. Otepavce so za udarce s šibo 
po zadnji plati obdarili z jabolki, 
suhimi jabolki in hruškami, ore-
hi, s kosom črnega kruha. Šega je 
še vedno živa, otroci otepajo do-
mače in sosede. Med zamahi s 
šibo se izgovarja obredno besedi-
lo (primer): 

»Rešte se, rešte,
Starega leta, da bi
zdravi veseli
v novem letu živeli,
šip, šap, šip, šap …« 
Za otepanje je veljala le brezova 

šiba, pri kateri so drobne brezove 
vejice spletli v kito.

Na silvestrovo zvečer, za novo 
leto in za tri kralje so moški ko-
ledniki prišli, kot so rekli, žegnat. 
Od hiše do hiše so hodili in peli 
koledniške pesmi. Pogosto so jih 
povabili tudi v hiše in jih pogosti-
li. Kolednike, obhodnike so ljud-
je zelo spoštovali, veselili so se nji-
hovega prihoda in blagoslova, ki 
so ga prinašali. Vedno so jim da-
rovali dar ter vsem ponudili pija-
čo in hrano.

Veljalo je, da so si ob sreča-
njih novoletna voščila izrekali vse 

1 Ivan Koprivnikar (1872–1946) je bil dvakrat krajše obdobje tudi mislinjski župan. Kot spoštovani gospodar je imel veliko krščencev in birmancev. Za ugled je poskrbel 
tudi tako, da se je osebno potrudil s peko pogač in šarkljev.

Ena od razglednic Maksima Gasparija (1883–1980) prikazuje vzdušje med božičnimi 

prazniki
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Huda luknja
»Romantična soteska in znamenita podzemeljska votlina«

Podnaslov tega prispevka sem 
si izposodila iz članka Franca 
Kocbeka, ki ga je o Hudi luknji 
objavil v 12. številki prvega letni-
ka Planinskega vestnika leta 1895. 
V njem je opisal ne samo do tak-
rat znani del jame, ampak tudi 
sotesko.

V nadaljevanju citiram nekaj 
njegovih navedb v članku:

»Vsak kdo, ki se je vozil iz lepe 
Šaleške doline v Slovenji Gradec, 
se živo spominja romantične so-
teske, imenovane Huda Luknja. 
Prikladnejšega imena ji naši pra-
dedje niso mogli izbrati … Najbolj 
romantična je Huda Luknja pri 
vhodu od severne strani… Od tega 
razpotja dospeš v 15 min. do pra-
ve divne Hude Luknje. Soteska 
je tako ozka, da ima samo potok 
Paka dovolj prostora v njej, ces-
ta pa je vsekana v skalo. Na obeh 
straneh stoje bele in gole navpič-
ne skale do ceste ter groze vsak 
trenotek se odkrhniti in pokopati 
mimo gredočega potnika. Ta pog-
led je najimpozantnejši. Ta roman-
tični del soteske se razteza še dob-
rih 5 minut… Na vzhodni stra-
ni v skalnati dolbini je lep spo-
menik nadvojvode Ivana… Kmalu 
za spomenikom prideš na most. 
Zahodno zagledaš na strmi ska-
li 6 m visoko leseno hišico, ki kaj 
lepo poveličuje idilično gorsko 

sliko. Sedaj zaviješ v stran od ces-
te okoli te skale in hipoma stojiš 
pred velikanskim vhodom v pod-
zemeljsko jamo, iz katere buči po-
tok Ponikva, ki se tukaj blizu ces-
te izliva v Pako. Ta znamenita pod-
zemeljska votlina je: Nadvojvode 
Ivana jama, lastnina znanega ro-
doljuba, in narodnega prvoboritelja 
tamošnje okolice, g. Ivana Vivoda 
v Doliču pri Št. Florijanu… V lese-
ni hišici biva poleti čuvaj, ki raz-
kazuje in razsvetljuje jamo: v njej 

je razpoložena spominska knji-
ga »Slov. plan. društva« v podpiso-
vanje … Vhod v nadvojvode Ivana 
jamo je impozanten. V navpični 
skali se kroži do 14 m visok obok; 
črez potok drži lesen hodnik. Takoj 
pri vhodu je votlina zelo prostor-
na in visoka. Prvi oddelek jame se 
imenuje »veliki dvor ali gostišče.« 
Tu se vrše veselice. Na južni stra-
ni je »klet«. Koder vodi pot nad po-
tokom so povsod položeni leseni 
podi, da hodiš vedno po suhem. Iz 

do svečnice (2. 2.). Na ta dan so 
še zadnji koledniki hodili po hi-
šah pet svečensko pesem. Svečnica 
je bila pomembnejši praznik, tako 
so pripravili nedeljsko kosilo z 

nudlčevo župo, praženim krom-
pirjem, hrenom, mesom, sola-
to in pogačo. S svečnico se zaklju-
čuje božično-novoletno obdobje, 
začne pa se najbolj veselo in noro 

obdobje, ko svetu zavlada pust. Za 
svečnico poskusno pečejo krape, 
da se jim bodo ob pustu posrečili.

Brigita Rajšter,  
Koroški pokrajinski muzej

Huda luknja (Strasse durch die Hudalukna im Cillier Kreise), Priloga izdaje 

Steiermärkische Zeitschrift, 8. letnik, 2. zvezek, litog. Carla Reicherta, tiskar H. 

Lampel: 17,8 x 23 cm, Gradec, ok. 1845, Mestna občina Slovenj Gradec, inv. št. 914.
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»velikega dvora« prideš skozi dru-
ga vrata na pod ledom in pod most 
ali galerijo, ki se razpenja nekaj 
metrov (5–6 m) nad teboj. Na ga-
lerijo vodijo dvojne stopnice, na 
levo »strme«, na desno pa prideš 
po ovinku v »mokri kot« in potem 
po stopnicah na most. Odtod je lep 
pregled votline… se bližaš »slapu«, 
kjer pada voda 9 m visoko v tol-
mun. Voda buči s tako silo, da te 
izpreletava strah in groza. Pri sla-
pu stoje mostovi 11 m nad vodo ter 
vodijo do »okna«, to je širji pros-
tor kakih 80 m v stran od slapa, 
kjer je lepa stena od kapnika … 
Ta pot od slapa naprej je precej te-
žaven, toda zanimiv za turiste … 
Vsekakor torej svetujemo lastniku 
g. Vivodu, naj bi napravil jamo do-
stopno, kolikor daleč je sploh mo-
goče, kajti s tem postane toliko za-
nimivejša, in ljudje jo bodo še rajši 
ogledovat hodili.« 

In seveda še nepogrešljiva na-
vodila za dostop: »Z Velenja se z 
vozom dospe do nadvojvode Ivana 
jame v 1 uri, peš v 2 urah, od 
Slovenjega Gradca pa z vozom v 1 
1/2 uri, peš v 3 urah.«

Fotofirbci smo skušali v ra-
čunalniško podprti predstavitvi 
Hude luknje, ki je bila v oktobru v 
knjižnici Mislinja, s starimi in no-
vimi posnetki prikazati tiste, ki 
potrjujejo romantičnost soteske in 
znamenitost jame.

Pobočje Tisnika je privablja-
lo že naše daljne prednike, saj sta 

Srečko in Mitja Brodar našla ar-
tefakte iz življenja lovcev iz 35. do 
20. tisočletja pred Kr. Soteska, in 
v njej postavljen spomenik nad-
vojvodi Ivanu, je takoj po odkri-
tju spomenika privabila tudi nekaj 
umetnikov, ki so nam zapustili čr-
no-bele litografije in tudi kakšno 
obarvano litografijo, ki deluje res 
romantično.

K svojevrstni romantičnosti so-
teske prispeva rastlinstvo ob jami, 
saj je presenetljivo alpsko. Tako 
nam ni potrebno kam višje v gore, 
da občudujemo jeglič v močni ru-
meni barvi na skalah ob tunelu 
in v jami. Prav posebna pa je než-
na kortuzovka, ki se s koreninami 
oklepa skal na vhodu v jamo, in je 
velika posebnost, saj so njena ras-
tišča le še na Uršlji gori.

Že v foto projektu Štrekna 
smo prikazali veličasten most nad 
Ponikvo pred Hudo luknjo, pre-
ko katerega je vodila železnica v 
najdaljši tunel na progi Velenje–
Slovenj Gradec. 

Soteska je kraj, ki navdihuje ne 
samo s starimi pripovedkami o 
belih ženah, ampak celo z redko, 
moderno pripovedko v več različi-
cah o beli in črni babi. To je tako 
zanimiva tema za današnje stro-
kovnjake, da jo je strokovno, z vi-
dika literarnega raziskovanja, pro-
učil Ambrož Kvartič. Fotofirbci 
smo na enem od foto potepov celo 
srečali črno in belo babo pred 
Hudo luknjo, vendar so nadaljnja 
raziskovanja pokazala, da je to bila 
le fotofirbka Silva. Te pripoved-
ke moramo jemati resno, kar nam 
dokazuje stena ob vhodu v sote-
sko, če nanjo pogledamo iz Završ 
in če le imamo dovolj fantazije. 

K romantičnosti Hude luknje 
je dodatno prispeval Puščavnik 
Emerit, ki je tukaj našel zavet-
je po odhodu iz Vodriža. V njego-
vi knjižici »Puščavniški verzi« iz 

leta 1935, v kateri je objavil pesni-
tev o svoji nesrečni ljubezni, je kar 
nekaj posnetkov pred vhodom v 
Hudo luknjo. Na enem posnetku 
je fotografiran s turisti kolesarji. 
Ta posnetek bi lahko še kako prav 
prišel za oglaševanje nadaljeva-
nja Štrekne proti Velenju, ko bo ta 
udejanjena. V jami je bilo urejeno 
tudi plesišče, o čemer mi je pripo-
vedovala mama.

Sama nisem bila v jami, ra-
zen do prostora, kjer je bilo več 
lepih prireditev. Ko sem prvič 
videla posnetke, ki jih je na-
redil fotofirbec Bojan, pa sem 
bila navdušena ne samo nad fo-
tografijami, ampak nad bo-
gastvom jame, nad barvitostjo 
skal in bogastvom oblik. Zato 
smo tudi pripravili foto razsta-
vo Bojanovih posnetkov, saj fo-
tografije povedo dosti več kot be-
sede. Bojanov podvig, ko se je s 
fotoaparatom ob spremstvu ja-
marke Valerije podal v jamo, 
nam, ki nismo bili v njej, omo-
goča zelo lagoden ogled vsaj 

Bojan Šinko: Barvito Marica Rošker: Bela ali črna baba

Marica Rošker: Kortuzovka.
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Kulturno društvo Jože Tisnikar je 
tudi v to jesen stopilo z bogatim 
programom.

Od 23. od 28. septembra se 
je v Centru Kope odvijala že tra-
dicionalna IX. mednarodna 
Tisnikarjeva likovna koloni-
ja 2019. Tokrat so bili udeležen-
ci umetniki Andrej Perko, Aleš 
Knotek (Češka), Darko Slavec, 
Jerneja Smolnikar, Jošt Snoj, 
János Szilágyi (Madžarska), Lojze 
Kalinšek, Miran Kordež, Nataša 
Tajnik Stupar, Vojko Pogačar. 
Častna udeleženka kolonije je 
bila Vida Slivniker. Kot je že v na-
vadi, smo jim pripravili tudi pro-
gram. Prvi dan so si ogledali ak-
tualno razstavo v Koroški galeri-
ji likovnih umetnosti, pod vod-
stvom kustosinje Aleksandre Čas 
pa stalno zbirko v Koroškem po-
krajinskem muzeju v Slovenj 
Gradcu. V četrtek, 26. 9., je 
bil dan, ki smo ga poimenovali 
Odprta vrata ateljeja. Obiskovalci 
so si lahko ogledali nastajajo-
ča dela in se družili z umetni-
ki, zadnji dan, v petek, pa je sle-
dil ogled Tisnikarjeve sobe v 
Gostilni Bučinek in ogled ter za-
ključna večerja v Tisnikarjevi roj-
stni hiši. Nastalo je veliko zelo 
kvalitetnih umetniških del, od 

katerih so slikarji društvu za stal-
no zbirko podarili po dve ali več 
del. Otvoritev razstave je bila 7. 
novembra v rojstni hiši Jožeta 
Tisnikarja. Poleg sedmih udele-
ženih slikarjev in fotografa, nas 
je presenetila polna hiša obisko-
valcev, med temi skoraj večina 
članov občinskega sveta z župa-
nom Bojanom Borovnikom, di-
rektor občine Bogdan Slemenik, 
podžupan MO Slovenj Gradec dr. 
Peter Pungartnik, sorodniki in 
člani družine Tisnikar, prijatelji 
slikarja ter ljubitelji umetnosti.

Bogata zbirka slik in ume-
tniških fotografij akademskih 

slikarjev priča, da je društvo za-
črtalo prave smernice. Vedno več-
ji obisk posameznikov in organi-
ziranih skupin, ki jih gostimo v 
naši Galeriji Kavka, pa je motiva-
cija za načrtovanje programa in 
iskanje novih zanimivih vsebin, 
ki bodo povezane s spominom na 
Jožeta Tisnikarja, domačina, ki je 
skozi svojo značilno likovno izra-
žanje opozoril nase ne samo v ož-
jem slovenskem okolju, temveč 
tudi v svetu. Nam je v ponos, da 
lahko na njegovi domačiji odpre-
mo vrata priznanim slovenskim 
umetnikom in tudi vsem, ki si 
njihova dela želijo ogledati.

k u l t - u r a  

IX. mednarodna Tisnikarjeva  
likovna kolonija Kope 2019  
in odprtje razstave

nekaterih znamenitosti in le-
pot. Fotografije so še na ogled v 
preddverju dvorane v Lopanu.

Ob predstavitvi foto projek-
ta Huda luknja nas je župan 

razveselil z novico, da tudi na ob-
čini razmišljajo o načinu oživitve 
te turistične zanimivosti pri nas 
in da je izdelan prvi idejni projekt 
za vsaj del poti v jamo. Verjetno si 

nas kar veliko želi, da bi se za iz-
vedbo našla primerna sredstva, 
volje pa je že v tem trenutku očit-
no dovolj.

Marica Rošker

Udeleženci kolonije med obiskom Tisnikarjeve sobe v Gostilni Bučinek v Podgorju 

(foto: Lojze Kalinšek)
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Otroške likovne delavnice
Da je v prostorih Galerije 

Kavka veselo, poskrbimo z otro-
škimi delavnicami, ki jih or-
ganiziramo večkrat v letu. 
Jesenska delavnica, ki je pote-
kala v oktobru, je bila namenje-
na ustvarjanju steklenih lučk z 

jesensko dekoracijo. Vodila jo 
je akademska slikarka Jerneja 
Smolnikar, za brezhibno or-
ganizacijo pa sem poskrbela 
sama. Otroci so kar tekmova-
li med seboj, kdo bo imel večjo 
domišljijo in kdo bo naredil naj-
več lučk. 

V decembru je sledila delavni-
ca, ki je bila praznično obarvana. 
Spoznavali smo kolaž, uporabo ra-
zne mešane tehnike in odtis ter 
kako vso našteto tehniko uporabi-
ti pri izdelavi zimskih motivov za 
dekoracijo.

Doroteja Stoporko

k u l t - u r a  

Raznobarvne ploščice  
in cerkveni ključ

V Knjižnici Mislinja je 13. 11. pote-
kal Koroški muzejski večer s pre-
davanjem Saše Djura Jelenko 
o vili rustiki iz Dovž, 110 let po 
odkritju. 

Leta 1909 je notar dr. Hans 
Winkler odkril in delno raziskal 
ostanke vile rustike v Zgornjih 
Dovžah, prve na današnjem 
Koroškem. Menda je maloštevilne 
najdbe čez noč shranil v cerkvi sv. 
Urha, od koder so mu jih nepri-
dipravi še isto noč odtujili. Šlo 
naj bi za raznobarvne ploščice in 
cerkveni ključ.

Na predavanju smo izvedeli, da 
je bil lastnik vile verjetno doslu-
žen veteran rimske vojske po ime-
nu Vibenus, na posestvu pa so ži-
veli še člani njegove družine, ki 

so se tja naselili konec 1. ali v za-
četku 2. st. po Kr. Bil je vojak dru-
ge pretorijanske kohorte, na spo-
meniku, ki je bil na Pušnikovem 
posestvu odkrit daljnega 1835. 

leta in je vzidan v cerkvi sv. Ilja v 
Šentilju, pa sta omenjena še konj-
ski hlapec Urso in vojak Sever. 
Kmečko pristavo je sestavljalo ne-
kaj ogrevanih stanovanjskih in 

Tudi tokrat lepo obiskana otvoritev nastalih del v Tisnikarjevi 

rojstni hiši ( foto: Bojan Šinko) Izdelki decembrske likovne delavnice v Galeriji Kavka
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Večer španskega plesa in glasbe

V petek, 15. 11., je ŠRD Mislinja 
– Sekcija flamenko spet poskrbe-
la za odmeven večer, ki je posve-
čen obletnici, ko je Unesco zašči-
til flamenko kot kulturno dedišči-
no. Tokrat smo se v spomin pok-
lonili tudi pred kratkim preminu-
lemu dolgoletnemu članu društva 
Ivanu Lekšetu. Bil je med najožji-
mi sodelavci ustanovitelja in pred-
sednika prvega športno-rekreativ-
nega društva v Mislinji dr. Stanka 
Stoporka. TVD Partizan Mislinja 
naslednje leto praznuje okroglo 
šestdeseto obletnico ustanovitve.

Da flamenko ni samo ples, 
temveč tudi umetnost, so obisko-
valcem skozi plesne stile poleg do-
mače skupine pokazali tudi pova-
bljeni plesalci iz Velenja, Žalca in 
Ljubljane. Med posameznimi toč-
kami so večer popestrili glasbeni 
vložki izvrstne domačinke Nives 
Gošnjak na kitari in Glasbene šole 
Blamaja Mislinja (Maja Repolusk 

in Blaž Turinek), ki sta se v zna-
nih priredbah predstavila na kla-
viaturah, trobenti in vokalu. Skozi 
večer nas je vodila Mateja Učakar. 
Budno oko plesnega učitelja in 
koreografa Mitje Obeda iz PKD 
CoraViento Ljubljana je poskr-
belo, da so se nastopi brezhibno 
zvrstili.

Predstavil se je tudi kot ple-
salec. Mitja svoje znanje redno 

izpopolnjuje na Academia de Dios 
v Madridu.

Fotografije, nastale ta večer, 
pričajo o odličnem vzdušju v dvo-
rani, uživanju nastopajočih in bo-
gati koreografiji in kostumih ter 
sceni, ki je delo akademske slikar-
ke Jerneje Smolnikar. Za brezhi-
ben zvok je poskrbel Franci Vovk, 
za primerno osvetlitev pa Igor 
Košak.

več gospodarskih poslopij, vse 
skupaj je bilo ograjeno. Na vili so 
se ukvarjali s pridelavo in hranje-
njem poljščin. V neposredni bli-
žini pristave je ležalo še grobišče. 
Novejše raziskave potekajo vse od 
leta 1992 dalje, zadnje so bile izve-
dene leta 2018. Nova dognanja so 
pokazala, da je bila posest obljude-
na še v 3. st., torej po markoman-
skih vpadih. Na dan predavanja so 
bile v knjižnici na ogled še novej-
še rimske najdbe iz tega bogatega 
najdišča. 

V muzejskih enotah Koroškega 
pokrajinskega muzeja že vrsto 

let zapored pripravljamo Koroške 
muzejske večere. V okviru teh 
predstavljamo dosežke in razi-
skave uveljavljenih raziskovalcev, 
mladih diplomantov, doktorjev, 
muzejskih delavcev in publicistov, 
ki delujejo na področju humani-
stike in družboslovja. Na ta način 
z muzejskimi večeri popularizi-
ramo kulturno dediščino in pro-
moviramo raziskovalne izsledke 
s področja Mislinjske, Mežiške in 
Dravske doline. 

Saša Djura Jelenko,  
Aleksandra Ramšak

Columbiana, Flamenko Mislinja



DECEMBER 2019 27

Projekt sta nam omogočila iz-
peljati Občina Mislinja in Javni 
sklad Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti.

Organizatorke se zahvaljujemo 
vsem, ki so kakorkoli pomagali 
pri izvedbi in pripomogli, da je bil 
večer izveden odlično. Zaradi od-
ličnih sodelavcev smo lahko uži-
vale na odru in poskrbele, da so z 
nastopajočimi uživali tudi obisko-
valci v napolnjeni dvorani!

Doroteja Stoporko
Foto: Špela Peruš – FotobeležNica 

Nika Hölcl Praper s. p.

k u l t - u r a  

Farruca, Mitja Obed, PKD CoraViento Nives Gošnjak

Knjižnica Ksaverja Meška –  
70-letni jubilej

Knjižničarstvo v Mislinjski dolini se lahko ponaša z 
dolgoletno tradicijo. Za predhodnico danes pozna-
ne Knjižnice Ksaverja Meška nedvomno štejemo 
Okrajno ljudsko knjižnico, ki je bila ustanovljena že 
leta 1949 v Slovenj Gradcu, in je geografsko pokri-
vala enako področje kot ga sedaj pokriva Knjižnica 
Ksaverja Meška. Ker v sklop delovanja te knjižnice 
sodi tudi njena enota v Mislinji, je prav, da na krat-
ko opišemo zgodovino delovanja knjižničarstva v 
Mislinjski dolini.

Ob svoji ustanovitvi je imela Okrajna ljudska knji-
žnica vsega 1952 knjig in je delovala v najetem lo-
kalu. Njen prvi knjižničar je bil Ivan Srebnik. Za 
bralce je bila knjižnica odprta 22 ur tedensko, bral-
ci pa so si lahko izposojali knjige na takrat običajen 
pultni sistem. V ta namen je bil knjižničarju na raz-
polago imenski seznam knjig, urejen po abecednem 
redu. Po letu 1954 so se v knjižnici zvrstili še nasled-
nji knjižničarji: Marija Obrovnik, Matilda Hudolist in 
Marjan Kolar. Od leta 1954 dalje je posle knjižničar-
ke dolga leta opravljala Hilda Vaupot. Ker je knjižnica 
postajala pretesna ob nenehni širitvi knjižnega gradi-
va, so jo večkrat selili. Pomemben mejnik v njenem 
delovanju je leto 1955, ko je bil ukinjen okraj Slovenj 
Gradec in je knjižnica tako postala občinska, finan-
ciral pa jo je Občinski ljudski odbor. Delovala je sa-
mostojno s svojim rednim proračunom, njeno delo 

pa je nadziral in vodil knjižnični svet. Novembra leta 
1967 je delovno mesto upravnice Knjižnice Slovenj 
Gradec prevzela Marjana Vončina, ki je pred tem de-
lala v študijski knjižnici na Ravnah, končala pa je 
tudi knjižničarsko šolo ter strokovni izpit. Leta 1972 
se ji je pridružila višja knjižničarka Marija Močilnik, 
s tem pa je bil tudi dokončno postavljen temelj stro-
kovnega dela za razvoj knjižničarstva v Mislinjski do-
lini. Leta 1972 je bilo posodobljeno njeno poslovanje 

k u l t - u r a  

Direktorica knjižnice Draga Ropič in oba prisotna župana
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s preselitvijo v prenovljene prostore na Glavnem trgu, 
takrat pa je bil tudi prvič uveden prost pristop do 
knjižničarskega gradiva. 

Drug pomemben dogodek v zgodovini delova-
nja knjižnice je preimenovanje knjižnice v Knjižnico 
Ksaverja Meška leta 1975 in vključitev v novoustano-
vljeni Zavod za kulturo. Že leta 1980 se je knjižni-
ca ponovno selila, tokrat v nove prostore na Glavnem 
trgu 1, kjer je bila urejena tudi čitalnica, zaživelo je 
delo z mladino, organizirane so bile predstavitve 
knjig in uvedena avtomatizacija obdelave knjižnega 
gradiva. 

Leta 1995 je knjižnica ponovno doživela selitev. 
Tokrat v zgornje prostore trgovsko storitvenega centra 
Katica, kjer posluje še danes. Ti prostori so zaposle-
nim in obiskovalcem omogočali sodoben način delo-
vanja ob hkratnem zadovoljevanju različnih uporab-
nikovih potreb: tiho študijsko delo, hitro informira-
nje, samostojno brskanje po knjižničnem gradivu in 
sodelovanje pri različnih prireditvah. V vsem tem ob-
dobju moramo omeniti še Alenko Waltl, ki je več let 
uspešno vodila knjižnico. 

Ob vseh dogodkih je potrebno vsekakor omeni-
ti še delovanje manjših knjižnic na drugih lokacijah 
občine. Kaj kmalu po drugi svetovni vojni so delovale 
manjše knjižnice v šolskih prostorih, razen v Šentilju 
in Starem trgu, kjer so bile knjižnice v tamkajšnjih 
prosvetnih domovih. Leta 1995 so bili v okviru de-
lovanja osrednje knjižnice Ksaverja Meška odprti še 
prenovljeni prostori v Podgorju, leta 1997 v Pamečah 
in leta 2000 v Mislinji.

V petek, 29. novembra, so v prostorih knjižnice v 
Slovenj Gradcu pripravili proslavo v počastitev 70-le-
tnice delovanja te pomembne kulturne ustanove. Na 
prireditvi se je zbrala velika množica obiskovalcev, 
tako da prostori, kjer je potekala proslava, niso zadoš-
čali za vse prisotne in so se zato morali namestiti po 
vseh ostalih prostorih knjižnice. Proslavljanje tega 
pomembnega jubilejnega dogodka sta s svojo priso-
tnostjo počastila še župan MO Slovenj Gradec Tilen 
Kluger, župan mislinjske občine Bojan Borovnik in 
še nekateri drugi vidni predstavniki javnega življe-
nja. Uvodne misli je na tej prireditvi izrekla seda-
nja direktorica Draga Ropič, ki se je posebej zahvali-
la vsem tistim, ki so največ prispevali k razvoju knji-
žničarstva v Mislinjski dolini. Ob tem je predstavila 
tudi nekaj vzpodbudnih podatkov o sedanjem delo-
vanju knjižnice. Tako danes premore knjižnica pre-
ko 100.000 knjig, vanjo pa je vključenih 6.144 aktiv-
nih članov. Ti so v lanskem letu obiskali knjižnico 
78.000 krat in si izposodili 264.383 knjig in drugih 
enot gradiva. Seveda pa se knjižnica poslužuje tudi 
sodobnih oblik knjižničarske dejavnosti, kot so knji-
žnica na daljavo, uporaba elektronskih virov, e-knjig 
itd.

V kulturnem delu prireditve je nastopil še Janez 
Škof in instrumentalno vokalna skupina Suha 
južina. 

Na koncu naj omenimo še to, da sta oba župa-
na zagotovila, da bodo zaradi ponovne utesnjenosti 
sedanjih prostorov knjižnice v Slovenj Gradcu in 
Mislinji v kratkem poskrbeli tudi za razširitev teh 
prostorov, s tem pa tudi zagotovili možnosti za na-
daljnji razvoj knjižničarstva v Mislinjski dolini. 

Mirko TovšakNekdanji direktorici knjižnice Marjana Vončina in Alenka 

Waltl skupaj s sedanjo direktorico

Prijetno vzdušje ob nastopu Janeza Škofa
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Deseti dobrodelni koncert Karitas

Župnijska Karitas župnije Šentilj 
je s sodelovanjem s Kolpingovo 
družino in Župnijo Šentilj pod 
Turjakom pripravila že deseti do-
brodelni koncert, ki se je odvil 1. 
12. v veliki dvorani centra Lopan. 
K sodelovanju smo povabili doma-
če glasbene skupine, Babnikovo 
godbo, pevske zbore, ker pa je bil 
letos jubilejni koncert, smo k so-
delovanju povabili tudi glasbe-
no šolo Klemna Rošerja ter na-
šega znanega kantavtorja Adija 
Smolarja. Z veseljem sta se odzva-
la in popestrila nedeljsko popol-
dne. Koncert je s svojimi žlahtni-
mi mislimi povezovala Metka 
Pajer. Marljive sodelavke Karitas 
so pripravile odlično adventno pe-
civo, ki so ga prodajale na dogod-
ku. Veseli smo bili obiskovalcev, 

ki so dodobra napolnili dvorano. 
Koncert je pričela Babnikova god-
ba, za njo je nastopilo 46 otrok 
iz vrtca, Glasbena šola Klemna 
Rošerja, učenci Tretje osnovne 
šole iz Slovenj Gradca so prikaza-
li video, s katerim so zmagali med 
šestnajstimi sodelujočimi šola-
mi. Sledili so zbor Alabare, Maja 
Mirkac s citrami, ŽPZ Mislinja, 
pevski zbor OŠ Mislinja ter Klapa 
Šentilj. Koncert pa je s svojimi 
duhovitimi in modrimi pesmi-
mi zaključil Adi Smolar. Vsi obi-
skovalci so bili zadovoljni in so 
po svojih močeh prispevali pro-
stovoljne prispevke. Tako smo 
zbrali 1500 €, ki smo jih razde-
lili med OŠ Mislinja (1050 €) in 
Tretjo OŠ Slovenj Gradec, ki je do-
bila 450 €. Iskrena zahvala vsem 

nastopajočim ter darovalcem, saj 
smo na ta način omogočili nekate-
re dejavnosti otrokom iz socialno 
šibkejših družin.

Jože Urbancl

k u l t - u r a  

V času krompirjevih počitnic smo se na pobudo komisije za 

preprečevanje korupcije dva dopoldneva razgibavali z Jernejo 

in ustvarjali s Suzano. Udeležba je bila fantastična in poskoč-

na. In ker je gibanje carsko in ustvarjanje fino, vabimo vse 

carske, fine, fantastične, poskočne, gibalno-ustvarjalno želj-

ne male počitniške glavice, da se nam pridružite tudi v decem-

bru. Pridite v ponedeljek, 30. in v torek, 31. 12., v malo dvorano 

Centra Lopan. Z vami bova od 9.30 do 11.30 Jerneja in Suzana.

Razgibavanje z Jernejo in ustvarjanje s Suzano



Naša občina | 30

s k r b  z a s e  

Splošni nasveti
Pozdravljeni, dragi sokrajani in 
drage sokrajanke.

Trije meseci so spet zbežali 
mimo in srčno upam, da ste v tem 
času pridobivali zgolj smejalne 
gubice. V kolikor ste bili v stiku 
z zdravstvom, upam, da so vam 
moji nasveti pomagali. 

Danes bi vam rada predstavi-
la 3 tematike, eno, ki je aktualna 
predvsem pozimi oz. v hladnejših 
obdobjih, drugi dve pa sta aktual-
ni ves čas.

Ogljikov monoksid (1,2)

Menim, da se premalo pogo-
varjamo o ogljikovem monoksi-
du in da smo o tematiki premalo 
obveščeni. V različnih virih piše, 
da vsako leto zaradi zastrupitve v 
povprečju umre 5–10 Slovencev. 
Morda se zdi za 2 milijona prebi-
valcev to majhna številka, a je gro-
mozansko velika številka, če ste vi 
oz. vaši svojci del te statistike.

Ogljikov monoksid je zahrbten 
plin brez barve, vonja in okusa, ki 
nastaja pri nepopolnem gorenju 
plina, kurilnega olja, drv, premo-
ga … Prisoten je lahko v kleteh ali 
garažah ob obratovanju vozil oz. 
ob obratovanju bencinskih in di-
zelskih motorjev. Znaki zastru-
pitve so glavobol, slabost, bruha-
nje, utrujenost, omotičnost, zme-
denost, zanašanje pri hoji, mo-
tnje vida, nezavest ali celo smrt. 
Povzroči lahko trajne okvare mo-
žganov s slabšanjem spomina in 
razmišljanja, pogostimi glavoboli 
in težavami pri učenju.

Najprej svetujem preventivo z 
rednimi pregledi in servisi kuril-
nih naprav, dimnikov, namesti-
tev alarmnih naprav, ki ga zazna-
vajo, in dober prezračevalni sis-
tem. V kolikor se sproži alarm ali 
sumite na prisotnost ogljikovega 
monoksida v vašem domu, pros-
tor prezračite in ga zapustite, iz-
ključite kurilno napravo ali mo-
tor, pokličite 112 (center za obve-
ščanje) in pristojno službo za pre-
verjanje/popravilo vaše naprave. 
Ob zdravstvenih težavah in more-
bitni predolgi izpostavitvi ogljiko-
vemu monoksidu poiščite zdrav-
niško pomoč.

Naročene preiskave in pregledi
Pogosto nas zdravniki pošlje-

jo na nadaljnje preglede, preiskave 
ali posege. Prejmemo e-Napotni-
co ali papirnato napotnico, s kate-
ro se nato naročimo in prejmemo 
datum. Lahko se zgodi, da se ne 
moremo udeležiti preiskave zara-
di nenadne bolezni, nepričakova-
nih dogodkov ali pa smo prepros-
to ta pregled/poseg/preiskavo op-
ravili samoplačniško. Prosila bi 
vas, da v vseh teh primerih pokli-
čete pristojno ustanovo/oddelek/
ambulanto, kjer ste se predhodno 
naročili, in jih pravočasno obve-
stite glede svoje odsotnosti. S tem 
namreč sprostite mesto za neko-
ga drugega in pomagate, da zdra-
vstveni delovni proces teče tekoče, 
brez izpadov. V kolikor je obrav-
nava za vas pomembna in se je ne 
morete zaradi različnih razlogov 

udeležiti, si nov datum priskrbi-
te čimprej.

Ultrazvok trebuha
Ultrazvok trebuha je ena pogo-

stejših preiskav, ki smo jih delež-
ni v življenju. Kakor za vse pose-
ge in preiskave tudi v tem prime-
ru obstajajo določeni nasveti ali 
pravila, ki jih moramo upoštevati, 
da bo preiskava čimbolj optimal-
na. Navodila načeloma prejmete 
pisno na dom (če to ni urgentna 
preiskava), vestno si jih preberite. 
Dobro je, da nikakor ne zamujate, 
svetuje se prihod 15 min pred na-
ročeno uro preiskave. S seboj pri-
nesite vse izvide do sedaj opravlje-
nih preiskav in pregledov (pred-
vsem tiste, ki so v povezavi s te-
žavo, zaradi katere potrebujete to 
preiskavo) in zdravstveno kartico. 
Za ultrazvok trebuha je potrebno 
biti tešč, vsaj 8 ur pred preiskavo 
ne uživajte hrane. Lahko popijete 
manjše količine tekočin in vzame-
te svojo redno terapijo. Ne hodi-
te na malo potrebo približno 2 uri 

Viri: 
1. https://www.nijz.si/sl/zaradi-kurjenja-moznih-vec-zastrupitev-z-ogljikovim-monoksidom-previdno-pri-uporabi-generatorjev
2. http://www.gasilec.net/preventiva/obcani/ogljikov-monoksid-tihi-ubijalec
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s k r b  z a s e  pred preiskavo, lahko tudi več, ka-
dar imate pregled sečil, vsekakor 
pa ne tik pred pregledom. 

Želim vam prijetno zimo in 
prehod v novo leto, polno upanja, 

zdravja ter dobrih medseboj-
nih odnosov. Ko si boste zapiso-
vali novoletne zaobljube, naj bo 
tudi kakšna v povezavi s skrb-
jo za lastno zdravje ter notranjim 

zadovoljstvom. Se spet 'beremo' v 
naslednjem letu.

Vse dobro!
Marjanca Matvoz, dr. med. 

specializantka urgentne medicine

m l a d . s i  

Novičke Sončnega škrata

Ličkanje koruze
Vrtec Mislinja je že vsa leta močno vpet v dogaja-
nje v okolju. Sodelujemo s posamezniki in društvi, 
ki s prikazom različnih spretnosti in aktivnosti po-
pestrijo naše delo. Sodelovanje z okoljem nam omo-
goča, da izvajamo dejavnosti na konkretnem nivoju, 
kar pomeni, da jih lahko otroci praktično preizkusijo. 
Tako dobijo izkušnje, ki jim omogočajo razumevanje 
manj poznanih stvari. V jesenskem času so aktualna 
dela na njivah in eno izmed najpogostejših v našem 
kraju je tudi spravilo koruze za krmo. V času tehno-
logije, hitenja in modernizacije smo pozabili na star 
običaj ličkanja koruze, ki pa so se ga otroci zelo radi 
udeležili. Otroci na tak način odkrivajo pomen tra-
dicije kraja ter spoznavajo, da je bilo življenje v času 
pred pojavom motorizacije precej bolj družabno in 
pa tudi težko, saj je bilo v delo potrebno vložiti precej 
več truda, kot ga za isto opravilo porabi stroj. 

Anica Klemenc, prof. raz. pouka

Tradicionalni slovenski zajtrk
Kot že nekaj let zapored, smo tudi le-
tos v okviru dneva slovenske hra-
ne v vrtcu Sončni škrat izvedli 
Tradicionalni slovenski zajtrk. Glavni 
namen le-tega je ozaveščati najmlaj-
še o pomenu zajtrka, prednostih lo-
kalne slovenske prehrane, čebelarstva 
in kmetijstva. Veseli smo, da so se na 
povabilo odzvali ter se nam pridruži-
li čebelarji, predstavnik občine in po-
močnica ravnateljice našega vrtca, 
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BRSTičke

Simbioza giba
Medgeneracijsko sodelovanje je 
osnova za medgeneracijsko soli-
darnost. Tudi na šoli bi radi pos-
pešili in doprinesli k socialni 
vključenosti mladih in starejših 
in s tem izboljšali kakovost živ-
ljenja. Vsako leto se vključimo v 
nacionalni prostovoljski projekt 
Simbioza giba.

Projekt združuje druženje in 
gibanje in s tem promovira zdravo 
in aktivno življenje v vseh obdob-
jih življenja. Simbioza giba podpi-
ra prav vse oblike gibalne kulture, 
tako so nekateri učenci skupaj s 

starimi starši odšli na pohode, ne-
katere pa smo povabili k aktivnos-
tim v Center za zdravje in šport.

Udeležba je bila nad pričakova-
nji, saj se je povabilu svojih otrok 

in vnukov odzvalo več kot 160 
dedkov in babic.

Hvala vsem, ki ste sodelovali!
 Metka Vogrinec

Erasmus+ ni mus, je pa fajn!
Mednarodni projekti Erasmus+ 
prispevajo h krepitvi organizacij-
ske klime, k prepoznavnosti, in-
ternacionalizaciji in h kakovo-
sti šole. Mednarodno sodelovanje 
vpliva tudi na profesionalni razvoj 
učitelja in posledično na razvoj 
kompetenc učencev.

Na šoli se bosta tekom dveh 
šolskih let izvajala dva Erasmus+ 
projekta.

Erasmus+KA1, kjer gre za učno 
mobilnost posameznikov z nas-
lovom »Kakovost učečih se uči-
teljev na krilih evropskih učen-
cev«. Sedem strokovnih delavcev 
šole bo skozi strukturirane tečaje 

in izobraževalne obiske na delov-
nem mestu v tujini krepilo svo-
jo kvaliteto poučevanja. En uči-
telj pa se bo preizkusil v pouče-
vanju na partnerski šoli. Ob tem 
bodo razvijali digitalne in jezikov-
ne kompetence.

Sodelujoči učitelji bodo po mo-
bilnostih uporabili in širili pri-
dobljeno znanje in izkušnje, ter 
spodbujali ostale sodelavce k 
uvajanju inovativnih pristopov 
poučevanja.

Erasmus+KA2, katerega glav-
ni cilj je Partnerstvo za izme-
njavo med šolami z naslovom 
»Enriching unity with cultural 

diversity« (Bogatenje enotnosti s 
kulturno raznolikostjo).

V projektu bo sodelovalo šest 
osnovnih šol, vsaka iz druge dr-
žave. Poleg naše šole, ki je ko-
ordinatorica projekta, bodo v 
projektu sodelovale Turčija, 
Španija, Portugalska, Romunija 
in Estonija. Izbrane šole smo iz 
držav z različnimi kulturami in 
različnimi verami ter hkrati iz 
različnih delov Evrope.

Prednostni področji projekta 
sta socialna in izobraževalna vred-
nost evropske kulturne dediščine. 
Učitelji in učenci partnerskih šol 
bodo razvijali medkulturnost ter 

saj s tovrstnimi dejavnostmi bo-
gatimo medsebojno sodelova-
nje. Otroci so jih lepo sprejeli in 
jim postregli z dobrotami, ki so 
značilne za slovenski zajtrk. Ob 

koncu so si povabljeni vzeli čas za 
skupno druženje. Čebelarji so ot-
roke seznanili z osnovami in po-
menom čebelarstva. Navdušenje 
je bilo obojestransko. S pesmijo 

smo se poslovili in upamo, da se 
naslednje leto ponovno srečamo.

Špela Tovšak, dipl. vzg. pred. otrok
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ohranjali svojo in spoznavali tujo 
kulturno dediščino.

Učenci bodo skozi posnetke, 
fotografije in druge izdelke drug 
drugemu predstavili ljudske ple-
se, pesmi, slovstvo, kulturne spo-
menike, tradicionalno hrano in 

običaje. Prav tako bodo predstavi-
li znamenitosti šole, kraja in se-
veda posamezne države partneri-
ce. Sproti bodo na šolski spletni 
strani objavljene vse aktivnosti, ki 
bodo izvedene na naši šoli in vseh 
šolah partnericah.

Utrinki z mednarodnega so-
delovanja obeh projektov sledijo v 
naslednji številki glasila.

Klavdija in Petra  
koordinatorici projektov

Podjetniški tabor
Naša šola je v šolskem letu 
2019/20 preko SPIRIT-a pridobi-
la sredstva za izvedbo podjetni-
ških aktivnosti za učence osnov-
nih šol. S projektom Mladim 
se dogaja smo pričeli sredi sep-
tembra. Učenci, ki smo sodelova-
li v štirih podjetniških delavnicah, 
ki so potekale na šoli, smo se v pe-
tek, 11. 10., odpravili v Završe, kjer 
je potekal Startup vikend. Na tem 
dvodnevnem dogodku smo po-
skušali uporabiti znanje, ki smo 
ga pridobili v delavnicah, in op-
raviti prezentacijo svojega poslov-
nega načrta. Naše rešitve »proble-
mov« so člani komisije ocenjeva-
li z več vidikov. Lotili smo se te-
žav(ic)e lepljivih prstov, ko nam 

v vročih dneh sonce topi slado-
led; okolju prijaznega pridobivanja 
električne energije; spopadanja s 
stresom in celo postavljanja bival-
nih modulov. Ne le, da smo bili 

izvirni, samoiniciativni in zelo 
zavzeti, ob vsem tem smo zelo 
uživali in bili nad svojimi končni-
mi izdelki še sami navdušeni.

Metka Vogrinec

Koruzijada na Osnovni šoli Mislinja
Na šolskem vrtu OŠ Mislinja so vsako leto bolj aktiv-
ni. Tako so tudi letos v začetku meseca junija posadi-
li koruzo, saj so jo izbrali za rastlino njihovega vrta.

Hišnika sta vrt preorala, učenci in učitelji so 
odstranili odvečen plevel, pripravili grede, na katere 
so posadili belo, rdečo, okrasno in veliko rumeno ko-
ruzo. Vrste, v katere so sadili, so zakrili z zemljo.

Svoje delo so z veseljem opravili in upali, da bo je-
senski pridelek bogat.

Poletne počitnice so hitro minile. Koruza je 
lepo rasla in že je napočil mesec, ko jo je bilo treba 
pospraviti. 

V sredo, 23. oktobra, so na šolskem vrtu doživeli 
star običaj – ličkanje koruze. Sodelovale so učiteljice, 
učenci in posebne gostje – Stanka, Fanika in Štefka – 
ki so z njimi delile svoje izkušnje in doživetja iz mla-
dosti, ko so ličkale koruzo.

Na šolskem vrtu je bilo že vse pripravljeno za obu-
janje tega običaja. Razpoloženje vseh je bilo vese-
lo; skupaj s pevskim zborom so zapeli in ličkanje se 
je lahko začelo. Koruzo je bilo treba olupiti in pusti-
ti le tri liste, tako da so lahko skupaj povezali po dve 
koruzi. 

Prav tako je bilo treba odstraniti laske. Vsi »ličkar-
ji« so vneto sodelovali še toliko bolj, ker so vedeli, da 
se v koruzi skrivajo lističi s številkami, s katerimi so 
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si srečneži ob koncu prislužili nagrado. Da pa so še 
bolj zavzeto opravljali delo, jih je z veselimi vižami 
na harmoniki spodbujal osmošolec. 

Zgovorne gostje so povedale, da je bilo v preteklo-
sti kožuhanje jesensko opravilo, ki so se ga v vasi naj-
bolj veselili. Ličkanje je bilo vedno veselo in je trajalo 
dolgo v noč. Zbrala se je vsa vas in en večer je ličkala 
pri enem kmetu, naslednji dan pri drugem. To je tra-
jalo ves mesec ali pa še dlje, dokler niso koruze obesi-
li v kozolec. Povedale so tudi, da je imela rdeča koru-
za posebno vrednost, saj je tisti, ki jo je med vso ko-
ruzo prvi našel, lahko odšel počivat. 

Po ličkanju pa so vedno imeli zabavo in se seveda 
posladkali z dobrotami, ki so jih pripravile skrbne go-
spodinje. Nikoli pa niso zavrgli ostankov, ki so nasta-
li pri ličkanju. To so bili listi in laski. Laske so upora-
bili za čaj, ki je pozdravil bolezni ledvic. Prav tako pa 
so jim prišli prav za izdelovanje pustnega kostuma, 
največkrat so si iz njih naredili brke. Iz listov, ki so 
jih posušili, pa so izdelovali omela, copate, predpraž-
nike, z njimi so tudi polnili vzmetnice.

Sogovornice so povedale, da je bila koruza nepo-
grešljiva pri obrokih. Koruzni žganci z ocvirki so po 
navadi zadišali zjutraj, opoldne pa je bica spekla ko-
ruzni kruh. Ob koncu njihovega druženja so tudi 
učenci imeli pogostitev s potico, napolitankami, sad-
jem in sokom.

Učenci pa so tudi pridno ustvarjali na različ-
nih področjih. Risali so koruzo, o njej pisali, kuha-
li in pekli iz koruze. Njihove pridne roke so koruzo 

uporabljale za izdelke, ki so bili predstavljeni na za-
ključku projekta in na bazarju v četrtek, 21. oktobra, 
na OŠ Mislinja.

Na prireditev so povabili starše, prijatelje, sorodni-
ke … Dogajanje je najprej potekalo v novi telovadnici. 
Kulturni program so popestrili učenci naše šole, ki 
so peli, igrali … Učenke gledališkega kluba so zaigra-
le zanimivo igro z naslovom (Ne)hvaležni medved.

Podelili so tudi nagrade za najboljša literarna in 
likovna dela. Za literarna dela so nagrade prejeli: de-
vetošolec Aljaž Orličnik, šestošolki Ivana Oder in Eva 
Zoja Breznik Kanovnik. Za likovna dela pa so bili na-
grajeni učenci: Nina Jamnikar iz 1. a, Lavra Gošnjak 
iz 5. a in Bine Križovnik iz 4. a.

Učenci so v projektu šolskega vrta aktivno sodelo-
vali in s tem spoznali, da je kulturno rastlino, kot je 
koruza, možno uporabiti na različne načine.

Novinarji šolskega glasila Brst

Bazar
Letošnje šolsko leto smo na šoli 
ponovno imeli novoletni bazar. 
Že teden prej smo temu nameni-
li tehniški dan, kjer smo ustvarja-
li najrazličnejše izdelke. 

In prišel je dan …
V stari telovadnici so boga-

te stojnice vabile obiskovalce, 
med katerimi so bili naši starši, 

sorodniki, prijatelji. Mize so se 
šibile pot težo naših izdelkov. 
Tako so se našli izdelki iz koru-
ze, voščilnice, okrasni storžki za 
praznične jelke, adventni venčki, 
jelenčki z lizikami, leseni izdelki, 
kapice iz volne … Ni pa manjka-
lo tudi sladkih dobrot, od slastnih 
piškotov do okusnih mafinov. Na 
stojnicah je tudi omamno dišalo. 
Palačinke iz koruzne moke, koki-
ce, koruzni kruh, kuhana koruza. 
Največja gneča je bila pri stojnicah 
s kokicami, ki so tudi hitro pošle.

Na bazarju je bilo veliko obi-
skovalcev, kar nas je zelo veselilo. 
Vsi so bili navdušeni nad tem, kaj 
vse smo ustvarili, koliko idej smo 

imeli … in verjamemo, da je mar-
sikdo našel idejo za svoje pred-
praznično ustvarjanje. 

Za prostovoljne prispevke, ki 
jih bomo namenili za vstopnino 
na naravoslovnem ali tehniškem 
dnevu ter z njimi pomagali social-
no šibkim za plačilo šole v naravi, 
se vsem zahvaljujemo.

Novinarji šolskega glasila Brst
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Krojilcem resnic

Gmajne so dihale s polnostjo orke-
stra pri Šostakovičevem valčku in 
stvarnost se je ljubila z nevihto v 
plesnih dvoranah livad. Bilo je rav-
notežje in bajnost in spokoj. In po-
tem je prišel ogenj. 

Zdaj pleše po poljih, kjer se pa-
sejo lobanje in škrlat sije v nebo. 
Kot burja si vzame sapo zase, 
ogenj živi, da življenje ugaša. 
Običajno s hruščem in pompozno, 
a mestoma – in najraje – tako, da 
ga tiho snubi. Godi mu, ko se plen 
čuti ljubljenega. Kaos nahrani, a 
nežnost je slajšega okusa.

* * *
Ko je zavladal zelenim morjem 

in pritajil valček, so se prve oglasi-
le ptice v skrušenem poskusu, da 

ohranijo glasbo. Od tedaj, ko je bil 
zadušen še zadnji trilček, je med 
oskubljenimi valovi moč slišati le 
še tih šepet.

Ko je plima jokala smetišče in 
je modrim pljučem manjkalo ki-
sika, so družno zaplavali hrbtno, 
da bi videli sonce. Vihar je v globi-
nah odnesel strehe s hiš in vse ot-
roke, ki so se igrali na cesti. Od te-
daj, ko je toksična klima naredi-
la vse ribe kadilke, soline dišijo po 
pepelu.

Ko je dom postal motel no-
rosti in so vanj nastajali za ne-
obstoj, so vreščali mama, mama. 
Neživljenje so preživeli v kinu ob 
konvencionalni srhljivki o tem, 
kako polniti prostor tako, da os-
taja prazen. Zavezniško masko si 
je nadela roka sovraga in bilo je 

rojeno izdajstvo. Od tedaj je vsak 
lahko heroj svoje zgodbe.

* * *
Prvi dan je natreniral čuva-

ja in mu rekel najboljši prijatelj. 
Drugi dan je zajezdil sužnje in 
lažno hrabrost. Tretji dan se je ok-
lical Edini. 

Slep, ker pred krvjo je zid, in 
gluh, ker ne razume. Kronični 
kontradiktor arbitrarno prezre 
resnico in najde svoj mir v coni 
udobja.

Ko si se omamljal s kadi-
lom tujega življenja, te vprašam, 
Človek, kam si skril srce?

Neža Oder

Sem … Borut Ring iz Gornjega 
Doliča. Sem študent 2. letnika 
univerzitetnega programa gozdar-
stva v Ljubljani. 

S čim se poklicno ukvarjate?
Po gimnaziji sem vedel, da bi rad 
študiral v smeri biologije. Bolj kot 
sem gledal predmete na biotehni-
ški fakulteti, bolj me je zanimalo 
gozdarstvo.

Kaj najraje počnete v prostem 
času?

Ukvarjam se tudi z lutkami. Že 4 
leta sem aktiven član Lutkovnega 
gledališča Velenje. Nastopam v 
štirih različnih predstavah, ak-
tivno pa vadimo peto, ki je do-
živela premiero 7. decembra. 
Vadimo predvsem ob vikendih. 
Ko se dobro naučimo besedi-
lo, imamo nekaj vaj pred ogleda-
li, da se spoznamo z mehaniz-
mom lutke. Nato začnemo vaditi 
v prostoru. Igral sem z različnimi 

lutkami (maneken, marionete, 
ročne lutke), ki so vsaka po svo-
je zanimive in zahtevajo različno 

n a š  o b č a n  

Borut Ring
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tehniko vodenja. Igramo po celi 
Sloveniji, predvsem v abonmajih 
in na festivalih. V prostem času 
tudi rad pečem kruh in različne 

slaščice ter čas preživljam v druž-
bi in skrbi za živali, ki jih imamo 
doma.

Vaš življenjski moto?

»Tisti, ki prinašajo sonce v življe-
nje drugih ljudi, so tudi sami ob-
sijani z njim.« (James M. Barrie)

Rozika in zakon

Pozdravljeni, dragi moji bralci, 
brez Rozike pa res ne gre, a ne. 
Moram primakniti svoj besedni 
piskrček, če ne, nisem zdrava. 
Malo bom »naštrikala« o zakonu, 
v katerem smo iz naše prijateljske 
druščine nekateri že več kot 40 let. V 
dobrem in slabem. Slabega je kot popopra-
na juhica, dobrega pa kot pečenka, nekaj pa os-
tane še za posladek. 

Naši prijateljski druščini je znano, da ima-
mo ženske veliko za povedat, ko jo pa moški ure-
žejo, se včasih do jutra ne konča. In še to je po njiho-
vem znano, da ženske samo »klepetuljimo«, kaj smo 
si in si bomo še nakupile, o frizurah, ne pozabimo 
še koga obrati, opravljati, smejimo se svojim neum-
nostim itd. Moški imajo pa take močne in resne po-
govore, ki jih me pač ne bi razumele. In taki »mačo« 
resni pogovori naših osivelih in plešastih dedijev se-
veda potekajo v zidanici, morajo pa se podkrepiti ne 
samo z besedami, temveč tudi z narezkom in dobro 
kapljico. Smo pa tudi bicike lisičke, ko jih gremo za-
lezovati v mini kuhinjo v zidanici, saj so tako glasni 
v ta veliki sobi, da še komaj sami sebe slišijo. In spet 
nam nič ne uide, sploh njihovo razpravljanje: 

»Madona, pobi, ne boste verjeli, kak sem se zad-
njič ustrašil. Je moja šla že navsezgodaj k frizerki, 
sem že mislil, da je ne bo več domov. Sem gledal TV 
in kar naenkrat se vrata odprejo, sem tak skočil po-
konci, da se mi je pivo razlilo, saj sem mislil, da je 
sosedova ovca butnila v sobo. Je bila pa moja s trajno. 
Menda si jo je po 30 letih šla narediti. Sem ji ome-
nil, da je ovci podobna, je pa od jeze cel dan blejala 
po bajti, češ, da so zdaj spet take ovčje frizure moder-
ne. Madonca, škoda mojega piva, pa še edinega sem 
imel …« Drugi pa pravi: »Ja, tvoja si je naredila traj-
no, moja si jo bo pa tudi. Fajn, da si povedal, da še 

jaz ne bom poslušal celodnevne-
ga blejanja.«

»Bi moral zadnjič vse tri vnu-
ke pazit, vam povem, da nisem 

imel z njimi nobenega dela. Vsi tri-
je so lepo čičkali na sedežni in fr-

cali po teh novih mobijih. Sem lah-
ko v miru gledal nogomet in navijal na 

glas, še trznili niso, tako so bili pridni mu-
lčki mali. Pa obvladajo te mobije, z eno roko 

tipkajo, druga jim pa čips v usta nosi. Še zdaj me 
firbec matra, kaj so gledali, pa jih nisem imel časa 
vprašati.«

»Ti vsaj lahko gledaš nogomet, moja pa je »prili-
mana« kot polž lazar na TV s tistimi turškimi nada-
ljevankami. Pa se na glas smeji, joče, preklinja, vzdi-
huje, čisto zmešana. Me je zadnjič klofnila, ko sem ji 
na uho zašepetal, da sem ji kavico prinesel. Menda 
so se ravno takrat nekaj streljali, no, še sreča, da ni 
imela pištole v roki«.

»Z mojo sva pa bila povabljena na prireditev, cel 
dan se je lišpala, zasedla kopalnico, ko pa je bilo tre-
ba iti, so ji pa skoraj oči padle iz jamic češ, a ti pa še 
nisi spravljen? Utrip se mi je tako dvignil, da sem na-
mesto bele srajce oblekel frotirasto za domača opra-
vila. Joj, kako je žlobudrala, kot Mislinja, ko je nara-
sla. Na prireditev v ta naš prelepi Lopan pa ja ne mo-
rem tak kmet, bodo mislili, da sem gnoj kidal. Tja 
pridejo vsi »popeglani«, obriti, »naparfumirani«, jaz 
pa kot tele izpod krave. Pa kaj, če sem kmet in re-
dim živino, naj se vidi »razkoš« kmetije. Ona je pa še 
kar »čebulila«, češ tam bodo g. župan, ki je vedno po 
modi napravljen in »popedenan«, pa g. župnik, ki je 
še vedno tako »šikan«. Sem ji rekel, naj si šikane kar 
domov odpelje. No, kljub besednemu boju mi je us-
pelo uspešno zastopati barve kmeta, da se nisva osra-
motila …«

n a š a  R o z i  
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»Moja me je pa zadnjič pri maši 
osramotila, sem sklenil, da eno 
leto ne grem več tja. Sva sedela v 
drugi vrsti, ko je g. župnik tako 
lepo pridigal, sem ga ves zavzet 
poslušal. Pa me je začelo v trebu-
hu zvijati, sem mislil, da ga bom na 
tiho spustil. Ti zlomek, se je slišalo po 
celi cerkvi kot en kontrabas. Mogoče ne bi ve-
deli, kdo ga je spustil, če se moja ne bi na glas 
obregnila vame, češ, stari »prdec«, a se nisi mogel 
zadržati. Pridušeno so se smejali, jaz pa ves rdeč 
kot »purman« gledal gor po svetnikih, še preklinjati 
nisem mogel, saj bi bil to greh …«

Tako smo poslušale njihove pripovedke in basni, 
kimale z glavami, potem pa nam je bilo tega dovolj. 
Takoj, ko smo vstopile, so se spogledali, češ, pri ka-
teri kitici so ostali in začeli peti 'Oj, zdaj gremo, na-
zaj še pridemo …'. Ne, naši vrli dediji živi ne bi priz-
nali, da so koga obirali, sploh pa bi bil en velik greh, 
če bi bile to boljše polovice. Ljubezen vse potrpi, si-
cer pa smo jih me že malo prej »štrikale« in se tola-
žile med seboj:

»Se je moj zadnjič trgovki priklanjal in slinil za 
tistih 25 % popusta, mu je skoraj proteza padla v njen 
dekolte …«

»Si je pol ure česal tiste tri lase in se zijal v »špe-
gu«, pol pa trebuh noter vlekel, ko so mu hlače bile 
premajhne …«

»Sem šla gledat, ko je tako dolgo grabil listje, je pa 
namesto pri nas sosedi pomagal, ona pa je slonela na 
grabljah in se mu smejala. Jaz bi se tudi, če bi dobila 
takega »čohana«, da bi mi zastonj delal …«

»Moj je pa nesel dva šopka rož zobozdravnici in 
sestri v zahvalo, da mu zoba ni zdrla, ko je tak stra-
hopetec. No, no, kdaj je pa že meni prinesel rože. Res 
mi je enkrat prinesel v posteljo kavo, pa še to je po 
meni polil, ko se je spotaknil …«

Če si sam, se sam s seboj kregaš, če sta dva, pa je 
bolj zanimivo, saj se imaš za več kaj skregati. Sem 
opisala kar naše resnične zakonske prigode, saj se 
tudi svojim neumnostim nasmejimo in ne užalimo 
ter obrekujemo nikogar drugega. Zakonski stan je 
pač takšen, v slabem in dobrem. In najprej je nevih-
ta, vmes je pa še mavrica zato, da se vse umiri in lah-
ko kasneje posije sonce.

Leto pa se spet poslavlja, mi dobivamo še več si-
vih las ali pa nas zapuščajo. Zdaj, ko smo starej-
ši, nas včasih kar nekako stiska pri srcu, ko tako hit-
ro vse mineva. Polni smo energije, dobre volje, v duši 

mladi, telo pa je le bolj po-
časno, možgančki nagajajo s 
spominom. Ampak naša dru-
ščina babic in dedkov se ne 

da, še vedno načrtujemo izle-
te, praznovanja, sprehode, klepe-

tanja. Bicike si bomo naredile še 
kakšno trajno, šle na sladoled, pa v 

»shoping«, dedeki pa se bodo postavlja-
li kot mladi fantki, se smejali, vsi pa si želeli 

zdravja in zdravja.
Tako, dragi moji bralci, tudi jaz, vaša Rozika (ne-

kateri me, mimogrede, že poznate) se poslavljam v 
tem letu in kaj drugega naj vam iz srca toplo zaže-
lim, kot imejte se radi, negujte dobroto in ljubezen, 
pazite in ostanite zdravi, kajti dostojnega življenja ni 
brez zdravja. Vem, da so nekje osamljene in trpinče-
ne dušice, če veste zanje, jim pomagajte ali pokličite 
pomoč inštitucij, ne zakrivajmo si oči pred nasiljem, 
pomanjkanjem, bodimo človek človeku, kajti smisel 
življenja sta dobrota in neizmerna ljubezen. 

Srečno vsem, kdorkoli in kjerkoli ste. 
Vaša Rozi 

Danijela Tomis Obrul

Vem
Vem, kako je,

ko si sam sredi množice ljudi

in samota v tebi na ves glas kriči.

Vem, kako je,

ko se v temni noči

sence nemira plazijo po kotih praznine

in ne najdejo druge poti kot le pot bolečine.

Vem, kako je, 

ko tišina noči te zaboli

in iščeš dlani, ki jih ni,

da njih dotik te pomiri.

Vem pa tudi to,

da ponovno pride jutro,

vstane svetel dan iz temnih sanj

in vsepovsod je zopet sonce, luč in pot.

Iva Zaveršnik
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Izlet Kulturnega društva Završe  
na Dolenjsko

Določitev poti in dneva druže-
nja našega KD je bila odlična. V 
soboto, 12. oktobra, so nas po-
leg čudovitega vremena na pol-
nem avtobusu spremljali dob-
ra volja, smeh in še lepa vodička. 
Njen spodrsljaj (izgubili smo se 
namreč med vinogradi in zidani-
cami na Trški gori) smo hitro po-
zabili. Pogrešali smo le predsedni-
co KD Katjo Kotnik, čeprav nas je 
zjutraj pozdravila pri vstopanju 
na avtobus in nam pripravila po-
potnico. A njeno vlogo je odlič-
no opravil Leopold Mrak. Na pot 
smo se odpravili ob 7. uri zjutraj 
in si prvi postanek z malico privo-
ščili na eni od bencinskih črpalk 
na dolenjski avtocesti. Prvo sni-
denje s prijaznimi in gostoljubni-
mi Dolenjci smo doživeli v Mirni 
Peči. Rojstna hiša mame Lojzeta 
Slaka je bila naš prvi ogled. Na 
mamin dom k stricem in starim 
staršem so Lojzeta dali, ko je bo-
lehna mama pričakovala njego-
vega naslednjega brata. Celotno 
Slakovo življenjsko pot nam je 
na slikovit način pred spomeni-
kom na dvorišču domačije orisa-
la njegova sorodnica. Slakova lju-
bezen do harmonike, večglasne-
ga petja, lepih avtomobilov, do-
lenjskih gričev je bila neizmer-
na. Ob spremljavi harmonike (za 
goste jo običajno igra Lojzetov ne-
čak, tokrat pa je Slakove viže ig-
ral nečakov prijatelj) smo bili de-
ležni prve pogostitve – jabolčne-
ga zavitka in seveda cvička. Kaj 
za Slovence danes pomeni sim-
bol Dolenjske – cviček, njegovo 
nastajanje, okuse nekaterih vin, 

ki ga sestavljajo, pa smo podrob-
neje spoznali na naslednji posta-
ji našega izleta na Trški gori (428 
m n. v.) pri Colnerjevih. Do zida-
nice smo se zadnji kilometer in 
pol povzpeli kar peš. Colnerjevi 
obdelujejo okoli 20 ha vinogra-
dov na Trški gori in njegovi okoli-
ci. Imajo bogato zgodovino in ve-
liko ljubezen do trte. Prvi zapisi 
o družini segajo v leto 1400. Od 
leta 1747 pa so pričeli s poimeno-
vanjem prvega sina, ki se je v dru-
žini rodil in je postal naslednik 
kmetije, Janez in tako je še da-
nes. Na kmetiji so tri generacije 
in vsi složno sodelujejo, še pose-
bej v času trgatve, ko je potrebnih 
veliko pridnih rok sorodnikov in 
prijateljev. Njihova vina dosegajo 
vrhunska priznanja. Sinu Janezu 
to uspeva ne samo pri cvičku, am-
pak tudi pri ocenjevanju belih vin. 
Pri Colnerjevijh smo poleg dobre 
kapljice poskusili tudi njihove do-
mače suhomesnate izdelke in sir. 
Čudovit razgled po okoliških vino-
gradih in skoraj vroče sonce nam 

je polnilo baterije ob vračanju na 
avtobus. Popeljali smo se nap-
rej v Novo mesto na ogled stare-
ga mestnega jedra. Najprej je nas-
tala naša skupna fotografija, nato 
pa smo z zanimanjem sledili naši 
vodički. Novo mesto je bilo sezi-
dano po volji in na ukaz habsbur-
škega vodje Rudolfa leta 1365. Vse 
najdbe v mestu in okoliških gra-
dovih pričajo, da je bilo mesto na-
predno, usmerjeno v prihodnost 
in tako je še dandanes. Na griču 
nad starim mestnim jedrom stol-
na cerkev sv. Nikolaja (novomeški 
kapitelj) z izjemno zgodovino. Po 
ogledu cerkve nas je pot vodila do 
reke Krke. Ob slikovitem pripo-
vedovanju raznoraznih zgodb vo-
dičke, kot na primer o Primičevi 
Juliji (ki je živela tu v bližini), o 
Primožu Trubarju, o življenju 
nasploh v tistih časih, smo ko-
maj opazili, kako mirno teče reka 
Krka in na njej Rudolfov splav s še 
eno skupino veselih turistov. Kar 
prehitro je bilo konec našega spre-
hoda. V restavraciji, s pogledom 
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d r u š t v e n o  d e j a v n i  d r u š t v e n o  d e j a v n i  na reko, se je končalo naše pote-
panje po Dolenjski. Mislim, da 
bomo kmalu ponovili ogled, saj 
smo videli le delček tega, kar nam 
ti lepi kraji ponujajo. Naše dru-
ženje je bilo čudovito, kljub ner-
ganju nekaterih, da so bili žejni. 

Z ubranim petjem so nas in 
naše gostitelje razveseljevali pev-
ci Pevskega zbora Završe, ki so se 
nam pridružili na izletu, za kar 
se jim in njihovemu vodji Jožetu 
Rošerju zahvaljujemo. Hvala tudi 
članom folklorne skupine, ki 

so nas prav tako spremljali. Ob 
zahvali šoferju za varno vožnjo, 
pozdravu in povabilu Leopolda 
Mraka k aktivnemu sodelovanju v 
KD, smo se polni doživetij in dob-
re volje vrnili domov.

Zofija Kotnik

d r u š t v e n o  d e j a v n i  d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Družabno leto mladine  
PGD Dolič-Šentflorjan

Delo z mladimi gasilci je vedno polno izzivov in za-
bave, saj mentorji želimo na zabaven način mladim 
približati teme, kot so: požarna preventiva, pravil-
na uporaba orodij in timsko delo. V letu 2019 smo 
se mentorji PGD Dolič-Šentflorjan odločili poudari-
ti pomen timskega dela, kar pa seveda pomeni še eno 
zelo aktivno leto za naše mlade gasilce.

Na vajah smo se pridno pripravljali za tekmova-
nja v gasilskem kvizu, gasilsko-športnih disciplinah 
ter gasilski orientaciji in vseskozi skrbeli za dobro po-
vezanost in delovanje ekipe, kar se je seveda kaza-
lo v dobrih rezultatih na tekmovanjih. Med priprava-
mi smo se uspeli tudi veseliti ob sankanju in igrah 
z žogo. Za intenzivno krepitev timskih vezi in sode-
lovanja med različnimi ekipami, pa smo letos odšli 
na taborjenje z nemškimi prijatelji v Avstrijo. Na ta-
boru smo se zabavali ob družabnih igrah na suhem, 
ob in na vodi. Ogledali smo si tudi poklicno brigado 
Salzburg, kar je bila tudi ena najpomembnejših točk 
našega tabora, saj smo s tem spoznavali kulturo po-
klicnega gasilstva v tujini. Bili smo na salzburškem 
letališču in v starem mestnem jedru mesta Salzburg. 
Spustili smo se v globine Zgornje Avstrije in si ogle-
dali pridelavo kamene soli v rudniku soli Hallein. 
Taborjenje je bilo v vseh pogledih zabavno ter pouč-
no. Ne samo, da smo spoznavali nemško in avstrij-
sko kulturo, spoznali smo tudi, kako pomembno je 
zaupanje v svoje prijatelje in tovariše ter seveda kako 
lepo se imamo tudi v Sloveniji. Kot pika na »i« leto-
šnjemu letu pa je bila požarna vaja naše mladine, 
ki jo je ob pomoči operativnih gasilcev mladina iz-
vedla kar sama. In svoje delo so opravili več kot od-
lično. Svoj pogled na scenarij požarne vaje pa je z 
nami delil tudi pionir Jure Glažar: »Danes vam bom 

predstavil eno izmed gasilskih intervencij. Nekega 
sončnega in lepega dne je sredi vasi zagorel skedenj. 
Gospod je videl dim in poklical na številko 112. Na 
telefon je dobil prijaznega gospoda, povedal mu je 
osnovne stvari:

Kdo kliče? Kaj se je zgodilo? Kje se je zgodilo? 
Koliko je ponesrečencev? Kdaj se je zgodilo? 

No, to je povedal in čez nekaj časa so prišli gasil-
ci, reševalci, policija. Ko so prispeli, so videli, da ne 
bodo morali rešiti živali iz hleva, ki se je rušil. V eni 
uri so pogasili požar. Vsi so si oddahnili in bili sreč-
ni. Pri tem si je lastnik tega objekta poškodoval roko. 
Konec koncev je lastnik srečen, saj bo lahko naredil 
nov hlev in skedenj.«

Želimo si, da bi lahko svoje znanje, izkušnje ter 
prijateljske vezi prenašali tudi na nove člane, zato v 
svoje vrste vabimo mladino, staro od 6 do 16 let (le-
tniki od 2013 do 2003). Svoje zanimanje lahko sporo-
čite na pgd.dolic@gmail.com ali nas poiščete v gasil-
skem domu. 

Blažka Globočnik
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Fotofirbci delujemo že šesto leto 
in v juniju 2019 je minilo 5 let od 
naše prve fotografske razstave. V 
teh letih smo na ogled postavi-
li naše fotografije na 22 razstavah 
v Lopanu in Knjižnici Mislinja. 
Poleg tega smo izvedli 6 računal-
niško podprtih prikazov fotografij. 
Med temi so bili najbolj obiskani: 
Lepote naše občine (februar 2016), 
Štrekna (februar 2018), Naš Grabn 
(februar 2019) in Huda luknja (ok-
tober 2019). 

Nekateri člani se udeležujemo 
tudi razstav in natečajev izven ob-
čine. Tako smo trije člani razstav-
ljali v okviru Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje Slovenj Gradec 
na Dunaju, ter petkrat v Slovenj 
Gradcu. Dva člana sta se udeležila 
razpisov Festivala za tretje življenj-
sko obdobje v Ljubljani, kjer je ena 
fotografija dosegla 2., ena 3., ena 
pa 5. mesto.

V letošnjem letu smo se udele-
žili dveh razpisov. Zveza društev 
upokojencev Slovenije je razpisala 
temo Podobe medgeneracijskega 
sožitja, kjer je bila fotografija »Kdo 
je zmagal« uvrščena med prve tri 
nagrajene. Na razpisu Koroške 

pokrajinske zveze društev upoko-
jencev pa je fotografija »Naše lede-
no kraljestvo« zasedla prvo mesto, 
fotografija »Breze« pa tretje mesto. 

Aktivno smo sodelovali v prip-
ravi knjige Mislinjski jarek – 
Grabn, ki je, lahko bi rekli, nad-
gradnja našega projekta z letošnje-
ga februarja. Navdušeni smo bili 
nad starimi in dobrimi fotografi-
jami ter njihovo pestrostjo, ki ste 
nam jih zaupali in dovolili njihovo 
objavo. Vsi pa smo ponosni, da so 
v knjigi tudi naše fotografije.

Veliko nam pomeni, da foto-
grafije Fotofirbcev opazite in jih 
ne samo pohvalite, ampak podate 
tudi kakšno pripombo. Priznanje 
občine za zasluge pri ohranja-
nju kulturne in naravne dedišči-
ne v občini, ki smo ga prejeli ob 
letošnjem občinskem prazniku in 
naši peti obletnici razstavljanja, 
je za nas velika čast, prav tako pa 
vzpodbuda za nadaljnje delo. 

To je kratek pregled navzven vi-
dnih aktivnosti. Mi pa uživamo 
tudi v naših druženjih. Na njih 
pregledamo, kaj je kdo zabeležil s 
fotoaparatom. Ob tem imamo pe-
stro debato, ne le o tem kje, kako 

in kdaj je kdo kaj posnel, ampak 
tudi kakšnih projektov se bomo 
lotili v nadaljevanju. Včasih smo 
celo tako radovedni, da mora kdo 
o določeni fotografiji poiskati še 
več informacij in nam jih nakna-
dno posredovati. Zelo radi hodimo 
na skupna fotografska raziskova-
nja. Te dni čakamo na ugodno vre-
me, da se bomo ponovno skupno 
in zelo firbčno podali na razisko-
vanje Doliča in Kozjaka. 

Za Fotofirbce Marica Rošker

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Fotofirbci
Društvo upokojencev Mislinja

Silva Uranjek: Breze Marica Rošker: Kdo je zmagal?

Marica Rošker: Naše ledeno kraljestvo
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Tanzanija je država v vzhodni Afriki, na severu 
meji na Kenijo in Ugando, na vzhodu pa na Indijski 
ocean, sestavni del je tudi Zanzibar. Največje je-
zero Afrike, Viktorijino jezero, se deloma naha-
ja v Tanzaniji, prav tako Nacionalni park Serengeti. 
Najvišja gora in najvišji vulkan Afrike je Mt. 
Kilimanjaro s svojimi 5.895 m, ki leži le 300 km juž-
no od ekvatorja in na severu meji na Kenijo.

Ko sva s partnerjem Hubertom že spomladi na-
črtovala najino naslednje potovanje, sva imela v 
mislih najprej treking nekje vzhodno od Kirgizije 
do Tadžikistana, saj naju vežejo in privlačijo pred-
vsem gore. Afrika vsekakor ni bila v ožjem izbo-
ru za dopustovanje. Moja top destinacija bi bila prej 
Himalaja, ko pa je prišel predlog, da obiščeva Afriko, 
mi to nikakor »ni sedlo«. Tam vendar ni hribov, 
slone in žirafe pa si lahko ogledam tudi na televizi-
ji! Moj partner me je skušal prepričati, da bo to čudo-
vita izkušnja, saj je pred leti že potoval po tem delu 
sveta in Tanzanija se mu je vtisnila v spomin kot lepa 
in raznolika dežela s preprostimi ljudmi in eksotič-
nimi hribi ter enkratnimi živalmi v njihovem narav-
nem okolju.

In Afrika je bila res taka, povsem drugačna in 
barvita, polna neznanih vonjav in občutkov. Prvi vtis 
po prihodu v mesto Arusha je bil pravi kulturni šok, 
kot da sem padla iz civilizacije v totalni kaos. Kmalu 
pa se je izkazalo, da bo šlo vse brez težav, vse se je 
zgodilo ravno ob pravem času in na pravem mestu, le 
malo je bilo treba potrpeti. Avtobusi v javnem prome-
tu vozijo brez voznega reda. Vse, kar rabiš, od sadja 
do spominske kartice za fotoaparat, lahko kupiš kar 
ob cesti. Če se pokvari avto, je mehanična delavni-
ca takoj za vogalom, v naslednji hiši ti zašijejo obleko 

po meri, operejo umazane »gojzarje«, pa še nova afro 
frizura bi pasala. Z domačini smo se dobro razumeli, 
vsak takoj ponudi pomoč in večina govori vsaj malo 
angleško. 

Po kratkem počitku v preprosti sobici bungalova 
smo že debatirali z vodnikom o načrtih v naslednjih 
dneh. Za ogrevanje je bil primeren dostop na 4.560 
m visok vulkan Mt. Meru, ki se je izkazal za dos-
ti bolj zahteven, kot sem pričakovala. Po štirih dneh 
hoje skozi deževni gozd, grmovje višinskega resja, 
prah in pesek, te na vrhu pozdravi sonce, ki je prav-
kar vzšlo izza Kilimanjara, enkratno doživetje.

Osrednji cilj potovanja je bil vzpon na mogočen 
Kilimanjaro, ki nikakor ni mačji kašelj, saj je kot naj-
višja gora imenovan tudi streha Afrike. Za tak pod-
vig so potrebne temeljite priprave in načrtovanje že 
doma. Na goro smo dostopali počasi po daljši poti 
»Lemosho route«, ker se tako telo bolje navadi na vi-
šino, pot pa nudi neverjetne razglede po naravi in 
pristen stik z domačini. Vsi člani ekipe, od vodni-
kov in kuharjev do nosačev, so ves čas skrbeli za naji-
no dobro počutje. Po napornem dnevu je ob večerih 
še vedno ostalo dosti energije za petje njihovih tradi-
cionalnih napevov in ples med šotori. Ko končno sto-
jiš na samem vrhu Afrike, ki spominja na lunino po-
vršino, in se ob sončnem vzhodu odpre pred teboj 
ogromen krater, so občutki zelo mešani, od solz do 
smeha in veselja, da si premagal samega sebe. V šes-
tih dneh se nam je gora usedla v srce in pustila tra-
jen spomin.

Tanzanija, dežela s tisoč obrazi
p o t u j e m o  s k u p a j  

Masajska koliba iz slame in blata nudi skromno zavetje

d r u š t v e n o  d e j a v n i  
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Napornemu delu potovanja so sledili bolj sprošču-
joči dnevi in safari v nacionalnih parkih, ki pa niso 
bili ravno počitnikovanje, saj smo vsak dan odhaja-
li na pot že takoj po zajtrku in se vračali pozno po-
poldan. Tudi celodnevna vožnja po slabih cestah in 
kolovozih v terenskem vozilu je utrujajoča. Zvečer 
je bilo časa samo za nujna higienska opravila, ve-
čerjo in že smo pakirali za naslednji dan. Obiskali 
smo nacionalne parke Tarangire, Ngorongoro kra-
ter ter Serengeti. Med potjo videvaš v savani bivališča 
Masajev, ki tu živijo že tisočletja po starih običajih v 
kolibah iz slame in blata. Serengeti pomeni v jeziku 
Masajev »Endless plains« – neskončna ravnina, kjer 

se na milijone živali v iskanju vode in hrane skozi vse 
leto seli od juga proti severu in nazaj.

Potovanje po Tanzaniji se je za naju tako končalo, 
a le fizično, kajti z mislimi si še dolgo po vrnitvi do-
mov nekje sredi savane, med levi in zebrami.

Pravijo, da te Afrika očara in spremeni od znotraj. 
V teh nekaj kratkih tednih se navzameš njihove dob-
re volje, besede, kot so »pole, pole« – počasi, počasi, 
»hakuna matata« – ne skrbi in bodi srečen, ti neka-
ko zlezejo pod kožo, njihov pozdrav »yambo, yambo« 
in »karibu sana« dobrodošel, se ti motajo po glavi še 
dolgo po vrnitvi v civilizacijo. Kar ne moreš verjeti, 
da so ljudje tam lahko srečni, čeprav nimajo ničesar. 
Marsikomu iz našega sveta je to popolnoma nerazu-
mljivo, saj imajo vsega na pretek in kljub temu niso 
nikoli zadovoljni. V Afriki pa se živi z danes na jutri, 
skromno, a zadovoljno, predvsem pa so med seboj ve-
liko bolj povezani.

Karmen Perme
Mt. Kilimanjaro, streha Afrike, ogromen masiv, ki ima tri 

vulkanske stožce.

š p o r t n i  u t r i p  

Novice s parketa

Še pod vtisi odbojkarskega doga-
janja v maju, ko smo v mislinjskih 
klubih organizirali tekme Srebrne 
lige za odbojkarsko žensko repre-
zentanco, obenem pa navdahnje-
ni z novo športno dvorano, smo v 
sezono 2019/20 v obeh odbojkar-
skih klubih štartali polni optimiz-
ma in motivirani za nove odbojka-
rske podvige. 

Začelo se je 13. avgusta. 
Treningi so do septembra pote-
kali dvakrat dnevno, vmes pa so Mini in mala skupina – dečki
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se zgodile še tridnevne priprave. 
Dopoldan so fantje in dekleta na-
birali kilometre na atletskem sta-
dionu, mišično maso pa v fitne-
su stare telovadnice. Popoldanski 
trening je bil namenjen tehni-
ki igranja in taktičnim prvinam v 
novi športni dvorani. Kakšen uži-
tek. Tako fantje kot tudi dekleta 
so se celostno naužili nove dvora-
ne. Kar hitro so sledile prve prija-
teljske tekme in turnirji. 

Iz tekme v tekmo je bila igra 
boljša in naše mlade ekipe so ko-
maj čakale prve tekme državnega 
prvenstva. Vsi smo se spraševali, 
kako bodo stekle tekme v tej veliki 
dvorani. Jo bomo lahko obvladali? 
Bodo prišli gledalci? Vsi strahovi 
so se razblinili ob prvi domači tek-
mi. Gledalci so napolnili tribune 
in iz srca navijali za domače. Dali 
so vedeti, da so naš sedmi igralec. 

Da je odbojka v Mislinji doma, 
smo se prepričali v septembru, 
ko je potekal vpis novih članov 

in članic. Fantje in dekleta so se 
zgrinjali v novo dvorano. Eni so 
se preizkusili in se podali v druge 
športe, velika večina pa jih je os-
tala. Na koncu smo se ustavili pri 
57 fantih in 68 dekletih. Kljub ve-
likemu številu novih bodočih od-
bojkarjev in odbojkaric ostajajo 
naša vrata odprta, da se nam prid-
ruži še kdo (informacije spodaj). 

V septembru je v Sloveniji po-
tekalo evropsko odbojkarsko pr-
venstvo za moške. Mislinjčani 
in Mislinjčanke smo se počutili 

del tega dogajanja, saj smo kilo-
metrino pričeli nabirati že z or-
ganizacijo Srebrne lige. Tako ni 
bilo naključje, da smo se v ve-
likem številu udeleževali te-
kem EP. Spremljati tekme v pol-
nih Stožicah je bil pravi užitek. 
Opazovati, kako šport, ki ga nosi-
mo v srcih in ki je vgraviran v naš 
domač kraj, z navdušenjem posva-
ja cela Slovenija. 

Lepše nagrade, kot smo jo pre-
jeli ob koncu prvenstva, si ne bi 
mogli zamisliti. Drugo mesto slo-
venske reprezentance, katere del 
je tudi naš nekdanji član Sašo 
Štalekar. Vzhičeni nad reprezentan-
co in Sašom smo mu v novi mis-
linjski dvorani priredili častni spre-
jem. Ponosen na svoj matični klub 
in ganjen nad gesto je obljubil, da 
se bo po koncu profesionalne kari-
ere vrnil domov, v Mislinjo. Od ve-
selja pa je na dogodku bržkone naj-
bolj razganjalo najmlajše člane, ki 
se kar niso mogli načuditi 214. cen-
timetrom, ki jih Sašo premore. 

Konec novembra je bila mis-
linjska dvorana spet polna. 
Napolnile so jo najmlajše odbojka-
rice iz celotne Slovenije. Zaključni 
turnir tekmovanja Liga Žoga 
miga je v dvorano privabil 12 naj-
boljših ekip v kategoriji Mala od-
bojka za deklice. Na treh igriščih 
hkrati so potekale tekme od jut-
ra pa vse do popoldneva. S tri-
bun je bilo slišati glasno navijanje. 

Mini in mala skupina – deklice

Sprejem reprezentanta Saše Štalekarja

Člani in kadetinje
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Dogajanje je sklenil župan Bojan 
Borovnik, ki je ob koncu turnirja 
podelil nagrade. 

Sezona se je dodobra segre-
la in parket je že vroč. Nove 

generacije najmlajših, ki se vsako-
dnevno navdušujejo nad odbojko, 
pa kažejo, da bo temu tako tudi v 
prihodnje. 

Urban Oder

Če se naši odbojkarski družini 
želiš pridružiti tudi ti, za dodatne 
informacije pokliči na 051 243 132 
(David Čuk). 

š p o r t n i  u t r i p  

Karate klub v letu 2019

Še eno leto se je obrnilo in že spet 
je čas za inventuro. Karate klub je 
v leto 2019 krenil z istimi želja-
mi, nameni in načrti kot že vrsto 
let. Povečati želimo število udele-
ženih v našem programu dela, že-
limo, da tisti, ki se enkrat udeleži-
jo dela v klubu, tudi ostanejo. Naš 
namen ni proizvajati tekmoval-
cev, zmagovalcev, mi želimo sreč-
ne in nasmejane sodelujoče na tre-
ningih, srečne in nasmejane člane 
kluba. Naši treningi sedaj poteka-
jo v telovadnici in v športni dvora-
ni. Treninge imamo že nekaj let 
trikrat tedensko, skupno pet ur. To 
je malo in veliko, saj imajo sode-
lujoči še kakšno drugo delo, nalo-
go, učenje. V telovadnici trenirajo 
starejši, bolj napredni člani kluba, 
mlajši začetniki pa so enkrat te-
densko v športni dvorani. Pohvale 
vreden je odnos vseh naših čla-
nov do tuje imovine, do starejših 
in odnos do treninga. Tudi med 
seboj se zelo dobro ujamejo in si 
znajo, upajo medsebojno poma-
gati. Letos smo začeli z novostjo, 
ki se bo, upam, prijela. Na zadnji 
trening v mesecu povabimo star-
še naših članov, ki z nami trenira-
jo in tako začutijo ritem in način 
našega dela. Na treningih se na-
učimo tako osnovnih kot tudi na-
prednih karate tehnik, naučimo 
se samoobrambe in ostalih znanj 

s področja karateja. Letos smo bili 
prvič na pripravah v Završah. Bilo 
je super. Hrana, spanje in seve-
da delo, ki je potekalo kot mora, in 
trije dnevi so kar prehitro minili. 
Malo manj udobja in malo manj 
elektronskih pomagal sploh ni po-
kvarilo razpoloženja. Celo prasta-
ri Kekec v VHS verziji je prav pri-
šel. To priložnost bi izkoristil in 
se zahvalil vsem udeleženim (OŠ 
Mislinja, Slomškov dom, vsi sode-
lujoči). Drugo leto nadaljujemo in 
to z enim dnevom več. Karate klub 
ima seveda tudi tekmovalno ekipo, 
ki se udeležuje tekmovanj po vsej 
Sloveniji. Ne oziramo se na to, kdo 
tekmovanje organizira, katera zve-
za je, mi gremo tja, kjer smo do-
brodošli in kamor nas povabijo. In 
vabijo nas velikokrat. Udeležujemo 
se mednarodnih pokalnih tekem, 
klubskih pokalnih tekem, gremo 
na državno prvenstvo in na koncu 

se nabere kar nekaj tekmovanj. To 
leto smo sodelovali na 17 tekmova-
njih, včasih smo bili kar na dveh 
tekmah v enem dnevu. O meda-
ljah ne bom govoril, saj je medalja 
nagrada za tekmovalca, klub pa pri 
tem le pomaga. Obstoječe druž-
beno stanje nas vodi k razmišlja-
nju, da je nekaj dobro samo, če je 
nagrajeno. Poglejte, koliko truda 
je vloženega, da je otrok tekmova-
lec sposoben nastopiti na tekmova-
nju, in če je zanj edini cilj zmagati, 
koliko solz potem teče po licih ob 
porazu. Zato naš cilj ni medalja, 
pač pa užitek na tekmovanju in po 
njem. Več je vreden obisk kina, pi-
cerije, muzeja ali druženje ob soku 
kot pa gonja za uspehom. Več je 
vreden nasmejan obraz kot solze. 
Ob prihajajočih praznikih vam že-
limo veliko sreče in dobrot, v 2020 
pa srečno!

Drago Felle

Lani nas je obiskal. A bo to leto tudi prišel?
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Nov zagon in ideje v Smučarsko 
skakalnem klubu Mislinja

Leto, ki se počasi izteka, se za 
SSK končuje vzpodbudno. V 
marcu letošnjega leta, ko je vode-
nje kluba prevzel Boštjan Pavlič, 
je klub doživel nekatere spre-
membe, ki so dale nov zagon 
in pozitivno energijo tako klu-
bu kot članicam in članom SSK 
Mislinja. V prvi vrsti se je bilo 
potrebno posvetiti našemu član-
stvu in ekipi otrok, ki je marljivo 
s trenerjema trenirala in zastopa-
la naše barve širom po Sloveniji. 
Veliko energije smo vložili v pri-
dobivanje novih članov in seve-
da še vedno ostaja velika želja, da 
bi se nekateri, ki so bili člani SSK 
Mislinja, ponovno vrnili in s tem 
oplemenitili in obogatili delova-
nje našega kluba. Vabilo zatorej 
velja. 

V klubu smo veseli, saj ima-
mo članico SSK Mislinja Jernejo 
Brecl, ki bo zastopala A žensko 
reprezentanco Slovenije. Tudi 
v nordijski kombinaciji bo bar-
ve Slovenije zastopal član SSK 
Mislinja B, reprezentant Gašper 
Brecl. Izjemno smo ponosni na 
vse rezultate vseh naših članov, 
ki so jih dosegli v tem in v pre-
teklih letih. Da imamo v klubu 
takšne tekmovalce, je lahko to ve-
lik navdih in motivacija za našo 
mladino.

Naj spomnimo tudi, da je 
v poletni sezoni v Mislinji po-
tekalo nekaj tekmovanj: za 
Pokal Cockta, za Pokal Občine 
Mislinja, za naslov državnega pr-
vaka. Člani in podporni člani 
kluba so vse prireditve izpeljali 

tudi z željo, da bi se teh prire-
ditev udeležilo čim več občank 
in občanov občine Mislinja. 
Trudimo se, da bi klub tudi na 
tem področju naredil velik korak 
v smeri prijaznosti in gostoljubja 
za tekmovalce, goste in naše ob-
čanke in občane.

V klubu nismo pozabili niti 
na razvoj skakalnega centra, saj 
se pripravlja projektna dokumen-
tacija za rekonstrukcijo skakal-
nice iz velikosti K65 na velikost 
skakalnice K55. Ravno v teh dneh 
se klub SSK Mislinja intenziv-
no pripravlja na nakup teptalni-
ka snega (»ratraka«), ki ga v klu-
bu nujno potrebujemo. 

Kot že rečeno, so vrata ska-
kalnic v Mislinji na široko od-
prta vsem, ki so ljubitelji tega 
športa. Cilj je skupaj z lokalno 

skupnostjo narediti skakalni cen-
ter, ki bo uporaben za občanke 
in občane ter hkrati ponos naše-
mu kraju. 

Naj se ob iztekajočem letu 
iskreno zahvalimo vsem čla-
nicam in članom kluba, star-
šem, trenerjema, županu obči-
ne Mislinja, vsem donatorjem in 
sponzorjem ter občankam in ob-
čanom, da nas podpirajo in po-
magajo našim otrokom pri razvo-
ju in napredku kluba.

SSK Mislinja vsem občan-
kam in občanom želi vesel božič 
in vse dobro v prihajajočem letu 
2020.

Članice in člani SSK Mislinja
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Neja Smonkar 
Zoja Rogan 
Aneja Rakovnik 
Anja Večko
Eva Šilak

Gabriela Bošnik 
Kevin Pogorevc
Daša Pogorevc 
Anna Kotnik
Evelin Ekselenski

Nina Poklič
Inaya Pušnik
Zaja Škodnik
Heidi Velunšek
Iva Klančnik

Župan,  
občinska uprava Mislinja,  
uredniški odbor NO

Novorojenci v občini Mislinja

Naš občan Herman Hrustel s Kozjaka je prejemnik prizna-

nja za najbolj skrbnega lastnika gozdov na Koroškem, ki 

ga podeljuje Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Podelitev, 

na kateri je priznanja podelil državni sekretar Damjan 

Stanonik, je potekala konec novembra. Uredniški odbor 

Naše občine in občinska uprava Hermanu Hrustelu česti-

tata ob doseženem priznanju. Z nagrajencem se bomo v 

naslednji številki glasila pogovarjali o nagradi, predvsem 

pa o gozdovih v Sloveniji oz. na Koroškem.

Čestitamo tudi dvema učiteljicama, Polonci Krašovec in 

Mariji Tašič: učiteljica naravoslovja in biologije Polonca 

Krašovec je prejela Odlikovanje Antona Janše III. stopnje, 

ki ga posameznikom podeljuje Čebelarska zveza Slovenije 

za vzorno vodenje čebelarskega krožka na OŠ Mislinja in 

za velik doprinos k skrbi za čebele ter vzgojo in izobraže-

vanje čebelarskega podmladka.

Agencija za varnost prometa je učiteljici Mariji Tašič na 

svečani prireditvi v Ljubljani podelila državno priznanje za 

izredni prispevek na področju prometne varnosti.

V decembrski številki izpostavljamo dve obnovi objektov 

v občini Mislinja. Prva je obnova fasade na PC Lopan, ki 

je znašala okoli 90.000 € bruto, financirali pa so jo vsi 

etažni lastniki, tako poslovnega kot tudi stanovanjskega 

dela. Druga obnova pa poteka na stavbi kulturnega doma, 

kjer, po zaključeni energetski sanaciji v lanskem letu, sedaj 

zaključujejo obnovitvena dela na stopnišču glavnega vhoda. 

V letu 2020 je v načrtu prenova sanitarij in dograditev 

sanitarij za invalide.

č e s t i t a m o  
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Bolj navduši polna dvorana Lopan. Nam 
tako samoumevna, mnogim obiskovalcem 

vzrok za zavidanje, da jo imamo.

Da ne moremo dolgo brez pesmi, je jasno. 
Estrama se je prvič predstavila s svojim 

koncertom.

Žal je starka s koso letos tudi na Koroškem 
pridno delala. Smo res tako objestni in 

sebični vozniki?

Letošnja bera sadja je prinesla tekmovanje 
za hrano tudi pri živalih.

Je bila pa jesen toliko bolj radodarna s 
pridelki na njivi in vrtu. Pa še domače je.

Ekološki otoki po občini pritrjujejo naši 
sebičnosti. »Tako! Na otok sem dal, sedaj naj 
pa drugi čistijo …«

Naj bo takšna ali drugačna priložnost 
– dobrodelnost združuje. Ker znamo in 
zmoremo.

Na mladih svet stoji. In ti imajo ideje, kako 
kaj doseči. Super. Prihodnost je obetavna.



Prireditvenik  
december 2019–marec 2020
December
 21. december pred PC Lopan 
 8.00–12.00 Prednovoletni sejem 
  TD Mislinja
 26. december Velika dvorana PC Lopan 
 19.30  Božično-novoletni koncert Babnikove godbe  
  z dirigentom Sandijem Rečnikom  
  gostja večera: Eva Černe 
  KD Mislinja
 30. in 31.  Mala dvorana PC Lopan 
 december Gibalno-ustvarjalne delavnice z Jernejo  
 9.30–11.30 in Suzano
 31. december Velika dvorana PC Lopan 
 22.00  Silvestrovanje  
  Občina 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 29. februarja 2020 na  
e-naslov nasaobcina@mislinja.si.

Januar
 25. januar  Mislinjski graben 
 ali 15. februar Sankanje v Mislinjskem grabnu 
 9.30–13.00 TD Mislinja

Februar
 22. februar pred PC Lopan 
 14.00 Pustni karneval 
  TD Mislinja
 25. februar  Graška Gora 
 15.00 Pokop pusta 
  TD Mislinja
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