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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 
22. november 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

(Ne)navadni časi
Preteklo je pol leta, odkar smo 

se znašli v t. i. novi realnosti, kot 
lahko večkrat zasledimo v medi-
jih, kadar je govora o koronaviru-
su. Koliko je realnost nova, lah-
ko najbolje presodimo vsak pri 
sebi, dejstvo pa je, da je pandemi-
ja povsod po svetu 'poskrbela' za 
posebne ukrepe, ki najbolj pose-
gajo ravno na družbeno-socialna 
področja, kot da niso že dovolj iz-
postavljena in ranljiva v vsakokra-
tnih časih. 

Pandemija nas je prav goto-
vo opomnila na pomen medse-
bojnih odnosov, pa tudi na raz-
ličnost kultur, ki na istem plane-
tu sicer sobivajo že stoletja in so 
se temu ustrezno tudi odzivale 
na zajezitev prenosa virusa – ene 
bolj, druge, žal, malo manj uspeš-
no. Povsod je bila velika pozornost 
usmerjena predvsem na stanje v 
gospodarstvu, seveda, saj je že na-
bava zaščitne opreme prva v vrsti 
dotičnega ministrstva, da ne ome-
njamo vseh ostalih panog. No, v 
naši občini smo se na tem podro-
čju zelo izkazali, zlasti s pomoč-
jo prostovoljk in prostovoljcev, ki 
ste nesebično prispevali, čemur 
je namenjena tudi tokratna župa-
nova zahvala, ki jo objavljamo na 
str. 4. Prav tam vas seznanjamo 
tudi z osrednjimi investicijami, 
ki so se ob zastavljenih projektih 
Občine Mislinja z izvajanjem sko-
raj nemoteno nadaljevale. Čeprav 
smo zaradi pandemičnega stanja 
še vedno zelo prikrajšani za mar-
sikateri kulturno-umetniški do-
godek, tudi za prireditve v okviru 
vsakoletnega občinskega prazni-
ka, ki ga bomo sicer obeležili s ča-
stno sejo zaprtega tipa, v soboto, 
26. septembra 2020, pa tokrat iz-
postavljamo aktualne dogodke s 

področja turizma. Kolikor je krat-
ko potegnila turistična branža z 
organiziranimi in vodenimi aran-
žmaji, pa se je v turizmu prav go-
tovo zgodil velik preobrat, saj smo 
Slovenci po dolgem času spet do-
pustovali predvsem v domačih lo-
gih. Tudi v naši občini se je us-
tavil marsikateri popotnik, če-
tudi ga ob načrtovanju poti mal-
ce zaskrbi pot skozi Hudo luknjo, 
kot je zaslediti v enem od tokra-
tnih prispevkov. V junijski šte-
vilki glasila smo objavili propa-
gandni fotografiji našega kraja, 
tokrat pa predstavljamo kampa-
njo Moja Slovenija, v sklopu kate-
re sta bili posneti. Kampanjo iz-
vaja Slovenska turistična organi-
zacija, ki se v zadnjih letih posve-
ča dolgoročno naravnani turistič-
ni promociji različnih slovenskih 
krajev, tudi Mislinje, ki je v sklo-
pu akcije Zimska turistična pa-
trulja zasedla 3. mesto v katego-
riji turistom najprijaznejša obči-
na v Sloveniji po izboru bralcev 
dnevnega časopisa Novice Svet24. 
V tem času so dotične občin-
ske službe opravljale namestitev 
opreme za (brezplačni) brezžični 
dostop do spleta na osrednjih lo-
kacijah Mislinje in njene okolice 
(Center Lopan, Tisnikarjeva hiša, 
Center za zdravje in šport, Stari 
bajer in Center Kope). Dostop do 
svetovnega spleta je prav gotovo 
nepogrešljiv člen pri potrebah so-
dobnega popotnika, prav gotovo 
pa tudi ljudje in zgodovina neke-
ga kraja, ki pišejo njegove zgod-
be. Teh v naši občini premoremo 
res veliko in v Mislinjskih zgod-
bah tokrat izpostavljamo spomine 
na začetke organiziranega športa 
v naši občini. Aprila 1960 je bilo 
namreč ustanovljeno Društvo za 

telesno vzgojo (DTV) »Partizan« 
Mislinja (danes ŠRD Mislinja), ki 
je predvsem z izgradnjo osrednje 
športne infrastrukture (šolsko 
igrišče, telovadnica, skakalnice …) 
in številnimi športnimi sekcija-
mi prav gotovo preseglo okvirje 
kraja in poskrbelo za bogato dedi-
ščino športne vzgoje. Smučarska 
sekcija denimo, ki je bila ob od-
bojki in smučarskih skokih ena 
močnejših sekcij društva, je vrsto 
let omogočala začetne in nadalje-
valne tečaje smučanja v domačem 
kraju (!) in, kot bi želelo naključje, 
smo bili v letošnjem poletju pri-
ča demontaži nekdanje vlečnice 
na Foltanovem 'bregu', tistem pos-
lednjem pomniku nekdanje smu-
čarske strmine na domačem pra-
gu. Morda pa bosta močna volja 
in zavedanje lastnega potencia-
la kraja v prihodnje vendarle pos-
krbela za nove nastavke tudi na 
tem področju. V tokratni števil-
ki glasila povzemamo tudi uspeš-
no izveden tradicionalni Gozdni 
tek, ki so ga v sklopu omenjenega 
DTV »Partizan« prvič izvedli leta 
1980, v novi preobleki, in ob upo-
števanju vseh predpisanih ukre-
pov, pa junija letos strumno iz-
peljali organizatorji Smučarskega 
kluba SMUK Mislinja ob pomo-
či številnih prostovoljcev, ki so 
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n a š a  o b č i n a  

Že v junijski številki glasila Naša občina smo se 
zahvalili vsem, ki so kakorkoli pomagali pri zajezi-
tvi Covida-19. Posebej smo se spomnili na šivilje, ki 
so prostovoljno in brez plačila izdelale velike količi-
ne zaščitnih mask, ki smo jih nato posredovali v vsa 
gospodinjstva v občini. Posebna zahvala gre tudi lju-
dem, ki so na druge načine, brez plačila pomagali v 
trenutkih, ko se je svet zaradi koronavirusa postavil 
na glavo. Zato se želimo ob tej priložnosti zahvaliti 
posameznikom in podjetnikom, ki so dodali svoj ka-
menček k mozaiku za čimprejšnje ukrepanje in ome-
jevanje virusa.

Nekateri so pristopili na pomoč z donacijami bla-
ga in druge zaščitne opreme ter krojenjem mask, ne-
kateri pa so brezplačno dobavili že izdelane zaščitne 
maske. Posamezniki so donirali tudi računalniško 
opremo za učence, ki so se šolali od doma.

Biti človeku blizu, ko je v stiski, biti z njim pove-
zan in skupaj iskati rešitve, je najpomembnejši člen 
za izboljšanje nastalih razmer.

Med donatorji, ki jim župan podeljuje ZAHVALO 
ŽUPANA za njihov human doprinos k preprečevanju 
širjenja virusa, so podjetja:
• Adient Slovenj Gradec d. o. o., Slovenj Gradec,
• Propip d. o. o., Šoštanj,
• Moduli SG d. o. o., Slovenj Gradec,
• Lajka d. o. o., Slovenj Gradec.

In posamezniki:
• Mitja Bežan,
• Simon Ošlak,
• Andreja Oder,
• Lena Koprivnikar,
• Jožica Jaš,
• Jožica Slemenik.

Hvala vsem in vsakomur posebej.
Kljub sodobni tehnologiji in razvoju na vseh pod-

ročjih življenja nam pretečega virusa še vedno ni us-
pelo zajeziti, zato do njega ne smemo biti brezbrižni. 

Še naprej je potrebno upoštevati navodila stroke 
in se držati pravil. Prepričani moramo biti, da bomo 
skupaj sposobni premagati tudi prihodnje izzive. 
Solidarnost, ki so jo posamezniki in podjetja pokaza-
li v boju z virusom, bo potrebna tudi zato, ker nas ča-
kajo posledice na ekonomskem področju. 

Bodimo in ostanimo zdravi, saj le tako lahko sle-
dimo svojim vrednotam in se zavedamo, da je naša 
sreča posledično odvisna tudi od sreče sočloveka.

Zahvala župana

spomnili na čase složnega in eki-
pnega duha. Pohvala gre tudi or-
ganizatorjem prvega počitniškega 
varstva otrok Mislinjski mulc, ki 
je ob brezskrbnem aktivnem dru-
ženju na prostem poskrbelo pred-
vsem za spoznavanje domačega 
kraja in običajev. 

Drage občanke in dragi ob-
čani, nadejamo se, da boste v 

pričujoči številki glasila našli 
marsikaj zanimivega, informativ-
nega, sproščujočega, ali pa se bos-
te nad čim ujezili. Veseli bomo, če 
bomo tudi v prihodnje prejema-
li vaša pisma, tokratni pismi ob-
čanov Majde in Mira pa naj bosta 
opomnik, da bodimo v takšnih ali 
drugačnih časih vendarle najbolj 
hvaležni za tiste, četudi še tako 

drobne, lepe trenutke. V upanju, 
da se začetek letošnjega šolskega 
leta, na katerega so se na matični 
šoli in njeni podružnici ter obeh 
vrtcih odlično pripravili, le-to v 
takšni obliki izpelje do ponovnih 
poletnih počitnic, želim vse dobro 
in kmalu na snidenje.

Aleksandra Čas
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Na investicijskem področju je 
zajeten del proračunskih sredstev 
usmerjenih v cestno infrastruk-
turo. Že v prvi polovici leta smo 
zaključili z rekonstrukcijo odse-
ka javne poti Boštjan–Ramšak 
na Kozjaku ter gozdne ces-
te od Konečnika do Grila v Mali 
Mislinji.

Oba odseka, katerih skupna 
dolžina znaša nekaj več kot 1.900 
m, predstavljata pomembni pri-
dobitvi za občino, za razvoj po-
deželja in za lažje gospodarjenje 
na okoliških kmetijah. Višina in-
vesticije na Kozjaku je približno 
130.000 €, odseka Konečnik–Gril 
pa 180.000 €.

Trenutno je v teku tudi rekon-
strukcija odseka lokalne ceste 
Mislinja–Šentilj–Dovže, in sicer 
od križišča za Razborco do kri-
žišča pri cerkvi sv. Urha. 450 m 
dolg odsek se navezuje na odsek, 
zaključen v letu 2016 in bo prav 
tako zajemal širino vozišča 5 m 
ter hodnik za pešce v širini 1,2 m. 
Vzporedno z gradbenimi deli na 
tem odseku potekajo tudi arheolo-
ške raziskave, saj je gre za kultur-
no varstveno območje stavbne de-
diščine. Arheološki nadzor izvaja 
Koroški pokrajinski muzej.

V okviru Programa razvoja po-
deželja v programskem obdobju 
2014–2020 smo v avgustu zaklju-
čili z rekonstrukcijo gozdne ces-
te Rebernik–Tičler v Gornjem 
Doliču. 1.130 m dolgo gozdno ces-
to smo rekonstruirali s 50-odstot-
nim sofinanciranjem EU.

Poleg omenjenih investicij-
skih vlaganj v ceste so v teku 

Investicije 

Rekonstrukcija JP Boštjan–Ramšak na Kozjaku

Rekonstrukcija gozdne ceste Konečnik–Gril v Mali Mislinji

Rekonstrukcija odseka LC Mislinja–Šentilj–Dovže v Dovžah
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tudi: vgradnja teleskopskih tri-
bun na elektro pogon v Centru 
za zdravje in šport Mislinja (so-
financiranje Fundacije za šport) 
in prenova Kulturnega doma 
Šentilj. Za slednje smo na pod-
lagi prijave na razpis preje-
li sklep o sofinanciranju s strani 

Prenova Kulturnega doma Šentilj – javne sanitarije

n a š a  o b č i n a  

Dandanašnji si življenja brez 
povezave s svetovnim spletom 
skoraj ne moremo več predsta-
vljati, zato je vsakršen dopri-
nos do lažjega in tudi brezplač-
nega dostopa do spletnih strani 
vselej dobrodošel. Tudi Evropska 

komisija si prizadeva v tej sme-
ri in s pobudo WiFi4EU državlja-
nom po vsej Evropi omogoča brez-
žični dostop do interneta na jav-
nih mestih, vključno s parki, trgi, 
javnimi zgradbami, knjižnicami, 
zdravstvenimi domovi in muzeji. 

Ker tudi v naši občini na določe-
nih javnih lokacijah do svetovne-
ga spleta doslej ni bilo mogoče 
dostopati brezžično in brezplač-
no, smo toliko bolj veseli, da lah-
ko odslej brezplačno uporablja-
mo internetne storitve tam, kjer 

Nove lokacije z brezplačno brezžično 
povezavo do internetnih storitev – 
'WiFi4EU'

Rekonstrukcija gozdne ceste Rebernik–Tičler v Gornjem Doliču

Ministrstva za kulturo v višini 
47.000 €. 

S strani Ministrstva za okolje 
in prostor pričakujemo oz. upamo 
tudi na pridobitev sredstev za od-
pravo posledic naravnih nesreč po 
neurjih v lanskem letu, v zaključ-
ni fazi je projektna dokumentacija 

in pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za kolesarsko pot Huda lu-
knja, projekt prenove kuhinje v 
OŠ Mislinja, idejna zasnova no-
vega gasilskega doma in še vrsta 
manjših, a prav tako pomembnih 
projektov.

Boris Kamenik
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to še ni bilo omogočeno. Občina 
Mislinja je namreč uspešno kan-
didirala na razpisu WiFi4EU in 
s strani Evropske komisije preje-
la bon v vrednosti 15.000 €, ki ga 

je namenila za namestitev opreme 
za brezžični internet na nasled-
njih točkah: 
• Center Lopan z okolico,
• Center Kope z okolico,
• Center za zdravje in šport 

Mislinja,
• Tisnikarjeva hiša,
• športno igrišče »Stari bajer« in 

skakalnice.
Povezava na omrežje WiFi4EU 

je zelo enostavna. Pri prvi pove-
zavi na brezplačno WiFi omrež-
je boste preusmerjeni na spletno 
stran, kjer se boste lahko prijavili 
z enostavnim klikom na VSTOPI. 

Ko ste povezani z omrežjem, 
boste preusmerjeni na spletno 
stran www.europa.eu, kjer boste 
lahko do 6 ur brezplačno brskali 
po internetu z uporabo WiFi4EU. 
Poleg tega se boste lahko po pre-
tečenem 6-urnem obdobju ponov-
no povezali, brez ponovne prijave. 
Tovrstna pridobitev v našem kra-
ju je vsekakor doprinos tudi v tu-
rističnem oziru, saj na omenjenih 
lokacijah gostimo domače in tuje 
goste, ki so tovrstnih storitev dru-
god že vajeni.

Aleksandra Čas

n a š a  o b č i n a  

n a š a  o b č i n a  

Slovenska turistična organiza-
cija je k sodelovanju povabila raz-
lične institucije za izvedbo vseslo-
venske komunikacijske kampanje 
Moja Slovenija, z namenom spod-
bujanja prebivalcev Slovenije, da 
dopustujejo doma in raziskujejo 
Slovenijo ter delijo svoja doživetja.

Skupaj z Regionalno razvoj-
no agencijo za Koroško regijo 
smo se dogovorili o podrobnostih 
kampanje (destinacijo, čas sne-
manja, ambasadorjih …). Dobili 
smo natančne usmeritve, na kak-
šen način naj kampanjo izpelje-
mo. Izbrali smo štiri destinacije: 

Kampanja Moja Slovenija
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Zoisov park, Miklavževo hišo, ko-
lesarsko pot Štrekna in Črni vrh. 
Določili smo tudi dva ambasa-
dorja – Matjaža Ježa in Lenarta 
Žubra, ki sta se na naše povabi-
lo odzvala in z veseljem sprejela 
sodelovanje. Matjaž in Lenart sta 
pripravila besedilo, ki sta ga po-
tem uporabila v videoposnetkih. 
Pri snemanju je sodelovala tudi 
Mira Jeseničnik, ki je pripravila 
domače dobrote za prikaz na vide-
oposnetkih. Pri snemanju sta ak-
tivno sodelovala tudi Anže Sovinc 
in Lucija Podpečan. Vreme je bilo 
v juniju zelo muhasto in deževno, 
zato smo vsakodnevno spremljali 

vremensko napoved in se veselili 
lepega vremena ter pričetka sne-
manja. Na izbranih lokacijah smo 
snemanje izvedli večkrat, zara-
di različnih motečih dejavnikov v 

naravi. Po celodnevnem snema-
nju smo prišli do zaključka, da 
nam je dobro uspelo in smo bili 
prijetno presenečeni nad dogodi-
vščino. Videoposnetke smo posre-
dovali na Slovensko turistično or-
ganizacijo, kjer so jih opremili s 
podnapisi, imeni in podobo kam-
panje Moja Slovenija, in jih nato 
objavili na družbenih omrežjih, 
kjer smo doživeli lep odziv. 

Na posnetkih smo prikaza-
li le delček lepot, ki jih premo-
re Mislinja, saj se zavedamo, da 
je destinacij, vrednih ogleda, še 
veliko. 

Andreja Srt

n a š a  o b č i n a  

V peto sezono zimske turi-
stične patrulje, ki v slovenskem 
prostoru vse bolj pridobiva ve-
ljavo, je bila vključena tudi obči-
na Mislinja. Ekipa Svet24 je or-
ganizirala obisk tujih študen-
tov po različnih slovenskih ob-
činah. Mislinjo sta obiskali štu-
dentki Julija in Katra iz Rusije. 
Preden sta se odpravili na pot, sta 
si ogledali spletne strani o kraju 

in preverili transportne poveza-
ve. Ugotovili sta, da bosta mora-
li najeti avtomobil, saj je občina 
Mislinja zelo razgibana in bi bili 
z javnim prevozom precej ome-
jeni. Pred odhodom sta se malce 
prestrašili ceste skozi Hudo luk-
njo, a je vožnja minila brez težav. 
Njuna odločitev o najemu avto-
mobila se je izkazala za pravilno, 
saj sta lahko videli veliko čudovite 

narave, se vmes ustavili in po-
sneli nekaj fotografij. Pred odho-
dom sta prav tako preverili pre-
nočitvene zmogljivosti, a je bila v 
času njunega obiska večina pre-
nočišč zasedena. Na elektronski 
naslov Občine Mislinja sta posla-
li sporočilo po pomoči pri rezer-
vaciji prenočišča. Na občini smo 
jima z veseljem priskočili na po-
moč in jima uredili prenočišče 

Zimska turistična patrulja
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v Lukovem domu na Kopah. Ob 
prihodu v Mislinjo sta se najprej 
ustavili na kosilu v Gostinstvu 
Vagon in bili navdušeni nad not-
ranjostjo, zasnovano v podobi va-
gona. Po kosilu sta se odpravili 
na sprehod po Mislinji, si ogleda-
li dve cerkvi, številne kapelice, tr-
govine in lepo urejeno naselje. Po 
sprehodu sta se odpravili do svo-
jega prenočišča na Kope in še po-
sebej Julija je bila zelo navduše-
na, saj je po dolgem času vide-
la sneg in se za hip počutila kot 
doma. Zvečer sta se ob zabavi v 
hotelu družili z domačini in spoz-
nali tradicionalno slovensko glas-
bo. Pred vrnitvijo v Ljubljano sta 

se še enkrat ustavili v Mislinji in 
si ogledali Center za zdravje in 
šport, nad katerim sta bili navdu-
šeni in dejali, da je to eden boljših 
centrov, ki sta jih videli. Ob slove-
su sta prejeli še spominek, ki ju 
bo spominjal na obisk Mislinje.

Za zaključek zimske turistič-
ne patrulje smo bili vabljeni na 
podelitev priznanj v Športni park 
Vrhnika, kjer smo dobili prizna-
nje po ocenjevanju tujih državlja-
nov za odlične zabave z domačo 
glasbo ter prejeli 3. mesto v kate-
goriji turistom najprijaznejša ob-
čina v Sloveniji po izboru bralcev 
dnevnega časopisa Novice Svet24.

Andreja Srt

n a š a  o b č i n a  

V času, ko sta pandemija nove-
ga koronavirusa in z njo povezana 
karantena ohromili javno življe-
nje in prekrižali načrte organiza-
ciji javnih dogodkov, so člani klu-
ba SMUK konec junija v Mislinji 
izpeljali tradicionalni Gozdni tek. 
Tako so obiskovalcem in tekmo-
valcem teka omogočili druženje 

v zdravem, športnem duhu. O or-
ganizaciji dogodka in načrtih za 
prihodnjo, jubilejno obletnico do-
godka, smo se pogovarjali z enim 
izmed organizatorjev, Tomažem 
Kurmanškom.

Letošnji Gozdni tek je bil, kljub 
izrednim razmeram zaradi koro-
navirusa, po številu udeležencev 

rekorden. Teka se je udeležilo 
kar 95 odraslih tekačev in 58 ot-
rok, ki so tekmovali v kategori-
jah 5 in 10 km za odrasle ter 300, 
600 in 1.500 m za otroke. Gozdni 
tek Mislinja je bil med drugim le-
tos prvi tek v okviru tekmovanja 
za Štajersko-koroški pokal. Kot je 
za Našo občino povedal Tomaž, 

39. Gozdni tek Mislinja
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je bila izvedba prireditve močno 
zaznamovana in otežena zaradi 
koronavirusa.

Karantena in ukrepi na podro-
čju javnega druženja so močno 

vplivali na načrte, ki so bili zastav-
ljeni pred izbruhom pandemije, 
a izkazalo se je, da so se organi-
zatorji, kljub določenim dvomom 
in oviram, vseeno izkazali in tek 

izpeljali. Čeprav so bili vsi ostali 
teki in tekmovanja v regiji odpove-
dani, je trdo delo organizatorjev in 
prostovoljcev omogočilo prvi tek 
po času karantene v regiji. Tomaž 
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Kurmanšek je izpostavil izjemno 
zagnanost in trdo delo vseh so-
delujočih, ki so v samo 2 tednih 
pripravili vse potrebno za izved-
bo tekmovanja. Dogodek je pote-
kal v tesnem sodelovanju in upo-
števanju priporočil NIJZ. Letošnji 
Gozdni tek zaradi same časovne 
stiske in predvsem stanja okoli ko-
ronavirusa ni prinesel veliko no-
vosti, seveda pa so novosti načr-
tovane za naslednjo, jubilejno 40. 
izvedbo tekmovanja.

Gozdni tek predstavlja po-
memben del javnih dogodkov in 

športa v Mislinji, eden izmed ci-
ljev teka je promocija Mislinje. 
Veliko povabljenih tekačev priha-
ja iz drugih krajev in imajo tako 
možnost spoznati naše kraje in 
lepote. Kot pove Tomaž, je veli-
ka želja organizatorjev teka tudi 
promocija in razširjanje strasti do 
tega športa med občani Mislinje. 
Ravno razvoj tekaške kulture v 
Mislinji je načrt za prihodnje 
leto, kjer bodo s pripravljalnimi 
dogodki in treningi organizatorji 
poskušali vzpodbuditi čimveč 'lo-
kalcev', da se udeležijo Gozdnega 

teka in posvojijo tek kot obliko 
rekreacije. 

Zahvale za pomoč in preda-
nost pri organiziranju tega tekmo-
vanja pripadajo Občini Mislinja, 
Turističnemu društvu Mislinja, 
Kulturnemu društvu Jože 
Tisnikar, vsem prostovoljcem, po-
kroviteljem, gasilcem in zdra-
vstvenemu osebju ter vsem, ki so 
pripomogli k izpeljavi letošnjega 
Gozdnega teka.

Žiga Šilak

n a š a  o b č i n a  

Za župnikom šentiljske fare 
Tinetom Tajnikom je 50 let du-
hovniške službe. Ob takšnih ju-
bilejih duhovniki običajno opravi-
jo obred zlate maše. Tine Tajnik 
je najprej daroval zlato mašo v šo-
štanjski farni cerkvi, zadnjo ne-
deljo v juniju pa smo lahko pri-
sostvovali zlati maši v domači far-
ni cerkvi sv. Ilja. 

Rojen je bil samo nekaj mese-
cev po koncu 2. sv. vojne v idilični 
vasici Ravne pri Šoštanju. Mladost 
je preživljal v trdni kmečki druži-
ni s petimi otroki. Že zelo zgodaj 
je izgubil očeta, s tem pa je bilo 
konec tudi njegovih brezskrbnih 
mladostnih let. Bil je pred odloči-
tvijo, kako nadaljevati življenjsko 
pot. Vseskozi je v njem tlela želja 
po duhovniškem poklicu, k temu 
ga je vzpodbujala tudi njegova 
mama. Zato se je vpisal na teolo-
ško fakulteto in tako 5. julija 1970 
dočakal veliko slovesnost nove 
maše v šoštanjski cerkvi. Skupaj 

z njim se je tega dogodka udele-
žilo okoli 350 vernikov. Njegova 
prva duhovniška služba je bila v 
Selnici ob Dravi, kjer je deloval 
kot kaplan. Po štirih letih je prev-
zel duhovniško službo župnika v 
šentiljski fari v Mislinji in tu ostal 
vseh nadaljnjih 46 let. 

V času službovanja v 
Šentilju se je poleg duhovniških 

obveznosti lotil obnove, posodobi-
tve in gradnje nekaterih cerkvenih 
objektov. Tako je vodil dela pri ob-
novi in širitvi župnijske cerkve sv. 
Ilja, obnovil in dogradil je objekt 
Slomškovega doma, na Kopah je 
poskrbel za nadomestno gradnjo 
cerkvice sv. Ane, bil je pobudnik 
postavitve planinskega zname-
nja na Črnem vrhu, v neposredni 

Zlata maša župnika Tineta Tajnika

Podelitev občinskega priznanja 
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bližini cerkvenih objektov je zgra-
dil športno igrišče in še marsikaj 
bi se dalo našteti. Vse to je tudi 
pripomoglo k lepšemu izgledu va-
sice Šentilj. 

Vseskozi pa je bil predan tudi 
planinstvu. Zato se je kmalu po 
ustanovitvi Planinskega društva 
Mislinja vključil v njegovo delo-
vanje. Kot planinski vodnik je vo-
dil veliko organiziranih poho-
dov. Vodil je številne organizira-
ne odprave in pohode domačih 
planincev na najbolj zahtevne vr-
hove evropskega pogorja. Tako 
so skupaj osvojili Mont Blanc, 
Matterhorn, Grossglockner … Bil 
je tudi v odpravi v južnoameriške 
Ande in Kilimandžaro v Afriki. 
Planinska zveza Slovenije mu je 
zato podelila tudi najvišja prizna-
nja, od bronastega, srebrnega, zla-
tega znaka, vse do nedavno pode-
ljene svečane jubilejne listine. 

Tine Tajnik je ob somaševa-
nju številnih duhovniških prijate-
ljev opravil obred zlate maše v ob-
novljeni domači župnijski cerkvi 
skupaj s svojimi farani. Domačini 
so napolnili domačo župnijsko 

cerkev, njegovemu jubileju pa so 
se poklonili tudi praporščaki vseh 
domačih društev in drugih orga-
niziranih oblik cerkvenega delo-
vanja. Pri praznovanju so sode-
lovali tudi strelci z možnarji in 
Babnikova godba. Za vse je bila ob 
koncu pripravljena pogostitev ob 
Slomškovem domu. Ob tej prilož-
nosti mu je župan Bojan Borovnik 
podelil posebno občinsko pri-
znanje za korektno in vsestran-
sko sodelovanje z domačo lokalno 
skupnostjo.

Naj na koncu navedemo ne-
kaj statističnih podatkov. V času 
službovanja v Šentilju je Tine 
Tajnik opravil preko 15.000 maš-
nih obredov, krstil je preko 1.500 
otrok, na zadnji poti je pospre-
mil in opravil obred pokopa za 
preko 1.100 domačinov, prav tako 
pa je v tem času pripravljal otro-
ke na slovesnosti prvega obhajila 
in birme.

Mirko Tovšak

Župljani med mašo

n a š a  o b č i n a  

Potem, ko smo 24. 9. 2019 v 
Stražah pri Mislinji postavili in-
formacijsko tablo Projekta Vranov 
let, smo 5. septembra letos na 
tem mestu pripravili prvo priredi-
tev v spomin na osvoboditev 106 
zavezniških vojakov na Pohorju. 
Borci Šercerjeve brigade, ki so 
23. 8. 1944 osvobodili Lovrenc na 
Pohorju, so 31. 8. 1944 na železni-
ški progi v Ožbaltu osvobodili 87 

Britancev, z Bistriškega Pohorja 
pa so privedli še 9 Britancev in 
10 Francozov, ki so delali na kme-
tijah. Dva tedna prej so parti-
zani osvobodili okoli 500 km² 
Zadrečke in Zg. Savinjske doline. 
Tako je bila pot v svobodo odprta 
preko Pohorja in Mislinjske doli-
ne, čez Graško goro in Mozirske 
planine v Ljubno ob Savinji in 
Gornji grad. V 11 dneh, tj. 10. 9., 

Prva prireditev Vranov let –  
Mislinja 2020
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so skupino privedli v Semič, 17. 
9. 1944 pa so zavezniški voja-
ki poleteli s partizanskega leta-
lišča Otok v svojo bazo v Italijo, 
v Bari. Organizator prireditve 
Vranov let – Mislinja 2020 je 
bil Anton Stropnik, predsednik 
KO ZB Razbor, s prisotnostjo 
nas je podprl predsednik ZB Zg. 
Savinjska dolina Jože Rakun, z 
Občine Mislinja je prisostvova-
la Andreja Srt, ki je izkazala zani-
manje in obljubila nadaljnjo pod-
poro. Tudi v bodoče nas podpira 

Jože Potočnik, član upravnega 
odbora SK Smuk Mislinja, pri-
reditvi je prisostvoval tudi usta-
novitelj PD Koroške, sedaj član 
upravnega odbora PZS Mirko 
Tovšak, ki bo Projekt Vranov 
let predstavil širšemu članstvu 
PZS. Prireditev je popestrila 
Manja Kavnik s harmoniko, zgo-
dovinsko sporočilo sem pripra-
vil predsednik Društva Vranov 
let Eduard Vedernjak, brala pa je 
Mihaela Movh. Pogostitev je prip-
ravila Katarina Pajenk. 

Čestitam in zahvaljujem se or-
ganizatorju in vsem, ki so s svo-
jo prisotnostjo podprli ta spomin-
ski dogodek v Mislinji, spomin 
na plemenita dejanja naših pred-
nikov, borcev za osvoboditev iz-
pod nacističnega jarma, pod kate-
rim bi brez upora slovenski narod 
izginil.

Eduard Vedernjak
predsednik Društva Vranov let

V soboto, 22. 8., smo se zbrali 
pri nas doma, pri družini Zdovc, 
po domače pri Časeku v Završah, 
kjer smo imeli sveto mašo, blagos-
lov novega križa in blagoslov hiše 
ter gospodarskega poslopja.

Z ženo Marijo sva se pred še-
stimi leti preselila v Završe in 
sklenila, da bova postavila križ, 
ki bo nadomestil tisti križ, ki so 
ga moji predniki prodali okoli leta 
1925. Da lahko ta križ še danes vi-
dimo v bližini njegove domači-
je (p. d. Kolandrove), gre zahva-
la Jožetu Rošerju. Žal, ne vemo, s 

kakšnim namenom je bil prvotno 
postavljen.

Nov križ pa je postavljen v zah-
valo za zdravje in blagoslov cele-
ga kraja.

Hvala vsem, ki ste kakorko-
li pomagali pri postavitvi križa in 
sodelovali pri sv. maši ter blagos-
lovu. Posebej se zahvaljujem g. 
župniku Mirku Horvatu za daro-
vano sv. mašo in blagoslov, pev-
cem Sv. Vida za popestritev sv. 
maše in vsem, ki ste sodelovali pri 
tem dogodku.

Janez Zdovc

Blagoslov novega križa
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m l a d . s i  

Mislinjski mulc

Letošnje poletje smo se odlo-
čili, da otrokom popestrimo po-
čitnice ter jim ob torkih in četrt-
kih pričaramo veliko zabave, sme-
ha, ustvarjanja, športnih aktivno-
sti, druženja, predvsem pa obilico 
lepih in nepozabnih dogodivščin, 
brezskrbnosti ter dobre volje – saj 
so vendar počitnice! Menimo, da 
nam je to vsekakor uspelo, saj se 
je ekipa Mislinjskega mulca tru-
dila, da so se imeli otroci skrajno 
lepo. 

Vsak teden je bil nekaj poseb-
nega in nosil s seboj drugačno te-
matiko. Tako smo sprva spozna-
vali našo prelepo Mislinjsko do-
lino, obiskali kar nekaj kmetij: 
Foltan, Jakob, Sveček, Levovnik, 
Levovšek, Jevšnik. Za njihovo 
gostoljubnost in prijaznost se jim 
še enkrat najlepše zahvaljujemo. 
Spoznali smo, da dela na kmeti-
ji nikoli ne zmanjka, vselej se naj-
de kakšno opravilo, ki ga je pot-
rebno opraviti. Otroci so se seveda 

preizkusili v košnji trave, se slad-
kali z domačimi jagodami in celo 
pridelali mošt iz domačih, sočnih 
ter slastnih jabolk. Kakšna dožive-
tja! Upamo, da bodo otrokom za 
vedno ostala v lepem spominu. 

Veliko časa smo aktivnosti 
Mislinjskega mulca izvajali tudi 
na prostem, na igrišču ni manj-
kalo nogometa in športnih aktiv-
nosti, na uricah pa so otroci po-
kazali tudi svojo ustvarjalno noto. 
Izdelovali so izdelke iz Das mase, 
risali z nogo, barvali, kaširali mo-
tive na steklene lončke in še in še. 
Ne smemo pozabiti, da so otroci 
tudi veliko plesali ter se ob pomo-
či animatorke Kaje naučili kar ne-
kaj zabavnih koreografij in gibov. 
S pomočjo animatorja Tilna so 
spoznali tudi osnove taborjenja, ki 
so jih kasneje uporabili na našem 
taboru.

Ena izmed tem je bila spo-
znavanje poklicev. Za otroke smo 
pripravili predstavitev policistov 

in gasilcev. Tako so imeli prilož-
nost spoznati policijsko opremo, 
vozila, nadeli so si obrambne jopi-
če, lisice, spoznali gasilsko opre-
mo, vklopili sireno, streljali z vod-
no 'pumpo' in mnogo drugega. 

Ob koncu našega poletne-
ga druženja smo organizirali po-
seben tabor, ki smo ga prežive-
li v naravi, in sicer v Završah na 
šoli. Naslov tabora se je glasil: 
Preživetje v naravi. Sliši se pre-
cej razburljivo in naj vam povemo, 
da je tudi bilo. Otroci so na tabo-
ru, skupaj z animatorji, tekmo-
vali v postavljanju bivakov, uživa-
li na zabavni vodni drči, po kateri 
so se spuščali, se neizmerno zaba-
vali, zganjali norčije in se smeh-
ljali, še posebej takrat, ko jih je za-
lila voda. Med zabavno vodno igro 
nas je obiskal tudi župan Bojan 
Borovnik. Bil je vesel, da se ima-
mo lepo in da skupaj preživlja-
mo lepe trenutke, za katere upa-
mo, da so bili tudi otrokom nekaj 
posebnega. 

Na taboru so otroke čaka-
le različne delavnice. Prva je 
bila ustvarjalna, otroci so iz Das 
mase ustvarjali ogrlice, kipce, 
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posodice, iz papirja pa so izde-
lovali vetrnice. Druga delavni-
ca je bila športna, kjer ni manj-
kalo nogometa, tretja plesna, če-
trta pa delavnica zaupanja, kjer 
so otroci z zavezanimi očmi ho-
dili po poti zaupanja. V peti de-
lavnici so otroci izdelovali loke 
in z njimi tudi streljali. Ob kon-
cu dneva pa so imeli še eno po-
membno nalogo. Najti so mora-
li kar dva skrita zaklada. Pa mis-
lite, da so ju našli? Seveda, našim 
malim junakom je nedvomno us-
pelo! Prvi skriti zaklad je pos-
lal župan, v skrinjici se je skrival 

slasten sladoled! Po sladkanju 
z njim smo nestrpno odprli še 
drugega, v katerem so se skriva-
le slastne penice. Stemnilo se je 
in čas je bil, da prižgemo ogenj. 
Ko je končno zagorel svetli pla-
men, so si otroci ob njem pek-
li hrenovke in ob koncu še peni-
ce. Zares prelep zaključek veče-
ra. Naši trebuščki so bili polni, za 
nami je bil čudovit dan in čudovi-
to obdobje Mislinjskega mulca … 
Ki seveda še zdaleč ni končano. 
Se vidimo kmalu, naši pogumni 
nadobudneži!

Ekipa Mislinjskega mulca
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m l a d . s i  

Novičke Sončnega škrata

Jesenski živžav v vrtcu Sončni škrat 
Dolgih, dolgih počitnic je konec. Za 173 predšol-

skih otrok v občini Mislinja so se odprla vrata vrt-
ca Sončni škrat na 3 lokacijah v 9 oddelkih. Vanje so 
vključeni otroci od 1 do 6 let.

Epidemija koronavirusa se je v tem obdobju do-
taknila vseh nas. Z njo se vsak sooča na svoj način. 
Tudi otroci ob vstopu v ustanovo doživljajo aktualno 
dogajanje. Vsi zaposleni se ob nastali situaciji in upo-
števanju ukrepov trudimo ohranjati naše poslanstvo 
v prijetnem, čuječem otroškem svetu. Vsak sončni 

m l a d . s i  

BRSTičke

S prvošolci se učimo prometnih predpisov
Novo šolsko leto se je pričelo in prvič so v šolske 

klopi sedli tudi naši najmlajši – prvošolci. Poleg vse-
ga znanja, ki ga bodo morali v šoli usvojiti, se mi 
zdi pomembno, da se naučijo tudi nekaj osnovnih 

cestnoprometnih pravil. S tem, ko se bodisi vozijo ali 
peš hodijo v šolo ter iz nje, postanejo namreč čisto 
pravi udeleženci v prometu. 

žarek izkoristimo za trenutke, ki jih preživljamo na 
svežem zraku. Okolje, v katerem živimo, nam res-
nično ponuja širok nabor površin za dejavnosti, giba-
nje v naravi. 

Ne vemo, kaj nas čaka … trudimo se ohranjati 
prostore srečnih, zdravih otrok, strokovnih delavk in 
staršev, vseh deležnikov v procesu predšolske vzgoje. 
Zagotovo pa lahko trdim, da se pri nas čas ustavi in 
se imamo lepo. Ostanimo zdravi.

Mojca Dobaj, dipl. vzg. predšolskih otrok



SEPTEMBER 2020 17

m l a d . s i  

Na OŠ Mislinja in POŠ Dolič sem s prvošolci op-
ravil sprehod, kjer smo se najprej naučili, kje sploh 
lahko hodimo, torej po pločniku, da se držimo notra-
njega roba, da pločnik ni igrišče, kjer se lahko lovi-
mo in igramo ter da pri hoji opazujemo in posluša-
mo, kaj se dogaja okoli nas. Seveda pa tudi, da ima-
mo okoli vratu rumeno rutico, s katero opozarjamo 
voznike, da vozijo še bolj previdno. Obenem smo se 
naučili, da cesto lahko prečkamo samo na zaznamo-
vanem prehodu za pešce, t. i. zebri, in da se moramo 
pred prečkanjem vedno prepričati, če je to res varno. 

Otroci so znanje z navdušenjem in dobro voljo 
usvojili, sedaj pa je odgovornost na strani staršev, da 
jim ponudijo priložnost znanje utrjevati, saj jim bo to 
služilo za vse življenje.

Ob našem učenju je bila prisotna tudi maskota 
Kuža Pazi, ki je dodobra motivirala otroke.

Besedilo: Matej Mori, vodja policijskega okoliša Mislinja
Foto: učiteljici OŠ Mislinja in POŠ Dolič

60 let DTV »Partizan« Mislinja
1. del

Športno življenje in druženje 
ob športnih aktivnostih sta bila 
za Mislinjo značilna že od nekdaj. 
Že prva leta po koncu prve sv. voj-
ne so ugodno vplivala na razvoj in 
razgibanost društvenega in dru-
žabnega življenja. Za začetek or-
ganiziranega športa v Mislinji šte-
jemo 3. april 1960, ko je bilo usta-
novljeno Društvo za telesno vzgo-
jo (DTV) »Partizan« Mislinja. 
Telesnokulturna in športna dejav-
nost v Mislinji sta se začeli hitreje 
razvijati in krepiti po njegovi usta-
novitvi. Takratna Okrajna zveza 
DTV »Partizan« Slovenj Gradec 
je leta 1960 dala pobudo za usta-
novitev DTV »Partizan« Mislinja, 
zanj sta si prizadevala predvsem 
Stanko Kanduč in Vinko Cajnko. 
Začetki so bili težavni, saj društvo 
ni imelo aktivnega članstva, de-
narja, športnih rekvizitov, vadite-
ljev, niti prostorov za seje, kaj šele 
igrišč za vadbo. Prvi predsednik 
društva je postal Franc Blatnik, 

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

Odbojkarsko igrišče pri nekdanji kinodvorani v Šentilju pod Turjakom, 1955 

(foto: Malčka Gašper)

Društvo za telesno vzgojo 

»Partizan« Mislinja, 

1960–1992

Društvo za športno 

rekreacijo in športno vzgojo 

»Partizan« Mislinja, 1992 

Športno rekreativno 

društvo Mislinja,  

1993 do danes 
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že čez nekaj mesecev je funk-
cijo za njim prevzel Ivan Krebl. 
Njegov naslednik Stane Stoporko 
je dolžnost predsednika opravljal 
več kot 30 let. 

Na začetku delovanja je dru-
štvo prirejalo jesenske krose, so-
delovalo pri prevzemu in preno-
su zvezne Titove štafete ter pri fiz-
kulturnem festivalu Mislinjske 
doline. Prve seje upravnega, nad-
zornega in gradbenega odbo-
ra so potekale v gostilni Splihal 
v Šentilju, nato v prostorih am-
bulante v Mislinji, nekajkrat so 
se odborniki sestali tudi v pro-
storih Osnovne šole Rada Iršiča 
Mislinja (danes Osnovna šola 
Mislinja) in Krajevne skupnos-
ti Mislinja. Društvo se je v okvi-
ru svojih panog udeleževalo raz-
ličnih tekem, od društvenih, med-
društvenih, republiških, medre-
publiških, zveznih do mednaro-
dnih. Imelo je tudi svoj žig, bil je 
okrogle oblike s krožno izpisanim 
imenom društva in z emblemom 
»Partizana Jugoslavije« v sredini. 
Društvena barva je bila kombina-
cija zelene in bele. Organi društva 
so bili: skupščina, upravni odbor, 
ki so ga sestavljali predsednik, taj-
nik, blagajnik, načelnik, gospodar, 
propagandist in društveni zdrav-
nik, nato strokovni, nadzorni 

odbor in razsodišče. Po popisu iz 
leta 1986 je v Socialistični republi-
ki Sloveniji delovalo 276 društev 
»Partizan«. 

Društvo ni imelo samo špor-
tnega pridiha, pač pa tudi posluh 

za likovno ustvarjanje. Nekaj let 
je prirejalo tudi slikarsko koloni-
jo, otroci so o temi Oddih, šport 
in rekreacija pripravili razstavo v 
trgovini Merx v Mislinji (1986). 
Iz društvenih vrst »Partizana« 
Mislinja je izšel tudi »Partizan« 
Dolič, in sicer leta 1981. Društvo 
je prirejalo tudi športno-rekre-
ativna zabavna tekmovanja, de-
nimo igre Med nami ni meja 
med ekipami krajevnih skupnos-
ti v občini in tudi zunaj občine. 
Program iger pri Pirševem domu 
(Počitniški železničarski planin-
ski dom) nad Mislinjo je zaje-
mal različne spretnosti. Ob 30-le-
tnici delovanja DTV »Partizan« 
Mislinja je bilo leta 1990 aktiv-
nih okoli 500 članov, 300 pa jih 
je bilo podpornih. Leta 1992 se je 

Nastop pionirk ob odprtju igrišča v Mislinji, 7. junij 1964 (foto: Arhiv KPM)

Nastop na gredi na odprtju asfaltiranega igrišča v Mislinji, 1973 (foto: Miro Pruš)

Odbojkarska tekma pri stari graščini v Mislinji ( foto: Oto Vončina)
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DTV »Partizan« Mislinja preime-
noval v Društvo za športno rekre-
acijo in telesno vzgojo Mislinja, 
leto kasneje (1993) pa v Športno 
rekreativno društvo Mislinja (ŠRD 
Mislinja), ime se je obdržalo do 
danes. Leta 1994 je predsednik 
ŠRD Mislinja postal Viktor Sušec, 
leta 2011 pa je funkcijo predsedni-
ce ŠRD Mislinja prevzela Katarina 
Krenker.

V okviru DTV »Partizan« 
Mislinja so se razvile in delovale 
številne posamezne sekcije: odboj-
ka, smučarski skoki, mali nogo-
met, košarka, aerobika, kegljanje 
na ledu, karate, alpsko smučanje, 
rekreacija za predšolske otroke, 
kolesarjenje, nordijske discipline 
in tek. Iz sekcij so se kasneje raz-
vila športna društva in samostoj-
ni klubi. 

Med prvimi športnimi pano-
gami mladega društva je bila od-
bojka, kot sekcijo pa so jo potr-
dili leta 1965. Že istega leta so jo 
vključili v mariborsko-celjsko od-
bojkarsko ligo. Odbojkarsko sekci-
jo je najprej vodil Rudi Klemenc, 
nato Franc Gašper. Leta 1973 
so ustanovili žensko odbojkar-
sko ekipo, vodil jo je Miro Pruš. 
Tri leta kasneje se je odbojkarska 

sekcija osamosvojila in ustano-
vila Odbojkarski klub Mislinja, 
pod okrilje katerega sta spada-
la tako moška kot ženska ekipa. V 
ekipi, ki je začela tekmovati leta 
1965, so bili: Rudi Klemenc, Franc 
Gašper, Miro Pruš, Drago Gjurin, 
Vlado Oder, Jože Zajc, Branko 
Zajc in Janč Podpečan, pozne-
je so se vključili še Matija Verbič, 
Vinko Jurjec, Ivan Santner, Mitja 
Horvat, Edo Večernik, Janez 
Grabec, Ferdo Matvoz, Darko 
Tisnikar in Dani Založnik. 

Severna stran Nužejevega hri-
ba, dolgo ležeč sneg in vztra-
jen mraz so pokazali možnost za 

izgradnjo skakalnic. Po ogledu te-
rena, ki je bil sicer zelo plazovit, 
so se Stanko Stoporko, inženir 
Lojze Jevšenak iz Smučarskega 
skakalnega kluba Velenje, Ivan 
Lekše, Maks Nabernik, Ivan 
Golob in Ivan Fortin odločili, da 
bi lahko na Nužejevem hribu 
zgradili vrsto skakalnic. Na ska-
kalnicah so bila v naslednjih le-
tih brezhibno izvedena števil-
na kakovostna tekmovanja. Na 
65-metrski skakalnici v Mislinji 
so priredili tri mednarodna tek-
movanja v troboju mladinskih 

Državno člansko prvenstvo v smučarskih skokih v Mislinji, 1967  

( foto: Stane Stoporko) Tekmovanje v smučarskih skokih  

na 18-metrski skakalnici  

( foto: Oto Vončina)

Slavko Mencinger na Papeževem, 1967 (foto: Slavko Mencinger)
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reprezentanc Koroške, Julijske 
krajine in Benečije ter Slovenije, 
izvedli FIS-tekmovanje z ude-
leženci iz kar osmih držav, vsa-
ko zimo so organizirali tekmova-
nje v smučarskih skokih za mlaj-
še in starejše mladince ter člane 
za memorial Pohorskega bataljo-
na, ki je za Mislinjčane pomeni-
lo smučarski praznik (prvič leta 
1972). Sekcijo smučarskih skokov, 
ustanovljeno leta 1965, je sprva vo-
dil Rudi Klemenc, za njim pa od 
leta 1974 Ivan Naveršnik. Najboljši 
skakalci v začetnem obdob-
ju delovanja sekcije so bili: Jožef 
Klemenc, Vinko Klemenc, Bojan 
Jerele, Ivan Naveršnik, Ivan Vivod, 
Jure Šmon, Vinko Šmon in Drago 
Tisnikar. Leta 1987 se je skakal-
na sekcija osamosvojila in usta-
novila Smučarsko skakalni klub 
Mislinja.

Alpska sekcija je na 
Papeževem pri Urmu in pri 
Vivodu na Tolstem vrhu kar ne-
kaj let prirejala krajevna in občin-
ska smučarska sindikalna in san-
kaška tekmovanja, treninge ter 
začetne in nadaljevalne tečaje. V 
okviru te sekcije sta delovali dve 
vlečnici, ena na Papeževem hribu 

(1966) – posodilo jo je prometno 
podjetje Ljubljana Transport, po-
slovna enota Prevalje, druga, ki je 
začela obratovati leta 1976, pa na 
Foltanovem hribu. Alpsko smu-
čarsko sekcijo so vodili Miro Pruš, 
Marko Rošer, Slavko Mencinger, 
Matjaž Zupanc in Samo Juhart. 
Najboljši smučarji v začetnem 
obdobju delovanja sekcije so 
bili: Bogdan Koprivnikar, Silvo 
Koprivnikar, Stane Koprivnikar, 
Slavko Mencinger, Vlado Oder, 
Boris Bezlaj, Ciril Šauperl, Franc 
Zaveršnik, Drago Krenker, Milan 

Krenker, Andrej Krenker in Vinko 
Jurjec. Zaradi neugodnih, zelenih 
zim in slabega stanja smučišča 
Foltan je alpska sekcija preneha-
la delovati.

Redno delovanje kolesar-
ske sekcije se je začelo leta 1969 
z vodji Miroslavom Kraljem, 
Mirkom Vogrinom, Milanom 
Tretjakom in Jožekom Časom, 
kasneje so njihovo delo nadalje-
vali Ivan Urbancl, Edo Pušnik 
in Milan Vivod. Že prvo leto po 
ustanovitvi so v mesecu juliju 
pripravili medklubsko tekmo od 
Mislinje do Slovenj Gradca in na-
zaj v sodelovanju s Kolesarskim 
klubom Branik Maribor. Leta 1972 
so organizirali mednarodno tek-
mo po slovenski Koroški z udelež-
bo okoli 70 tekmovalcev iz celotne 
Jugoslavije in Avstrije s startom v 
Mislinji. Sekcija je ves čas sodelo-
vala na različnih in številnih kole-
sarskih trimih po cestah Krajevne 
skupnosti Mislinja in Doliča, 
32-kilometrskem (prvi izveden 
leta 1980), in tradicionalnem 
150-kilometrskem kolesarskem 
maratonu okoli Pohorja (prvi iz-
veden leta 1978) v organizaciji KK 
Branik Maribor. Najboljši kolesar-
ji v začetnem obdobju delovanja 

Mednarodna tekma po slovenski Koroški z udeležbo okoli 70 kolesarjev iz celotne 

Jugoslavije in Avstrije s startom v Mislinji, 1972 (foto: Ivan Urbancl)

Nogometna ekipa na igrišču v Mislinji ( foto: Oto Vončina)
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Zoisov vrt v Mislinji nekoč in danes 

Ob razmišljanjih na obeleže-
nje 270-letnice rojstva Žige Zoisa 
(1747–1819) se je porodila ideja, 
da bi v Mislinji organizirali stro-
kovno srečanje z imenom Zoisovi 
dnevi, hkrati pa bi uredili še 
Zoisov spominski vrt in učno pot. 
Namen teh aktivnosti je bil obudi-
ti spomin na obdobje železarstva 
v Mislinji in vsaj delno ovredno-
titi njegov pomen za razvoj kraja. 
V sodelovanju z Občino Mislinja, 
Turističnim društvom Mislinja 
in drugimi sodelujočimi smo ide-
jo uresničili in ob občinskem pra-
zniku, 21. 6. 2017, izvedli strokov-
no posvetovanje. Naslednjega dne, 
22. 6., smo javnosti predstavili še 
Zoisov vrt in Zoisovo pot, za kate-
ro smo pripravili tudi predstavit-
veno zloženko.

Iz zgodovine
Obiskovalci Mislinje si z za-

nimanjem ogledujejo nenavad-
ni kamniti zid in ograjo, s katero 

so obdani vrtovi ob Zoisovem par-
ku in radi prisluhnejo razlagi, da 
so vrt že v 18. st. uredili znani fu-
žinarji Zoisi (Michelangelo Z., 
Žiga Z. in Anton Bonazza), zad-
nji pomembni lastnik pa je bil in-
dustrialec Perger, lastnik nekda-
njih lesno predelovalnih obratov v 
Mislinji.

Danes si težko predstavljamo, 
kako je teklo življenje v Mislinji 

sredi 18. st., ko je Michelangelo 
Zois leta 1753 kupil takratno kova-
čijo v Mislinji. Verjetno je bila nje-
gova prva skrb, kako organizira-
ti življenje in delo v takrat skro-
mno naseljeni zgornji Mislinjski 
dolini. Kako zagotoviti stanovanja 
za upravnika, služabnike, kova-
če, delavce, prevoznike? Kako or-
ganizirati vsakodnevno prehrano 
za nekaj deset ljudi? Žito in druga 

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

Geometrijsko urejen Zoisov vrt, kot ga prikazuje Franciscejski kataster iz leta 1824.

sekcije so bili Ivan Urbancl, 
Miroslav Kralj, Stanko Planinšec, 
Mirko Vogrin in Franc Zaveršnik, 
kasneje sta izstopala Ivo Borovnik 
in Srečko Kranjc. V začetku de-
vetdesetih let prejšnjega stoletja je 
tudi rekreativno delovanje v sekci-
ji zamrlo.

Največ krajanov je pritegnil 
mali nogomet. Sekcija je zače-
la delovati leta 1969. Oblikovalo 
se je po 12 do 17 ekip v dveh ligah, 
skupno je sodelovalo več kot 250 
tekmovalcev iz Doliča, Mislinje 
in Dovž. Na igriščih v Mislinji in 

Doliču so organizirali tekme, ligo 
in razne turnirje, udeleževale pa 
so se jih ekipe iz celotne Koroške 
in Velenja. Sekcijo so vodili Oto 
Vončina, Andrej Oder in Marjan 
Oder. V devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja, natančneje leta 
1994, se je sekcija malega nogo-
meta osamosvojila in začela delo-
vati v lastni organizaciji.

Nadaljevanje prispevka sledi v 
naslednji številki glasila.

Aleksandra Ramšak
Koroški pokrajinski muzej

Ob 60. obletnici DTV 

»Partizan« Mislinja so v 

Koroškem pokrajinskem 

muzeju pripravili pregle-

dno razstavo, na kateri pred-

stavljajo pregled pomemb-

nih aktivnosti. Razstava bo 

na ogled v 2. nadstropju PC 

Lopan od 25. septembra dalje. 

V letu 2021 se seli v prosto-

re Centra za zdravje in šport 

Mislinja. Kustosinja razstave 

je Aleksandra Ramšak.
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osnovna živila, ki se jih je dalo 
skladiščiti za daljši čas, so lahko 
občasno pripeljali iz bolj oddalje-
nih krajev, za svežo zelenjavo in 
sadje pa je bilo potrebno poskrbe-
ti doma. Takrat v Mislinji ni bilo 
trgovskih centrov, okoliške kmeti-
je pa niso imele presežkov hrane, 
da bi se jo dalo kupiti. Zato odlo-
čitev o ureditvi velikega lastnega 
vrta takrat ni bila stvar proste izbi-
re, ampak je bila življenjska nuja. 
Zastavlja pa se vprašanje. Je bil 
Michelangelo Zois prvi, ki je za-
čel urejati vrt na današnjem mes-
tu ali je njegov nastanek starejši? 
O tem nam nekaj pove inventar-
ni zapisnik ob nakupu Mislinjske 
železarne z dne, 25. avgusta 1753 
(vir: Karla Oder, 2017). Med dru-
gim je navedeno, da sta bila na 
posestvu tudi »s kamnom obdan 
vrt in njiva«. To pa nas usmerja k 
Ernestu Hanžiču, prvemu znane-
mu fužinarju v Mislinji, ki je pri-
dobil koncesijo za štiri kladiva leta 
1724. Kot kaže, je že on zgradil 
manjšo upravno zgradbo in ure-
dil vrt. Tu je vsekakor še veliko 
dela za zgodovinarje, da bodo iz 
arhivskih virov izbrskali podrob-
nosti o dejanskem poteku dogod-
kov. Vsekakor pa je to daleč nao-
koli najstarejši zgodovinsko potr-
jeni in vsaj delno ohranjeni vrt, 
ki predstavlja pomembno kultur-
no dediščino in je vreden naše 

pozornosti in prizadevanj za 
ohranitev. 

Od zamisli do izvedbe
Po predhodnem dogovoru z 

Občino Mislinja je Društvo narava 
Pohorja v začetku leta 2017 prip-
ravilo načrt ureditve spominskega 
vrta. Ker ne poznamo originalnih 
načrtov, smo se odločili za ure-
ditev manjše simbolične površi-
ne po historicističnem načinu. To 
pomeni, da je vrt zasnovan na na-
čin, kot je bilo v 18. st. v navadi pri 
manjših dvorcih ali meščanskih 
hišah. Zato ima vrt simetrično ge-
ometrijsko zasnovo, zasaditev pa 
vključuje tudi okrasne prvine. Vrt 
je pravokotne oblike širine 4,6 
in dolžine 8,5 m ter ima površi-
no 39,1 m2. Na tej površini je šest 

pravokotnih gred, ki so široke 120 
in dolge po 400 cm. Med njimi so 
50 cm široke poti. Vzdolžna os je 
v smeri sever jug in poteka po sre-
dini srednje grede, tako da deli vrt 
na dve zrcalni polovici. 

Posebno pozornost smo posve-
tili izboru rastlin. Družina Zois je 
namreč italijanskega izvora, njiho-
va kuhinja pa je vsebovala tudi me-
diteranske elemente. Tako so se v 
vrtu znašle rastline kot so artičo-
ka, špargelj, blitva, bazilika, žaj-
belj in sivka. Kot pripomoček za iz-
bor rastlin smo uporabili zname-
nito Vodnikovo kuharsko knjigo 
(Kuharske bukve, Ljubljana 1799), 
saj je znano, da je bil Valentin 
Vodnik član Zoisovega krožka in 
odličen poznavalec njegove ku-
hinje. Iz knjige smo izpisali vse 

Stari vodnjak, ki je bil nekoč središče vrta. 

Mediteranska greda s sivko, žajbljem in artičoko, v ozadju ognjič  

Ena od gred nekaj dni pred otvoritvijo leta 2017
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zelenjavne in začimbne rastline in 
dobili avtentični seznam rastlin, 
ki so se uporabljaje v Zoisovih ča-
sih. K temu smo dodali še nekaj 
tradicionalnih mislinjskih vrtnih 
rastlin: zelenjavne, dišavne, za-
čimbne, zdravilne in okrasne ra-
stline, o katerih smo obširno po-
ročali v knjigi V vrtu z ljubezni-
jo (Mislinja 2016). Tako smo dobi-
li zanimivo kombinacijo rastlin, ki 
so se uporabljale v meščanski ku-
hinji v Zoisovih časih in tradicio-
nalnih rastlin mislinjskih vrtov, 
ki bi jih res lahko srečali v nek-
danjem Zoisovem vrtu v Mislinji. 
Obnovljeni del Zoisovega vrta v 
Mislinji je bil urejen in zasajen 
maja 2017. Ureditvena dela je zago-
tovila občina, za podrobno pripra-
vo gred, zasaditev in vzdrževanje 
pa je poskrbelo društvo. V tem letu 
je bila zasaditev po gredah sledeča.

Greda 1: (zelišča in začimbe) 
slez, pelin, hren, pehtran, melisa, 
poprova meta, vinska rutica, kre-
buljica, majaron in timijan.

Greda 2: po sredini v vzdolžni 
vrsti šparglji, po robu na vsaki 
strani ena vrsta nizkega fižola.

Greda 3: po sredini v vzdolžni 
vrsti stebelna in gomoljna zelena, 
po robovih po ena vrsta zelene in 
rdeče glavnate solate. 

Greda 4: po sredini v vzdolžni 
vrsti rdečelistna in zelenolistna 

blitva, po robovih po ena vrsta og-
njiča in bazilike. 

Greda 5: po sredini v vzdolžni 
vrsti artičoka, po robovih na zgor-
nji polovici sivka in na spodnji po-
lovici grede žajbelj. 

Greda 6: (okrasne rastline) 
megla, potonika, srčki, Alojzijeva 
lilija, tigrasta lilija, nizke astre, ci-
nije, beli vratič, drobnjak, študent-
ski nageljčki, binkoštni nageljčki. 

Zasaditev rastlin se letno spre-
minja. Tako gredi 3 in 4 zasadimo 
vsako leto po dvakrat s sezonsko 
zelenjavo, greda 2 je trajni nasad 
špargljev, kjer se letno spreminja 
samo robna zasaditev, grede 1, 5 in 
6 pa so večletni nasadi, kjer letno 
zamenjamo samo enoletnice. V 
vrtu gospodarimo na sonaravni in 

trajnostni način, tako da uporab-
ljamo naravna biološka gnojila in 
biodinamične pripravke za nadzor 
škodljivcev ali bolezni. Spomladi 
leta 2019 smo grede zaradi laž-
jega vzdrževanja obdali z leseni-
mi okvirji, poti pa nasuli z lesni-
mi sekanci. Z nasadi tudi koloba-
rimo. Tako so pozorni obiskoval-
ci vrta gotovo opazili, da smo letos 
po treh letih uspešnega gojenja, 
v celoti premestili zelišča. Iz gre-
de 1 smo jih presadili na gredo 3, 
kjer bodo ostala naslednja tri leta. 
Izpraznjena greda 1 pa bo do na-
daljnjega namenjena enoletnicam. 

V štirih letih urejanja 
Zoisovega vrta smo pridobili veli-
ko zanimivih izkušenj in doseg-
li večino zastavljenih ciljev, za na-
slednja leta pa nas še čaka nekaj 
izzivov. V tem času je vrt obiskalo 
veliko gostov, ki so nam s svojimi 
vprašanji in pripombami poma-
gali razmišljati o bodoči podobi 
vrta. Naša največja želja pa je, da 
bi v sodelovanju z občino končno 
lahko zagotovili trajno strokov-
no vzdrževanje vrta in tudi pri-
pravo koncepta celovitega ohranja-
nja tega bisera vrtno arhitekturne 
dediščine. 

Mag. Matjaž Jež
Društvo narava Pohorja 

Zeliščna greda s timijanom, meliso, meto in ostalimi zelišči

Dekorativna zasaditev grede z zeleno in rdečo glavnato solato, v ozadju nizki fižol,  

ki obroblja gredo s šparglji.
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Govedo je pomemben ekonom-
ski dejavnik preživetja kmetij. Z 
rejo živine so si v prehrani zago-
tavljali vsakdanji vir mleka. Prav 
mlečna hrana je eden tradicional-
nih temeljev ljudske prehrane. V 
skromnejših življenjskih razme-
rah, kadar niso bili sposobni rediti 
krav, so, da so si redno zagotavljali 
mleko, imeli vsaj koze ali ovce.

Za gorske kmetije pa so bili voli 
izjemno pomemben del kmečke-
ga gospodarstva, saj je bilo prav od 
njihovega dela odvisno preživet-
je družin. Voli so bili pred uvedbo 
strojev na bencinski oz. dizelski 
pogon, in s tem strojnega dela, ne-
nadomestljiv in nepogrešljiv člen 
kmečkega gospodarstva. 

Še leta 1930 in pred 2. sv. voj-
no je bilo t. i. marijadvorsko go-
vedo izpričano kot najbolj raz-
širjena pasma goveje živine na 
Koroškem. Govedo svetlo pšenič-
ne barve je bilo značilna gove-
ja pasma v Mislinjski, Mežiški in 
Dravski dolini ter na Štajerskem. 
Pasmo so s križanji vzgojili na po-
sestvih benediktinskega samo-
stana Lambrecht na Zgornjem 
Štajerskem v Avstriji. V 19. st. se je 
razširila tudi v naše kraje. Po letu 
1960 pa je v Sloveniji številčnost 
tega goveda začela upadati zaradi 
uvajanja nove simentalske pasme. 

Govedo marijadvorske pasme 
ima značilno svetlo barvo dlake. 

Krave so nezahtevne, odlikuje 
jih dobra mlečnost, dobro telijo. 
Pasma ima kakovostno meso. Po 
značaju je pasma mirna in je bila 
v preteklosti prav zaradi mirnosti 
ter delavnosti primerna za vzre-
jo volov. Odrasle krave so dosegle 
težo od 450 kg do 500 kg, medtem 
ko so pitani voli tehtali med 900 
kg in 1000 kg. 

Danes velja marijadvorsko go-
vedo za slovensko izumrlo tradi-
cionalno pasmo. Na pašnikih av-
strijske Koroške pa redijo še prib-
ližno 1200 glav koroškega plave-
ga goveda, danes poimenovanega 
belice. 

Voli
Za preživetje gorskih kmetij 

so bili voli izjemnega pomena. Na 
kmetijah so imeli tudi po štiri vole. 
Trgovanje z voli je bilo zelo razvi-
to. Kadar jim je začelo primanjko-
vati ‚foutra‘ (krme), so jih proda-
li. Voli so bili v primerjavi s kra-
vami vzdržljivejši, lažje so hodi-
li po ‚grabnih‘ in kolovozih. Volov 
ni bilo treba goniti oz. priganjati, 
saj je bil njihov tempo hoje in dela 
zmeren ter zanesljiv. Krave so bile 
v primerjavi z njimi bolj divje. Z 
voli so opravljali vsa dela na polju, 
orali in vozili so gnoj, seno ipd., 
tudi ‚furali‘ (prevažali) les. 

Voli so lažje preživeli in dela-
li v hribovskem svetu kot konji. V 

hribih tudi ni bilo dovolj kakovo-
stne krme za konje. Za vole so na 
pohorskih planjah kosili poseb-
no travo, t. i. volčič (Nardus stricta 
lat.). V dolini, še posebno pa na 
hribovskih kmetijah, so bile nji-
ve zasejane s poljščinami, zato ni 
bilo travnikov. Pokosili so kakšne 
‚robe‘, ni pa bilo veliko sena in 
otave. V začetku avgusta so hodi-
li kosit volčič na planino, da so za-
gotovili dovolj krme za vole. Volčič 
je sicer veljal za slabši ‚fouter‘, saj 
krava, krmljena z volčičem, ni da-
jala mleka.

Kadar so z voli ‚furali‘ les, po-
sebno v zimskem času, pa so jih 
spodbudili s kosom kruha, na ka-
terega so pokapali ‚šnops‘ (žganje). 

Takratna kmetijska zadruga je 
takoj po 2. sv. vojni organizirala 
pašno skupnost, delovala je prib-
ližno 25 let. Pasli so na določe-
nih predelih na planjah Pohorja. 
Pri Rozmanu v Šentilju so uredi-
li ‚štale‘ (hleve) za skupno živino, 
vendar se pašna skupnost ni dol-
go obdržala. 

Mleko
Mleko in mlečni izdelki imajo 

pomembno vlogo v vsakdanji tra-
dicionalni prehrani. Z mlekom so 
zadostili vsakodnevne potrebe po 
beljakovinah. 

Ljudje pregovorno pravijo, da 
je bila včasih hrana slabša, kadar 

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

Naša 'žvat'

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 pridružite. Veselimo se vaših 

morebitnih dopolnitev in osebnih izkušenj. Lahko se obrnete na kustosinjo Brigito Rajšter iz Koroškega po-

krajinskega muzeja, Glavni trg 24, Slovenj Gradec, tel. (02) 62 125, e-naslov: brigita.rajster@kpm.si.
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je primanjkovalo mleka za vsako-
dnevne obroke. Mleka pa je pri-
manjkovalo, če so bile krave bre-
je. Tudi v obdobjih pomanjkanja 
krme so bile krave posledično bolj 
suhe. V družinah, kjer so bili pri 
hišah otroci, so se v takih prime-
rih pojavile stiske. Takrat so na 
pomoč priskočili sosedi in soro-
dniki. Krave so menjali (posodili). 
Zato po domovih, še zlasti tam, 
kjer so bili otroci, niso ostali brez 
mleka. 

V primerih stiske, če mleka ni 
bilo, so mlečno hrano nadomešča-
li s prežgano ‚župo‘ (juho).

‚Sir‘
Takoj ob telitvi, ko teliček po-

pije prvo mleko, kravo pomolze-
jo in iz tega prvega mleka spe-
čejo poseben narastek, imeno-
van ‚sir‘. Gosto prvo mleko zme-
šajo z mlekom, dodajo jajce, ku-
mino in moko ter spečejo. ‚Sir‘ še 
danes velja za specialiteto, zauži-
jejo jo vsi družinski člani. Na ‚sir‘ 
so še zdaj povabljeni tudi odselje-
ni sorodniki. 

Domači sir
Iz mleka so tradicionalno de-

lali skuto, ‚puter‘ (maslo), pa tudi 
domači sir v hlebcih. Znani so 
primeri, ko so posamezniki do-
mači sir po tradicionalnih postop-
kih izdelovali trideset in več let, 
vse do nedavnega.

Za kilogram sira je potrebnih 
od 10 do 12 litrov mleka. Sveže 
mleko sesirijo s sirilom, za nave-
deno količino dodajo žlico siri-
la. Običajno so ga kupili, znali pa 
so ga sami pripraviti iz telečjega 
‚rajžlca‘ (rajželjca).

Odmerjeno količino mle-
ka segrejemo na 35 °C do 38 °C, 
vmešamo sirilo, mleko se ski-
sa v trdo kislo mleko, lahko tudi 
v pol ure, odvisno od sirila. Skuto 

premešamo in odcedimo na ce-
dilu ali krpi ter odcejeno damo v 
model. Naslednji dan oblikovan 
sir vzamemo iz modela, ga osoli-
mo na roko ali potopimo v slanico. 
Ko se nasoljen sir odcedi, ga odlo-
žimo na trdo podlago in poskrbi-
mo za obračanje hlebca, dokler se 
sir ne osuši do ustrezne trdote. 

Hlebce sira so običajno suši-
li na ‚dilah‘ (podstrešju). Hlebce 
so naložili v ‚košt‘ (lesen element) 
s policami. V njem so posušen sir 
pozneje tudi hranili.

Prašiči
Z vzrejo prašičev so si na kme-

tijah zagotavljali meso, predvsem 
v zimskem času. O kolinah smo 
že pisali. Na tem mestu pa doda-
jamo le posamezne zanimivosti o 
pripravi krme za domače svinje. 

Za prašiče so kuhali korenje, 
kolerabo in peso. Spomladi in po-
leti so s starim krompirjem, otro-
bi, zadnjim zrnjem, plevami in 
drugim kuhali tudi šavje, zele-
no krmo. Za krmo svinj so nabi-
rali sveži ‚lopuh‘ (lapuh), medved-
je tace, praprot, srpje, koprive in 
osat. Spomladi so smukali mlado 
jamovo listje na drevesih. Plezali 
so po drevesih in listje nasmukali 

v žaklje (vreče). Včasih so odseka-
li veje in listje osmukali na tleh. 
Listje je mehko in mastno, za 
krmo svinj so ga skuhali. V goz-
dovih so ‚pipali‘ (pulili) praprot. 
Nabirali so jo v koše. Trgali so 
‚krimpəljčke‘, ko praprot še ni bila 
razvita. Z nasvetom: »Take nabi-
raj, da so še krimpəljčki,« so jih 
gospodarji pospremili na delo. 
Orlovo praprot so suho uporabljali 
za zdravljenje revme. Z njo so na-
polnili ‚povštre‘ in ‚štrozake‘ (bla-
zine in odeje). Ščitila jih je tudi 
pred ušmi, stenicami in bolhami. 

Svinjam so krmili tudi listje 
sadnih dreves. Pograbili so če-
šnjevo listje in ga dodali zrezane-
mu šavju ter premešali. Tudi listje 
jablan so surovo dodajali h krmi. 
Listje so lahko tudi zrezali na ‚fo-
uter mašin‘ (napravi za rezanje 
krme), primešali šavju in skuhali.

Brigita Rajšter,  
Koroški pokrajinski muzej

Opravičilo: v junijski številki gla-
sila smo navedli napačen na-
slov članka o mislinjski kuhariji. 
Naslov prispevka je bil »Kdor ne 
dela, naj ne je!«.  
Za napako se opravičujemo.

Vol v hlevu Tončka Pogorelca, p. d. Praprotnika s Tolstega vrha
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Z lanskim šolskim letom 2019/2020 je v Mislinji 
vrata odprla glasbena šola Blamaja. Ustanovitelja 
Blaž Turinek, mag. prof. trobente, in Maja Turinek, 
prof. glasbe, sva v našem kraju zaznala potrebo po 
glasbenem izobraževanju otrok in tudi odraslih.

Z glasbeno šolo želimo širiti glasbeno in kulturno 
zavest v našem kraju. Ponujamo različne programe: 
od programov za najmlajše, šoloobvezne, pa tudi pro-
grame za odrasle. Naše mnenje je, da za učenje in-
štrumenta ni nikoli prepozno, prav tako pa se zavze-
mamo za zgodnje učenje, saj so otroci v najzgodnej-
šem starostnem obdobju najbolj dovzetni. Naš cilj je 
ponuditi kakovostno glasbeno izobraževanje, primer-
ljivo z javnim glasbenim šolstvom. Poleg samega izo-
braževanja učencev želimo v bodoče v okviru glasbe-
ne šole organizirati nastope, koncerte, seminarje, izo-
braževanja, glasbene pravljice …

Poučujemo naslednje inštrumente: prečna flav-
ta, kljunasta flavta, klavir, kitara, bobni, trobenta, po-
zavna, bariton, rog, tuba in petje. Poleg navedenih 

inštrumentov poučujemo tudi nauk o glasbi. 
Izvajamo tudi predšolski program glasbene urice za 
najmlajše učence od 3 do 6 let.

Učencem želimo glasbo približati na način, da jo 
vzljubijo in znajo svoje znanje kasneje uporabiti tudi 
v praksi. Pri samem pouku upoštevamo želje učen-
cev, saj smo skozi prakso opazili, da to pripomore k 
dvigu motivacije in zanosu učencev.

Z novim šolskim letom 2020/2021 vas vabimo  

k vpisu, ki poteka preko naše spletne strani  

www.blamaja.si/vpis, na kateri lahko najdete tudi 

več informacij, ki vas zanimajo.

k u l t - u r a  

Glasbena šola Blamaja
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Karel Pečko – 100 let –  
Moja slika. Moja gora.

Akademski slikar Karel 
Pečko je v življenju slikarja 
Jožeta Tisnikarja odigral zelo po-
membno vlogo. Ni bil samo nje-
gov prvi in edini mentor, vezalo ju 
je posebno prijateljstvo, sklenjeno 
skozi vse življenje.

Družili so ju podobna življenj-
ska zgodba, revna in težka mla-
dost, trdo delo, vojna … ter seveda 
strast do slikanja in umetnost. 

Svoje mentorsko delo je Karel 
Pečko odlično opravil in kot dober 
prijatelj stal ob strani Tisnikarju 
v njegovih dobrih in mračnjaških 
časih.

Tematsko ga je usmerjal v oko-
lje, iz katerega je Tisnikar čr-
pal vse svoje ustvarjalno obdobje 

– v svet preprostega človeka – 
od rojstva do smrti, v izražanje 
stisk in strahov ter nenazadnje 
v njegovo delovno okolje, v svet 

prosekture. Pomagal mu je do nje-
gove prve samostojne predstavi-
tve. Pozneje sta v Koroški galeriji 
likovnih umetnosti razstavljala še 

Razstava društva ob 100-letnici akademskega slikarja Karla Pečka v rojstni hiši njegovega učenca Jožeta Tisnikarja  

( foto: Tomo Jeseničnik)

Odprtje razstave je potekalo pod ukrepi NIJZ. Vse poletje pa kljub temu prihajajo na 

ogled zanimivi gostje. Seveda po predhodnem dogovoru (foto: Bojan Šinko)
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mnogokrat, tako samostojno kot 
skupinsko, skupaj sta svoja dela 
razstavljala doma in na tujem. 
Oba sta bila člana Društva sloven-
skih likovnih umetnikov.

Z našim društvom je Karel 
Pečko sodeloval kot član in ča-
stni udeleženec na slikarski kolo-
niji leta 2014. Z navdušenjem je 
spremljal naše delo in nas podpi-
ral. Razveselil se nas je tudi pri 

»omizju mušketirjev« v Mestni 
kavarni v Slovenj Gradcu, kjer se 
je dobival s prijatelji.

Ob njegovi 100-letnici smo mu 
posvetili posebno razstavo v hiši 
njegovega učenca. Poimenovali 
smo jo Moja slika. Moja gora!

Projekt smo prilagodili situaci-
ji, ki nas je tudi na področju kul-
ture v letošnjem letu zaradi koro-
navirusa precej prizadela in nas 
prisilila, da iščemo nove pristo-
pe in načine, kako poiskati pot, da 
spet odpremo vrata hiše ter pri-
merno obeležimo 100-letnico ter 
damo na ogled javnosti umetni-
ška dela, kjer se slikarji predsta-
vijo v Pečkovi najljubši temi – v 
krajinarstvu.

Naslov razstave smo primerno 
imenovali Moja slika. Moja gora!

Sodelujoči umetniki: Igor 
Banfi, Nikolaj Beer, Franček 
Berhtold, Helmut Blažej 
(Avstrija), Bogdan Borčić, Lucijan 
Bratuš, Miro Bucher (Slovaška), 
Bogdan Čobal, Rajko Čuber, 
Matjaž Duh, Lučka Falk, Katja 
Felle, Jože Foltin, Franc Golob, 
Miro Hajnc, Peter Hergold, 
Dragoslav Husar (Srbija), Taja 
Ivančič, Marjan Jelenc, Rado 
Jerič, Tomo Jeseničnik, Azad 

Karim, Silva Karim, Narcis 
Kantardžić, Aleš Knotek (Češka), 
Lojze Konec, Miran Kordež, Anka 
Krašna, Štefan Marflak, Albert 
Mesner (Avstrija), Željko Mucko 
(Hrvaška), Zoran Ogrinc, Janko 
Orač, Ludvik Pandur, Agata 
Pavlovec, Karel Pečko, Andrej 
Perko, Polona Petek, Luka Popič, 
Gregor Pratneker, Maja Pučl, 
Zmago Puhar, Milan Razboršek, 
Darko Slavec, Jerneja Smolnikar, 
Jošt Snoj, Dušan Sterle, Lucija 
Stramec, Nataša Tajnik Stupar, 
Stojan Špegel, Jože Tisnikar, 
Veljko Toman, Walter Tomaschitz 
(Avstrija), Slađana Matić 
Trstenjak, Sašo Vrabič in Boris 
Zaplatil.

Zaželeni so predhodni dogo-
vori za individualne ali skupin-
ske oglede. Za več informacij nam 
lahko pišete na: tisnikar.drustvo@
gmail.com. Z veseljem se bomo 
odzvali.

Zahvaljujemo se Občini 
Mislinja in MO Slovenj Gradec 
za pomoč, prav tako tudi TD 
Mislinja, ki nas vedno razveseli s 
pogostitvijo.

KD Jože Tisnikar Mislinja

Andreja Perko - Kobler, RS JSKD, Likovna 

dejavnost, Andrej Perko, likovni pedagog 

in fotograf, Polona Petek, akademska 

slikarka (foto: Zoran Ogrinc) 

Pročelje rojstne hiše Jožeta Tisnikarja vabi na ogled razstave, kjer se poleg Karla 

Pečka in Jožeta Tisnikarja predstavlja še 56 umetnikov (foto: Bojan Šinko)

Predsednik društva Zoran Ogrinc je 

predstavil umetnike, predstavnica 

Občine Mislinja Petra Andrejc Pantner 

pa pozdravila vse obiskovalce  

( foto: Bojan Šinko)
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Knjižni kotiček
“Verjamem v čarovnijo, ki se lahko zgodi, ko beremo dobro knjigo.” (J. K. Rowling)

k u l t - u r a  

Srce bije v dvojini
Resnična zgodba o paru s 

hrepenečo željo po otro-

ku, posvojenem iz tuji-

ne. Alenka in Igor, danes 

srečna starša dvojčkov 

iz Afrike, nam predstavi-

ta svojo nekajletno trnovo 

pot do starševstva. Njuna 

zgodba nam pove, kaj vse 

ljubezen je: pogum, razo-

čaranje, obup in nazadnje 

solze sreče. 

Dragi bralci, približuje se jesen in s tem tudi nekaj knjižnih novosti v naši knjižnici. Danes vam predstavimo 

nove tri knjige in vas lepo vabimo, da nas obiščete. 

Izgubljene Parižanke
Roman, ki ga je po resničnih dogodkih napisala 

Pam Jenoff, o borkah v 2. sv. vojni. Grace Healey gre 

nekega jutra v službo skozi Centralno postajo in na-

leti na zapuščen kovček. Ne more se upreti radove-

dnosti in kovček odpre, v njem pa najde kupček fo-

tografij – na vsaki je druga ženska.

Dvanajst deklet je odšlo v okupirano Evropo, kjer 

so delovale kot kurirke in radiotelegrafistke ter po-

magale odporniškemu gibanju. Vendar se niso ni-

koli vrnile domov in njihova usoda je ostala zavita 

v skrivnost. Grace poskuša ugotoviti, kaj se je tem 

ženskam zgodilo, posebej pa jo pritegne mlada mati 

Marie, katere drzna misija v Franciji razkrije izjemno 

zgodbo o tovarištvu, junaštvu in izdajstvu.

RAC - biografski roman o 
življenju Radka Poliča
Knjiga, ki nam predstavi življenjsko 

pot igralca Radka Poliča. Popeljemo 

se skozi njegove spomine, ki raz-

krivajo osebno in ustvarjalno pot. 

Predstavljen je njegov pristop k oži-

vljanju vlog, zajame njegovo poj-

movanje lepega in težkega igralske-

ga poklica ter iz prve roke spregovori 

o številnih nepozabnih likih, ki jih je 

ustvaril na odru in platnu. Pravi, da 

igra ni pretvarjanje, ampak hoja čez 

rob, tako kot življenje.

s k r b  z a s e  

Samomor, še vedno tabu tema?

Spoštovane sokrajanke in 
spoštovani sokrajani.

Poletje se preveša v jesen, čas 
bliskovito beži. Dnevi se krajša-
jo, vedno več je teme. Marsikdo 
med nami je sam in osamljen. 

'Koronski časi' so marsikoga pah-
nili v stisko (finančno/socialno/
zdravstveno …).

Med kroženjem in delom na 
terenu po Sloveniji, žal, vidim 
vse preveč samomorov. Tehnike 

so različne, vsak pa to stori zara-
di stiske. Lahko je nenadna, lah-
ko traja že dlje časa. Marsikdo toži 
zaradi tesnobe, marsikdo prikri-
va svoje težave. Za marsikoga je 
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to presenečenje, marsikdo je to 
pričakoval.

Že to, da imamo svetovni dan 
preprečevanja samomora (10. sep-
tember), nam veliko pove o bre-
menu, ki ga nosi človeštvo. Ste ve-
deli, da približno 800.000 lju-
di na svetu vsako leto stori samo-
mor? Ste vedeli, da v Sloveniji v 
povprečju vsak dan 1 oseba konča 
svoje življenje? Ste vedeli, da smo 
Korošci v samem vrhu?

Je problem v tem, da se ne zna-
mo pogovarjati? Da nas je strah? 
Smo prepričani, da bomo zasme-
hovani in nerazumljeni? Nas je 
strah etikete? Mislimo, da nam bo 
na čelu pisalo, da smo strahopet-
ni, če bomo nekomu zaupali svo-
je težave?

Mi sami lahko kadarkoli v živ-
ljenju nastopamo v dveh vlogah. 
Ena vloga je vloga človeka v sti-
ski. Slejkoprej bomo prišli v situa-
cijo, za katero bomo mislili, da je 
brezizhodna, nemogoča, pretežka. 

Včasih se enostavno zgodi, da ne 
zmoremo sami rešiti problema, da 
smo v začaranem krogu. In mor-
da pomislimo, da ni več vredno 
živeti. Da smo v napoto ali pa ne 
vidimo rešitve, cilja. V takšni si-
tuaciji moramo poiskati pomoč 
svojcev, prijateljev in/ali strokov-
njaka. Obisk psihiatra nam lah-
ko pomaga, včasih pomagajo tudi 
kakšna zdravila. Nikar naj nas ne 
skrbi, da bomo dobili etiketo, ker 
smo poiskali pomoč. Tisti časi so 
mimo. Sicer pa, pomembno je, 
da si nekako pomagamo v tež-
kih situacijah. Pojdimo k svojemu 
zdravniku, ki nam bo svetoval ali 
pa nas z napotnico preusmeril k 
psihiatru.

Druga vloga pa je vloga svoj-
ca/prijatelja nekomu, ki je v stiski. 
Včasih tako hitimo skozi življenje, 
da sploh ne opazimo težav dru-
gih, celo najbližjih. Dajmo svojim 
dragim vedeti, da smo z njimi tu-
kaj in zdaj, da imajo vso podporo 

in ramo, na katero se lahko nas-
lonijo. Poskušajmo jim pomagati, 
morda svetujmo obisk psihiatra. 
Zdravi odnosi in dobra komunika-
cija delajo čudeže.

Dragi moji, vem, da je tokratna 
tema težka. Vem pa tudi, da mar-
sikdo rabi podporo. Današnja vse-
bina ne sme biti tabu tema.

Želim vam vse dobro!
Marjanca Matvoz, dr. med. 

specializantka urgentne medicine

s k r b  z a s e  

Krepimo odpornost z uživanjem 
čebelarskih pridelkov

Cvetni prah – naravna zakladnica 
hranilnih snovi

Cvetnemu prahu pravijo tudi 
popolno živilo, saj vsebuje vse, kar 
naš organizem potrebuje za nor-
malno delovanje. Energijska vred-
nost cvetnega prahu je nizka, zato 
je njegova uporaba priporočena 
tudi pri nizkoenergijski prehrani 

in v prehrani sladkornih bolnikov. 
Predstavlja dober vir prehranske 
vlaknine, ki ugodno vpliva na pe-
ristaltiko debelega črevesja. Pestra 
elementna sestava pa pripomore k 
zagotavljanju priporočenih dnev-
nih količin po elementih.

Študije kažejo, da uživanje cve-
tnega prahu ugodno deluje na 

imunski sistem in povečuje od-
pornost organizma. http://www.
czs.si/content/C22

Propolis – naravni antibiotik čebel 
Propolis deluje proti številnim 

bakterijam, virusom in glivicam. 
Dodano vrednost temu čebeljemu 
pridelku dajejo predvsem fenolne 

Poleti se spočijemo in si naberemo novih moči. Ko se začnejo dnevi krajšati in  jutra postajajo hladnejša, pa 

hitro ugotovimo, da bomo morali posegali po živilih, ki bodo okrepila delovanje našega imunskega sistema 

in nas varno pospremila v zimo in ohranjala v dobri kondiciji. 

Prisluhnimo naravi in uporabimo čebelje pridelke slovenskih čebelarjev, ki s skrbnostjo, bogatim znanjem in 

veliko pozornostjo pridelujejo kakovostne čebelje pridelke.
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Delo, telesna vadba in zdravje

Delo ni vadba!
Ljudje so pogosto mnenja, da 

jim zaradi fizične narave dela ni 
potrebno vaditi na način, ki bi 

razvijal ali vsaj ohranjal njiho-
vo telesno pripravljenost. Telesna 
vadba, ki jo lahko definiramo kot 
aktivnosti prostega časa in zajema 

športne aktivnosti ter rekreacijo, 
dokazano izboljšuje zdravje, med-
tem ko lahko pretirano delo zdrav-
ju celo škoduje. Raziskave kažejo, 

V prejšnji številki smo na kratko spoznali kineziologijo. Ugotovili smo, da se kineziologi ukvarjamo s 

telesnimi aktivnostmi, ki so hotena in ciljno usmerjena gibanja. Tokrat bomo spoznali, zakaj poklicna telesna 

aktivnost (fizično delo) ni enaka telesni vadbi. Primerjali bomo njune razlike in različne fiziološke odzive ter 

si pogledali, koliko in kakšne vadbe je priporočljivo izvajati. 

s k r b  z a s e  

spojine. Največkrat se uporablja 
v obliki premazov za obolele dele 
kože, pa tudi sluznic v ustni vot-
lini in dlesnih ali v obliki tinktur. 
www.czs.si/content/C23

Med – naravno sladilo in krepčilo
Med je zakladnica več tisoč 

snovi, ki jih vsebuje in potrebu-
je človeško telo. Med sestavinami 
medu poleg fruktoze in glukoze, 
encimov, mineralnih snovi, hor-
monov, vitaminov … najdemo tudi 
protibakterijske snovi. Med delu-
je uničevalno na nekatere bakte-
rije in tudi viruse, ki so pogosto 
vzrok bolezni dihal in drugih bo-
lezni (prehlad, gripa …). www.czs.
si/content/C21

Kupujmo kakovosten med! 
Pri nakupu medu bodimo 

pozorni na poreklo in dodatne 
označbe kakovosti, kot so zašči-
tena geografska označba, zašči-
tena označba porekla, ekološka 
pridelava, ki predstavljajo dodat-
no jamstvo, da kakovost in način 
pridelave takšnega medu redno 
spremljajo.

Kaj pridobimo z nakupom medu 
višje kakovosti?

Kontrolirano kakovost, znano 
poreklo, zagotovljeno sledljivost.

Prepoznamo ga po evropskih 
zaščitnih oznakah na nalepki ali 
prelepki izdelka.

Ljudje smo vedno bolj ozaveš-
čeni o pomenu kakovosti živil, ki 
jih uživamo. Pomembno je, da za-
upamo v izdelek, ki ga kupimo.

Slovenski čebelarji zaupamo v 
čebelje pridelke, saj so njihovo na-
ravno moč s pridom uporabljale 
že naše babice, prababice …

Izkoristimo prednost bogatega 
znanja slovenskih čebelarjev in če-
belje pridelke kupujmo neposred-
no pri lokalnih čebelarjih.

S čebeljimi pridelki do večje 
odpornosti in boljšega imunske-
ga sistema

Obiščite spletno stran 
Čebelarske zveze Slovenije: www.
czs.si.

Ponudnike slovenskih čebeljih 
pridelkov najdete na: www.sloven-
skimed.si/Si/.

Cvetni prah
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da težko fizično delo predstavlja 
povečano tveganje za srčno-žilna 
obolenja.

Povečana fizična aktivnost pri 
delu še ne pomeni, da je človek 
tudi bolj zdrav. Eden glavnih ra-
zlogov je ta, da različna dela za-
jemajo statične obremenitve, dvi-
govanje težkih bremen, velikok-
rat monotone in prisilne drže, ki 
se ponavljajo iz dneva v dan brez 
ustreznega odmora. Takšne ak-
tivnosti niso dovolj intenzivne, da 
bi lahko izboljšale srčno-dihalni 
sistem in presnovo. Dalj časa tra-
jajoči napori nizke intenzivnosti 
pa človeku ne zagotovijo dovolj 
počitka.

Različni fiziološki odzivi med delom 
in vadbo 

Intenzivnost ni edini parame-
ter, ki loči poklicno telesno aktiv-
nost in vadbo. Pomemben fizio-
loški dejavnik je srčni utrip. Nižji 
kot je v mirovanju, boljše je, saj 
srce opravlja manj dela. Naporno 
delo skozi daljše obdobje poviša 
24-urni srčni utrip, kar predsta-
vlja tveganje za srčno-žilne bolez-
ni. Na drugi strani pa intenzivna 
vadba telo izpostavi kratkotrajne-
mu fiziološkemu stresu, ki ob pri-
mernem počitku na daljši rok 24-
urni srčni utrip zniža. 

Naslednji dejavnik, ki predsta-
vlja tveganje za razvoj srčno-žilnih 
bolezni, je povišan krvni pritisk. 

Delo, ki vključuje statične drže ali 
dvigovanje težkih bremen, povi-
ša krvni pritisk tudi izven delov-
nega časa. Za ljudi s pisarniškim 
delom, ki navzven ni videti fizič-
no zahtevno, so zato zelo priporo-
čljivi redni aktivni odmori. Že pet 
minut hoje ali razgibavanja na uro 
pripomore k boljšemu počutju.

Dvigovanje bremen je ena naj-
pogostejših oblik vadbe za ohra-
njanje mišične in kostne mase, 
kljub temu pa je taka vadba naj-
pogosteje kratkotrajna in v nadzo-
rovanem okolju, zato ne povzro-
či celodnevnega dviga krvnega 
pritiska. 

Delo se od vadbe razlikuje tudi 
v tem, da imajo delavci navadno 
malo nadzora nad delovnimi op-
ravili in hitrostjo izvedbe teh op-
ravil, urnikom ter delovnim oko-
ljem. Velikokrat nezadosten poči-
tek lahko vodi v utrujenost in kas-
neje celo izgorelost na delovnem 
mestu. 

Ključ do zdravja
Dolgotrajno neprekinjeno fi-

zično obremenjevanje na delov-
nem mestu je za človeka škodlji-
vo. Podobno, večurno sedenje ne 
povzroči kratkega intenzivnega 
stresa, na katerega smo se ljudje z 
evolucijo prilagodili. Obe skrajnos-
ti – težko fizično delo in pretirano 
sedenje v pisarni, ne vodita k opti-
malnemu zdravju.

Z različnimi vrstami vadbe 
lahko ohranjamo in izboljšujemo 
vzdržljivost, moč, gibljivost in rav-
notežje. Po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ), 
odrasli za krepitev in ohranjanje 
zdravja potrebujejo 150 min zmer-
ne ali 75 min visoko intenzivne 
aerobne telesne dejavnosti na te-
den. Vsaj dvakrat tedensko je pri-
poročljivo izvajanje vaj za mišično 
moč in vzdržljivost, po 65. letu pa 
še dodatno trikrat tedensko izva-
janje vaj za ravnotežje. Kljub tem 
priporočilom lahko vadba ljudi, ki 
so poklicno zelo aktivni, dodatno 
obremeni. V tem primeru je bo-
lje poiskati način za sprostitev. Ne 
glede na to, katero aktivnost izbe-
rete, poskrbite, da vam tu in tam 
pošteno požene kri po žilah in da 
v njej uživate. 

Za vprašanja, komentarje, nove 
teme in prijave na vadbo sem na 
voljo na e-naslovu: jordi.korosec@
gmail.com ali na Facebook profilu:  
Jordan Korošec. 
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Priprava na porod in starševstvo  
v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec

September, oktober 2020
Od 17. do 19. ure v kletnih prostorih (telovadnica)
Prijave na telefon: 02 88 57 969  
ali na naslov: solazastarse@zd-sg.si

Sreda, 23. 9. 2020
Dogajanje pri materi in dojenčku po porodu
Martina Hain, dipl. babica 

Ponedeljek, 28. 9. 2020
Priprava na dojenje (praktična delavnica)
Albina Linasi, dipl. babica, IBCLC

Sreda, 30. 9. 2020
Nega novorojenčka (praktična delavnica)
Martina Hain, dipl. babica 

Ponedeljek, 5. 10. 2020
17.00: Prehrana doječe matere in uvajanje goste 
hrane pri dojenčku 
Anja Lenart, dipl. dietetik

18.00: Psihološko dogajanje v nosečnosti
Nataša Barle, mag. psihologije

Sreda, 7. 10. 2020
17.00: Anesteziolog (lajšanje bolečine med 
porodom)
prim. mag. Marija Cesar Komar, dr. med. spec. anest. 

18.15: Bioshramba in ogled porodne sobe
Martina Hain, dipl. babica Nosečnost

V marčevski številki glasila smo spoznali delo kinezio-
loga. Delo kineziologa obsega obširen sklop znanj, ki jih z 
malo iznajdljivosti lahko uporablja na veliko področjih. V 
zdravstvenih domovih kineziologi izvajajo tudi varno vad-
bo v nosečnosti, ki ugodno vpliva na zdravje ploda in no-
sečnice. S pomočjo kineziologa se nosečnica nauči zave-
danja lastnega telesa, aktivacije mišic medeničnega dna 
in globoke trebušne mišice, kako preveriti razmik med 
premo trebušno mišico (diastaza), izvaja vaje za moč in 
vzdržljivost ter razteza določene mišične skupine. Redna 
telesna aktivnost v času nosečnosti ohranja osnovne gibal-
ne in fiziološke sposobnosti, rezultat tega pa je boljše po-
čutje in manjša pojavnost utrujenosti. 

Nina Petkovšek, dipl. kin.
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Rozi in razmišljanje

Pozdravček, vsem vam. 
Tokrat ne bom opisovala pri-

god naše druščine upokojenih ba-
bic in dedkov. 

Opisala bom našo prelepo reko 
Mislinjo, tako kot jo vidijo moje si-
cer že stare oči.

Ste kdaj postali ob njej, se za-
zrli v njene tekoče poti, prisluhni-
li njenemu žuborenju ali glasne-
mu godrnjanju ob kakšni zajezi-
tvi, kjer se hrupno spušča navzdol 
kot po majhnem slapu? 

Bolj se bližamo njenemu izvi-
ru, čistejša je, vidi se njeno dno, 
v katerem se blešči kot s steklom 
prekrito nebo. Tako tiho, samo-
tno se pretaka v dolino, zdi se tako 
osamljena sredi rečnega korita, ki 
si je izoblikovalo svojo pot, dok-
ler je ni nekdo usmeril, ji pretrgal 
igrivost in klepetavo žuborenje. 
Zaradi tega pokaže svojo jezo tudi 
s poplavami. Ko človek posega v 
naravo, mu narava nekoč vrne.

Reka Mislinja s seboj nosi ve-
liko spominov, veselih in ža-
lostnih, s seboj nosi preteklost in 
sedanjost. 

Njena pot se vije v sončnem, 
viharnem, sneženem vremenu. 
Ko smo pozimi mi na toplem, 
se reka ne ozira na mraz. Nekje 

ob strani zaledenela, po sredini 
mrzla neumorno teče naprej, nap-
rej do prijateljice Meže, v katero se 
združi in se skupaj izlijeta v zanju 
zelo veliko Dravo. Tako nadaljuje-
jo z raznimi pritoki rečno pot v še 
večjo Donavo, ta pa s svojo veliči-
no v Črno morje.

n a š a  r o z i  
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In ko sedim ob njenem reč-
nem bregu, jo gledam, kako neu-
morno hiti naprej, se zavedam tre-
nutka naše minljivosti … Tudi nje-
ne. Če bo tako tekla še v neokr-
njeni naravi, če bo v njej živel in 
dihal vodni svet, na njej pa pla-
vale račke, pile njeno bistrost ži-
vali in rastline … potem bo življe-
nje zanamcev še vedno tako lepo, 
kot ga uživamo mi sedaj. Drugače 
bo reka kot mrtev predmet, brez 
lesketanja sončnih žarkov in luni-
ne mesečine …

Pazimo nanjo, ne mečimo vanjo 
svoje krame, odpadkov, strupov … 

Pustimo ji življenje, pustimo jo ži-
veti. Le ustavite se ob njeni stru-
gi, zazrite se v njene brzice, tako 
boste pozabili na stres. Naša reka 
Mislinja je del nas, ki tu živimo, in 
del vseh, ki jih bo obiskala na svoji 
dolgi rečni poti v morje.

Reka Mislinja, vonjam tvo-
jo čistost, gledam tvojo bistrost in 
vem, da si del narave, ki me obda-
ja, brez tebe ni življenja, ni upanja 
na jutrišnji dan. 

Pozdravček vsem, kdorkoli ste 
in kjerkoli ste.

Vaša Rozi 
Danijela Tomis Obrul

n a š a  r o z i  

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Akcija Varno v gore je nasta-
la na pobudo šaleških planinskih 
društev, z namenom učiti se od-
govorne in zlasti varne hoje po na-
ših prelepih hribih in gorah, pra-
vilne uporabe planinske opre-
me in varovanja narave. Skupna 
akcija šaleških planinskih dru-
štev je prerasla lokalni okvir, saj 
so se akciji pridružili tudi planin-
ci PD Mislinja in PD Celje. V le-
tošnjem letu je bila akcija široko-
potezno naravnana. Izvedli naj bi 
štiri pohode različnih zahtevnosti, 
po koncu pohodov pa bi GRS služ-
ba predstavila svoje delovanje in 
opremo, ki jo uporabljajo pri re-
ševanju v gorah. Po predstavitvi 
bi vse udeležence pogostili z eno-
lončnico in pijačo. Letošnja akci-
ja je bila poleg varnosti posvečena 
tudi novemu Domu na Okrešlju. 
Zaradi izrednih razmer, poveza-
nih s pandemijo koronavirusa, je 
bila akcija okrnjena. Odpadla je 

predstavitev opreme GRS in skup-
no druženje v Domu planincev 
v Logarski dolini. V soboto, 4. 7. 
2020, se je v Logarski dolini zbra-
lo 64 planincev, ki so se razde-
lili v štiri skupine. Vsako skupi-
no so vodili izkušeni planinci so-
delujočih društev. Prva skupina 
je v krajinskem parku Logarske 
doline prehodila naravoslovno 
etnografsko pot. Na njej so spoz-
navali različne vrste dreves in 

podrasti, občudovali okolico, opa-
zovali živino na paši in še marsi-
kaj lepega. Celotno pot od doma-
čije Juvanija, mimo Doma planin-
cev in planšarije Logarski kot do 
slapa Rinka, so prehodili v dob-
rih dveh urah in pol. Za povra-
tek so porabili še več časa, saj so 
se morali ustaviti na vsaki posto-
janki (na Orlovem gnezdu, v koči 
pod slapom Rinka in na planša-
riji Logarski kot). Na koncu so v 

d r u š t v e n o  d e j a v n i  

Akcija Varno v gore 2020
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Domu v Logarski dolini počakali 
ostale pohodnike. Skupino sta vo-
dila vodnika Danilo in Zdravko. 

Druga skupina se je povzpela 
na Strelovec. S hojo so pričeli pri 
penzionu Razpotje ter se po goz-
dni poti usmerili proti Klemenči 
jami. Slikovito pot je popestril 
prehod skozi kratek tunel ter ne-
kaj jeklenic. Ob krajših postankih 
je vodnik Stanko udeležencem po-
dal nekaj pomembnih informacij 
o varni hoji v gore, sestopih, splo-
šnem obnašanju, ukrepih v pri-
meru vremenskih neprilik in še 
kaj. Prvi daljši postanek so ime-
li pri koči na Klemenči jami, kjer 
so se tudi okrepčali in na poti pro-
ti vrhu občudovali sosednje vr-
hove in skupaj spoznavali njiho-
va imena. Na vrhu 1763 m viso-
kega Strelovca so se jim ponov-
no odprli razgledi na Alpe in oko-
lico. Vračali so se po isti poti in 
se po dobrih šestih urah in pol 
pridružili ostalim pohodnikom v 
Domu planincev v Logarski doli-
ni. Vodniki, ki so skrbeli za var-
nost, so bili Stane, Anka, Jure in 
Mihaela. 

Tretja skupina si je izbrala 
turo Logarska dolina–Rjavčki vrh 
1898 m (skozi grlo – zahtevno 
brezpotje). Pričeli so na planšari-
ji v Logarskem kotu, čez travnike 
pod zatrep Grla. Grlo je precej iz-
razita grapa levo od stene Planjave 
in desno od Rjavčkega vrha. Pot 
se prične vzpenjati in kaj hitro so 
prispeli do zanimivih skalnih sko-
kov, kjer jih je krušljivost prisi-
lila v preverjanje sigurnosti vsa-
kega oprimka. S pomočjo vodni-
ka Kare so vsi udeleženci varno 
preplezali pot. Celotna pot je raz-
gibana, razgledna in do sedla v 
dopoldanskem času poteka v sen-
ci. Proti vrhu je pot zelo strma, na 
koncu grape je še melišče. Po pre-
hojenem melišču so pohodniki 

Program pohodov PD Mislinja
Oktober 2020

 3. 10. 2020 Srečanje koroških planincev

 4. 10. 2020 Pohod po Bernekerjevi poti

 6. 10. 2020 Vršič, Slemenova špica, Tamar

 18. 10. 2020 Planinska zahvalna maša

 24. 10. 2020 Strelovec

November 2020

 3. 11. 2020 Hrastovlje, Kubed, Šmarje

 14. 11. 2020 Od Litije do Čateža

 21. 11. 2020 Zaključek pohodniške sezone

December 2020

 1. 12. 2020 Izvir Pake

 5. 12. 2020 Miklavžev pohod – dnevni pohod

 19. 12. 2020 Čez goro k očetu – nočni pohod

Vsi natančnejši podatki bodo objavljeni ob torkih po 17. uri na Koroškem 

radiu, na plakatih, na spletni strani PD Mislinja in na spletni strani Moja 

občina.
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dosegli sedlo, kjer so lahko uživa-
li v razgledih na Krofičko, Škarje, 
Planjavo in na levi Rjavčki vrh. 
Do vrha so potrebovali še 10 min. 
Zaradi dobro organizirane ture so 
se udeleženci tretje skupine vra-
čali po drugi poti. Priključili so se 
markirani stezi s Škarij, se spus-
tili po melišču, prečili snežno za-
plato pod steno Ojstrice in prispe-
li do Klemenče jame. Po daljšem 
postanku so se spustili do Doma 
planincev v Logarski dolini. V 
tretji skupini so za varnost skrbeli 
vodniki Karo, Vlado in Muri.

Četrta skupina si je izbrala pot 
na Krofičko. S turo so pričeli od 
Doma planincev v Logarski doli-
ni. Med potjo proti Klemenči jami 
so lahko občudovali Slap Rinke, 
stene nad njimi in ožarjene vrho-
ve Skute, Rink in Mrzle gore, vi-
dna je bila tudi temna lisa pogo-
relega Doma na Okrešlju. Na trav-
niku pod kočo so lahko občudova-
li pisano barvno paleto cvetočega 
cvetja. Od koče so se povzpeli do 
Zgornje jame. Pri spominski ta-
bli so se obrnili v desno in zaple-
zali po grebenu, kjer so jim izdat-
no pomagale jeklenice. Prispeli so 
na sončno stran Krofičke, kjer so 
lahko ponovno občudovali planin-
sko cvetje. Srečno so našli prehod 
do vrha, kjer so si privoščili krat-
ko malico in počitek. Vračali so se 
po markirani poti proti Klemenči 
jami. Pot je bila zahtevna, polna 

drobirja in je zahtevala veliko 
mero previdnosti. Tudi nižje je 
bila pot zelo spolzka, saj je prej-
šnji dan deževalo. Po kratkem po-
stanku na koči so se spustili do 
Doma planincev v Logarski dolini. 
Četrto skupino sta vodila Tomaž 
in Igor.

Končna ugotovitev letošnjega 
srečanja je, da se kljub izrednim 
razmeram da narediti nekaj le-
pega. Iz vseh prispevkov, iz kate-
rih sem povzel vtise, je razvidno, 
da so vsi preživeli lep in dožive-
tij poln planinski dan. Spoznali so 
kotičke planinskega sveta, ki jih 
sami ne bi nikoli obiskali in oblju-
bili, da se prihodnje leto ponovno 
vidimo.

Akcija naj bi imela tudi huma-
nitarni namen. Vsi prihodki bi 
bili namenjeni obnovi Doma na 
Okrešlju, a je ta del, zaradi odpo-
vedi družabnega dela, odpadel.

Iz prispevkov Nade, Darje, 
Anke in Marije zbral Peter.

Za PD Mislinja
Peter Zupanc
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š p o r t n i  u t r i p  

Nika Založnik, odbojkarica  
ŽOK Mislinja

Nika, predstavi se.
Sem Nika Založnik, stara 18 let in 
obiskujem 4. letnik srednje šole, 
smer predšolska vzgoja na Muti. 
Ob šoli opravljam razna študent-
ska dela, sem pa tudi odbojkarica 
in trenerka v odbojkarskem klubu 
KORvolley Mislinja.

Kdaj si začela trenirati in 
zakaj?

Za odbojko sem se odločila v 3. 
razredu osnovne šole, ker je bilo 
v klubu kar nekaj mojih prijate-
ljic in prijateljev. Že po prvih tre-
ningih sem ugotovila, da je to 
šport zame, saj sem uživala in Udeleženci letošnjega odbojkarskega tabora

Občina Mislinja je v letošnjem letu zasnovala grafično podobo, ki bo v prihodnje prepoznavni 

znak turistične destinacije Mislinja. Logotip je zasnovan skupaj s sloganom »Iz podzemnega 

sveta do vrha Pohorja«, ki zajema jedro turistične ponudbe Občina Mislinja, ki se bo v 

prihodnjih letih dodatno razvijala in nadgrajevala. Os turističnega razvoja poteka med Hudo 

luknjo in Črnim vrhom. Ob tem bo v razvoj turistične destinacije vključena tudi kolesarska 

pot Štrekna in bogata kulturno-zgodovinska dediščina kraja. Napis Mislinja predstavlja 

začetni M kot sotesko Huda luknja in končni A kot najvišji vrh Pohorja. V barvni shemi sta 

zajeti zelena, ki predstavlja obsežne travnate in gozdne površine v Občini Mislinja in modra 

barva, ki je deljena na dva dela in predstavlja reki Mislinjo in Pako.
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se z veseljem udeleževala vadbe. 
Odbojka je ekipni šport, kjer se 
naučiš reda, discipline, prenašati 
poraze in se veseliti uspehov, kar 
pa je odvisno od cele ekipe in ne 
le od posameznika. Kljub vsemu 
pridobiš veliko prijateljev in izku-
šenj ter napotkov za življenje. Prav 
tako je odbojka ekipni šport, kjer 
ni fizičnega stika z nasprotnikom, 
je pa veliko tehnike in elegance. 

Kako in kolikokrat treniraš?
Treniramo štirikrat tedensko. Ker 
igram za mladinsko in člansko 
ekipo, pa imam tekme ob sobo-
tah in tudi ob nedeljah. Z mladin-
sko ekipo bomo letos nastopile v 
slovenski mladinski ligi, s člansko 
ekipo pa bomo že drugo leto zapo-
red nastopile v 2. državni odbojka-
rski ligi, kjer smo lani končale na 
6. mestu. 

Omenila si, da pomagaš tudi 
pri treniranju mlajših selekcij.

Res je. Ob treningih in šoli sem 
v klubu tudi pomočnica trener-
ke pri naši mini dekliški ekipi, s 

katero  treniramo trikrat tedensko 
in se že pridno pripravljamo na 
prihajajočo sezono 2020/2021. 

Kakšni so tvoji odbojkarski na-
črti za prihodnost?

Z mladinsko ekipo upamo in se 
bomo tudi potrudile za čimbolj-
ši rezultat na lestvici. S člansko 
ekipo pa se pripravljamo po svo-
jih najboljših močeh, da nam vrh 

lestvice v 2. slovenski ligi ne bi 
ušel, ter posledično tudi uvrstitev 
v 1. B državno ligo. Prav tako kot 
pomočnica trenerke upam na naj-
boljše rezultate z našo mini ekipo. 
Moja velika želja pa je tudi trener-
ski izpit in pridobitev licence, tako 
bom lahko povezala dve meni naj-
ljubši ideji, torej odbojko in delo 
z otroki. To, da že zdaj treniram 

Urnik treningov mlajših selekcij OK  
in ŽOK Mislinja

Skupina 1 novinke – mini deklice

ponedeljek, sreda, petek 15.00–16.30

Skupina 2 mala deklice 

ponedeljek, sreda, petek 15.00–16.30,  

četrtek 16.00–18.00

Skupina 3 mala deklice 2

ponedeljek, sreda, četrtek in petek 16.30–18.30

Skupina 1 novinci – mini – mala dečki 

ponedeljek, sreda, četrtek in petek 16.30–18.00

Skupina 2 dečki – kadeti 

torek 16.30–18.00,  

sreda, četrtek in petek 18.00–20.00

Vsi treningi potekajo v Centru za zdravje in šport  

v Mislinji.

Kontakti: David: 051 243 132, Nežka: 040 538 787,  

Tomo: 040 479 621, Maks: 041 852 301,  

Urban: 041 690 737
Pizzeria

1982

DEKLICE IN DEČKI!

VPIS V MISLINJSKO
ODBOJKARSKO ŠOLO

V CENTRU ZA ZDRAVJE IN ŠPORT
Prijavite se lahko na treningih vsak ponedeljek in petek od 17. ure dalje.

Nika v akciji
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mlajše selekcije, se mi zdi izjem-
na izkušnja in dobra priložnost, 
ki je ne dobi vsak.

Kakšni so tvoji življenjski cilji?
Na prvem mestu je seveda šola 
in najprej si želim uspešno kon-
čati le-to in opraviti maturo, po 
končani srednji šoli pa vpis na 
fakulteto. Vzporedno seveda že-
lim še naprej trenirati odbojko in 

doseči čimboljše rezultate s svo-
jo ekipo.

Za konec … 
Več kot odlična bi bila uvrstitev 
v 1. B ligo, za kar pa, poleg naše 
trme in vztrajnosti, potrebuje-
mo tudi podporo s tribun, zato va-
bim vse ljubitelje odbojke, da nas 
pridejo vzpodbujati v čimvečjem 
številu.  

Vpis v odbojkarsko šolo je name-
njen vsem osnovnošolcem, dečkom 
in deklicam in zelo veseli bomo 
vsakega novega člana, ki ima vsaj 
malo želje po treniranju, druže-
nju in spoznavanju novih prijate-
ljev. Zamudniki se lahko prijavite 
vsak ponedeljek in petek od 17. ure 
dalje.  

David Čuk

š p o r t n i  u t r i p  

Junijski velikonočni turnir  
v malem nogometu

V občini Mislinja velika noč ne 
pomeni samo krščanskega pra-
znika, ampak tudi začetek nogo-
metne sezone s tradicionalnim ve-
likonočnim turnirjem v malem 
nogometu, ki ga organizira eki-
pa NK Direkt Dolič pod okriljem 
Športnega društva Dolič. Zaradi 
letošnje situacije smo turnir mo-
rali odpovedati.

A z junijem se je epidemiolo-
ška slika izboljšala do te mere, da 
so vladni organi že dopuščali iz-
vedbo manjših prireditev. Tako 
smo z ekipo hitro sklenili, da kot 
prvi v Sloveniji organiziramo no-
gometni turnir, seveda v skladu s 
priporočili NIJZ. V dobrem tednu 
smo pripravili vse potrebno, odpr-
li prijave ter nestrpno čakali, kako 
se bodo odzvale ekipe iz Slovenije. 
Pripravljena smo imeli dva scena-
rija: ali bodo ekipe še zadržane in 
se ne bodo želele izpostavljati na 
turnirju, ali pa jim je bilo med ka-
ranteno dovolj sedenja in so željne 
brcanja okroglega usnja. 

Izkazalo se je slednje, saj je šte-
vilka prijavljenih ekip znašala kar 
26. Prijave so prišle iz vseh kra-
jev Slovenije, tako da se je obetal 

kvaliteten nogomet. V dveh dneh 
je bilo odigranih 48 tekem in na 
koncu je v finalu slavila ekipa 
Tattoo Rocknroll iz Ruš, 2. mesto 
je osvojila ekipa TTG Remoplast 
iz Ljubljane, 3. mesto pa ekipa Top 
Kop iz Slovenj Gradca. Skupaj so 
poleg pokalov odnesli tudi 1.000 € 
nagradnega sklada.

Tako smo tudi letos uspešno in 
predvsem varno izpeljali turnir, 

ki sedaj sodi že med najbolj-
še turnirje v malem nogometu v 
Sloveniji. Na tem mestu bi se radi 
zahvalili vsem sponzorjem in do-
natorjem, ki nas tudi letos, kljub 
situaciji, niso pustili na cedilu in 
so z veseljem priskočili na pomoč. 
Hvala in se vidimo naslednje leto. 

Primož Pavlič

Organizatorji turnirja NK Direkt Dolič
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š p o r t n i  u t r i p  

Športno rekreativno društvo Dolič 
aktivno skozi vse leto

Program prireditev Smučarsko 
skakalnega kluba Mislinja  
v jesenskih mesecih

Občinska liga v šahu in 11. Javornikov memorial
Že 23. leto zapored je vsak torek v prostorih ŠRD 

Dolič potekala občinska liga v šahu. Lige se je letos 
udeležilo 10 igralcev, potekala pa je od sredine no-
vembra pa do začetka marca.
Končni izidi:
1. mesto Rudi Lubej,
2. mesto Albin Rošer, 
3. mesto Mirko Sušec.

16. februarja smo organizirali že 11. Javornikov 
memorial. Nastopilo je 15 igralcev. Zmagal je Gregor 
Goršek pred Milanom Gorškom, 3. pa je bil Rudolf 
Anclin, vsi iz Velenja.

Ivan Naveršnik

Sobota, 10. 10. 2020, od 9. ure dalje na HS 93
• Državno prvenstvo v smučarskih skokih  

mladinci do 16 let
• Državno prvenstvo v smučarskih skokih  

mladinke do 16 let
• Ekipno državno prvenstvo v smučarskih skokih  

mladinci do 16 let

Nedelja, 11. 10. 2020, od 9. ure dalje na HS 93 in tek na rolkah
• Državno prvenstvo v nordijski kombinaciji  

mladinci do 18 let
• Državno prvenstvo v nordijski kombinaciji  

mladinke do 18 let

Torek, 13. 10. 2020, od 16. ure dalje na HS 32
• Regijsko prvenstvo Štajersko-koroške regije  

dečki do 12 let
• Regijsko prvenstvo Štajersko-koroške regije  

dečki do 13 let
• Regijsko prvenstvo Štajersko-koroške regije  

deklice do 12 let
• Regijsko prvenstvo Štajersko-koroške regije 

deklice do 13 let

V ŠRD Dolič je od sredine novembra do začetka marca 

potekala občinska liga v šahu.

š p o r t n i  u t r i p  
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Tudi letos smo organizirali športno vadbo, ki je 
namenjena otrokom od 3. do 6. leta starosti. Vadba je 
potekala v telovadnici OŠ Dolič in v Centru za zdrav-
je in šport, zaradi ukrepov pa smo zadnji mesec 
zaključili na igriščih pri športni hiši v Doliču. 

Naša vadba je bila raznolika in pestra. Skozi igro 
smo razvijali gibalne sposobnosti, osvajali osnov-
ne gibalne koncepte ter elemente različnih športnih 
zvrsti. 

Vse naše aktivnosti so temeljile na igri in dobrem 
počutju otrok, v želji, da bi vsak otrok našel šport, ki 
ga še posebej veseli.

Vadba bo potekala tudi letos, vsak ponedeljek od 
17.00 do 18.00 v Centru za zdravje in šport. Vabljeni.

Športno-rekreativno društvo Dolič

š p o r t n i  u t r i p  

Športna vadba za naše najmlajše

ATLETIKA
z Jernejo Smonkar

Za vse osnovnošolske otroke
ob ponedeljkih in četrtkih

od 16.00 do 17.00
v Centru za zdravje in šport,

Mislinja.

info: 051 663 511
jerneja.smonkar@gmail.com
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š p o r t n i  u t r i p  p i s m a  b r a l c e v

Živeti je treba naprej!
Ko se približuje mesec junij, mi spomini od-

tavajo daleč nazaj, v leto 2000, ko sem bil postav-
ljen pred dejstvo, da bom moral na dializo. Ne bom 
opisoval, kako sem se počutil takrat in se počutim 
še sedaj, saj se mi zdi, da živim neko življenje, ki 
ni resnično. Da sem zaspal in sanjam stvari, ki se 
mi dogajajo. Dializa, prost dan, dializa, prost dan 
… In ta krog se kar naprej vrti. Dvakrat sem že po-
skušal izstopiti iz njega, pa mi, žal, ni bilo usoje-
no. Pravijo, da nad nami bedijo angeli. Kdor bedi 
nad mano, ne vem, če je ravno angel, če me tako 
kaznuje.

Jeseni 2010 so mi presadili ledvico. Še zdaj ču-
tim občutek, ko je ledvica uspešno delovala. 7 dni, 
potem pa po hitrem postopku odpoved. Vzrok – 
tromboza. Ostal sem brez ledvice in se ponovno 
znašel na dializnem oddelku, z mešanimi občut-
ki, a ko sem zagledal znane obraze zdravnikov, me-
dicinskih sester, sopacientov, čeprav me vsi niso do-
brosrčno sprejeli, pa tudi šoferjev reševalnih vozil, 
sem se z veseljem vrnil na dializo in se spopadal s 
težavami, ki se pri nas dogajajo. Delal sem v našem 
društvu ledvičnih bolnikov, vsi sorodniki in prija-
telji so mi stali in mi še stojijo ob strani. Spomladi 
2011 še en šok. Nenadoma mi je umrla mama. 
Bolečina in spomin na njo, ki se kar naprej vrača … 
Obiskujem jo na pokopališču in tam ji zaupam svo-
je težave. Zdi se mi, da je potem boljše.

Maja 2012 sem na mobilnem telefonu zas-
ledil neodgovorjen klic. Številke nisem poznal.
Poklical sem jo in takoj spoznal glas sestre Mirjane 
iz Kliničnega centra, oddelka za transplantacijo. 
Povprašala me je po zdravju in rekla, da moram 
imeti mobitel vedno pri roki. To sem ji z veseljem 
obljubil. To je bilo v četrtek, v petek sem imel dia-
lizo in po njej šel utrujen spat, ob 23. uri pa je za-
zvonil mobitel. Joj, kako sem se ustrašil, pa me je 
pomiril glas zdravnika na drugi strani telefona. 
Povprašal me je po zdravju in če sem pripravljen na 
transplantacijo. Srce mi je začelo hitreje biti, neka-
ko sem jecljal, a me je prijazen glas pomiril in re-
kel, da se slišiva čez pol ure, ko se malo umirim. 
Kasneje sva se dogovorila glede vsega, po mene je 
prišlo reševalno vozilo in ob treh zjutraj sem že 
bil v Kliničnem centru, kjer nikakor nisem mogel 
zaspati.

Zjutraj vse po običajnem postopku. Odvzem 
krvi, preiskave, razlaga o transplantaciji, dializa 
in odhod na oddelek. Ni mi bilo treba dolgo čaka-
ti. Popoldne sem bil že v operacijski sobi. Operacija 
uspešna. Ledvica je delala nenormalno dobro. Bil 
sem vesel in že načrtoval, kaj vse bom nadoknadil 
s presajeno ledvico … A kaj, ko me je spet zafrkni-
lo življenje. Ista zgodba … Tromboza. Ledvico takoj 
odstraniti in ves ostali postopek.

Sedaj hodim na dializo, drugega mi ne preosta-
ne. Na transplantacijo ne bom šel več, je preveč tve-
gano. Sestre za nas odlično skrbijo, zdravniki se 
trudijo, da bi nam bilo čim bolje. Reševalci pa so 
smetana na torti. Poskrbijo, da varno in pravočasno 
pridemo na dializo in domov, čeprav imajo nekate-
ri pripombe na njihove storitve, z moje strani zanje 
samo pohvale.

Na dializi veliko berem. Prebral sem mnogo za-
nimivih knjig, ki jih drugače ne bi. Čistilke pa po-
skrbijo za dobro in težko pričakovano kavico. Tako 
nam tečejo leta in smo kot družina. To je naš stil 
življenja. 
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Letos, ob 20-letnici, so mi pripravili veliko pre-
senečenje. Ob prihodu na dializo, so me pričakali s 
torto, ki jo je spekla sestra Beti. Občutek, da nekaj 
pomenim, da imam veselje … Res je bilo preseneče-
nje. Zahvala najprej medicinskemu osebju, ki ima 

res potrpljenje z nami in prisluhnejo našim teža-
vam, zdravnikom in vsem zaposlenim na dializnem 
centru v Slovenj Gradcu. S takimi osebami mi bo 
veliko lažje preživljati nadaljnja leta na dializi.

Miro Pogladič

p i s m a  b r a l c e v

Popelje me asfaltna cesta …
Pisalo se je leto 1972, ko so se 

sosedje s spodnjega dela Kozjaka 
sestali z namenom in veliko že-
ljo – zgraditi cesto za avtomobile. 
Traser ing. Metod Sekirnik je prvo 
traso zakoličil od Smrečnikovega 
grabna, čez strm Pezmanov 
travnik, preko Ošlakovega, 
Pavličevega in Grančekovega trav-
nika do naše Ramšakove kmetije.

Dominik in Kristina Zakršnik 
(moja starša) in ostali sosedje se 
s takšno odločitvijo niso strinja-
li. Po temeljitem premisleku so 
se ponovno dogovorili z Gozdnim 
gospodarstvom Slovenj Gradec 
za krajšo, bolj funkcionalno tra-
so. Jeseni 1972 se prične gradnja. 

Moja starša sta priskrbela kar ne-
kaj sponzorjev za nastale stroške, 
strojnika in gorivo smo plačali so-
sedje, material in stroške mostu 
je poravnal G. G. Slovenj Gradec. 
Takratna Občina Slovenj Gradec 
za izgradnjo ceste ni prispevala 
ničesar.

Hura! Solze sreče, ko se na 
dvorišče pripelje prvi osebni avto-
mobil – fičo.

Vzdrževanje ceste … Složnost 
sosedov … Družno izdelan lesen 
snežni plug za volovsko vprego 
in traktor. Posipanje ledene ceste 
s samoplačniškim gramozom … 
Čiščenje jarkov ob nalivih … 
Ustanovili smo tudi medsosedski 

denarni sklad, bilanco naredili ko-
nec leta na »Hribčku«. Uspešno.

Pisalo se je leto 2020. Naša 
cesta bo dobila asfaltno prevleko. 
Hura!

Februar 2020 – Spet skupna 
akcija sosedov. Čiščenje in pripra-
va obcestne trase. V dveh dneh 
počistili, razrezali in pospravi-
li drva.

Maj 2020 – Zabrnijo gradbe-
ni stroji, izvajalec Gradim grad-
beništvo Merzdovnik. Potek iz-
vajanja del sta budno spremljala 
in nadzorovala g. Pratneker in g. 
Kamenik.

Junij 2020 – Cesta dokončana.
Iskrena hvala investitorju 

Občini Mislinja, županu, podžu-
panu, svetnikom, izvajalcu grad-
benih del Gradim, nadzornikom, 
asfaltni bazi, sosedom in vsake-
mu, ki je kakorkoli pripomogel k 
težko pričakovani asfaltirani ces-
ti. Zahvala mojemu sinu Emilu 
in snahi Moniki, ki sta velikoduš-
no odstopila zemljišče za skupno 
dobrobit vseh uporabnikov ceste, 
ter Pavličem in Vivodom.

Zmaga se slavi z željo, da bi 
bila v bližnji prihodnosti asfaltna 
cesta pripeljana do vsake hiše.

Leto 2020 mi je podarilo dvoj-
no srečo, rojstvo težko pričakova-
ne vnukinje in asfaltno cesto.

Težko leto 2019 je leto 2020 
prekrilo s solzo sreče.

HVALA.
Majda Sinreih - Ramšakova
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Oj, »Mislinjčan moj« – naš
Oh, kako si lep, odet v škrlatni plašč pozitivne 

energije, si udoben, prostoren, varen …
 Me na domu poiščeš, varno k »dohtarju« pelješ, 

po nakupih me spremljaš, počakaš potrpežljivo me, 
brez komentarja in godrnjanja. Nakupujem po »štar-
cuni« brez slabe vesti, poklepetam ob kavi, se ne raz-
jeziš, ko čakaš na me, na soncu ali na mrazu.

 Za vse to gre zahvala županu, prostovoljcem, pa 
svetnikom in veljakom invalidov …

 Stokrat »boglonej« in moj – naš poklon, vseh 
nas … tistih, ki smo vstopili v tretje življenjsko obdob-
je, v stiski, s težavami z zdravjem, osamljeni, gibalno 
omejeni … »Mislinjčan« nas varno pripelješ v doma-
či pristan.

 Prostovoljec, ti si naš dar. Si opora, pomagaš pri 
vsakem koraku, nosiš nakupovalne vrečke, si dober 
poslušalec, sogovornik, ko v prijetnem klepetu mine 
ta današnji nam dan in gremo z novo energijo v jut-
rišnji dan.

HVALA.
Majda Sinreih 

Označevalne table domačij
Cvetličko namenjamo novim označevalnim tablam 

domačij, ki jih je Občina Mislinja pričela nameščati v 

tem poletju. Projekt vodi Andreja Srt in je bil zastavljen 

pred tremi leti, ker pa označevanje obsega okoli 80 

tabel na vaško skupnost in sodelovanje posameznega 

lastnika domačije, pomeni kar velik časovni in 

organizacijski zalogaj. Po dogovoru s predsedniki 

posamezne VS se s strani občine posameznim 

lastnikom posreduje izjava o strinjanju, nato sledi 

priprava soglasja za zemljišča in izdelava ter namestitev 

table. Do sedaj so bile le-te postavljene v VS Dolič, ki 

zajema še Pako, del Tolstega vrha in Kozjak, v Završah, 

Dovžah in Razborci, v naslednjih mesecih pa sledijo 

še domačije v Mali in Veliki Mislinji ter Mislinji. Namen 

projekta, za katerega je odmerjen tudi delež v letnem 

proračunu občine in naj bi se zaključil predvidoma do 

leta 2022, je ohranjanje starih imen domačij v občini, 

kar je vsekakor tudi doprinos v mozaik ohranjanja 

kulturne dediščine našega kraja.
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Lan Ledinek 
Izabela Voglar 
Tim Jamnikar
Miha Čas

Ula Hriberšek 
Marcel Rakovnik
Nace Štinek Župan,  

občinska uprava Mislinja,  
uredniški odbor NO

Staršem novorojencev v občini Mislinja

Inovativno podjetje Evegreen

č e s t i t a m o  

č e s t i t a m o  

Čestitko namenjamo inova-
tivnemu podjetju občanov Eve in 
Domna Štraserja Evegreen, ki na-
daljuje niz uspešnih projektov na 
področju inovacijskih rešitev in 
prispeva k razvoju mikro podjetij. 
Pred kratkim so prejeli zlato pri-
znanje Šaleške gospodarske zbor-
nice za projekt Naravi prijazna 
eko sveča. Inovatorji Eva Štraser, 
Domen Štraser, Roman Herlah 
in Karsten Brast so pod okriljem 
podjetja Evegreen razvili granulat 
za brizganje bio razgradljive pla-
stike, ki je sestavljen iz naravi pri-
jaznih sestavin in se v primerja-
vi z obstoječo plastiko popolno-
ma razgradi. Njihova B2B proda-
ja je usmerjena v granulate, hkra-
ti pa na segmentu B2C osvajajo 
domače in tuje trge z eko lončki 
in krožniki, ki jih lahko po upo-
rabi pojemo. Direktorica podje-
tja Eva Štraser je ob priznanju de-
jala: »Zlato priznanje Šaleške go-
spodarske zbornice je dokaz, da 
se lahko kot mikro podjetje na 
področju inovativnosti uspešno 

postavimo ob bok največjim za-
poslovalcem Šaleške doline. To pa 
naj bo apel za njih, da posežejo 
po naših rešitvah z željo, da nas-
lednje leto skupaj opozorimo jav-
nost na primere dobrih praks iz 
lokalnega okolja.« S premišlje-
no namensko rabo razgradljivih 

izdelkov jih lahko podpremo tudi 
potrošniki, saj je sveča že na raz-
polago v trgovinah, izpostavah 
Pošte Slovenije in številnih cvetli-
čarnah, dobavljiva pa je tudi preko 
spletne trgovine: www.evegreen.eu.

Direktorica podjetja Evegreen Eva Štraser na podelitvi Gospodarske zbornice 

Slovenije, ki je potekala 10. septembra 2020, v Vili Bianca v Velenju (foto: arhiv 

Šaleške gospodarske zbornice).
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Huda luknja je to poletje pokazala zobe 
in Mislinja je dobila semafor. Sanacija je 

obsegala tudi del brežine nad cesto, da bo na 
cesto padlo manj kamenčkov.

In pa gobice. Lisičk avgusta ni manjkalo  
po naših gozdovih. Pa tudi gobarjev ne.

Bilo je nekoč I … NLB poslovalnica  
v Mislinji. Sla po kapitalu pozabi  

na malega človeka.

Sporočilce na bankomatu v Mislinji: 
»Pozabljenih najdenih 400 € je na 

policiji.« Hvala za poštenost!

Štrekna je bila poleti dobro obiskana. Žal, 
uporabniki ne prepričajo z opremo koles, 
saj si je ob preverjanju zgolj 10 % vseh koles 
prislužilo naziv »varno kolo«.

Bilo je nekoč II … Z »našega Folteka« so 
odstranili še vlečnico, ki je poskrbela za 
mnogo prvih smučarskih zavojev in radosti na 
beli strmini.

Letošnje poletje je bilo prav mokro. 
Zelenjavi je to prijalo. Tako se je ta kumara 
odločila pokazati, kdo je močnejši.

Korona še vedno kroji naše življenje. 
Prvošolčke so tako na sprejem v šolo 
pospremili »razdeljeni« starši.

č e s t i t a m o  

č e s t i t a m o  



Prireditvenik  
september–december 2020
September
 26. september pred PTC Lopan 
  Razstava najdebelejših buč 
  TD Mislinja
 26. september stopnišče PTC Lopan 
  Pozdrav jeseni 
  razstava fotografij kmetij z naj pridelki 
  TD Mislinja in Fotofirbci
November
 13. november Velika dvorana PTC Lopan 
 19.00 Večer španskega plesa in glasbe 
  ŠRD Mislinja

December
 21. december pred PTC Lopan 
 8.00–12.00 Božično-novoletni sejem 
  z bogato ponudbo daril in izdelkov 
  TD Mislinja

V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov 
prireditev bodo le-te sprotno podane na spletni strani 
Občine Mislinja. Podatke prireditev za naslednjo 
številko zbiramo do 22. novembra 2020 na  
e-naslov nasaobcina@mislinja.si.
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