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Upanje je
nekaj mehkega,

ki se spusti na dušo
in zapoje melodijo

brez besed in nikoli ne obmolkne...

(Emily  Dickinson)
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UVODNIK ŽUPANA

Z veliko naglico, skoraj prehitro, se svojemu koncu 
približuje leto 2007. Pa ne da bi ga za vsako ceno želeli 
podaljševati v nedogled, le nekaterih začetih nalog 
nismo uspeli pripeljati do finala. Tu imam v mislih 
nadvse pomembno naložbo v posodobitev lokalke, ki 
vodi po naši občini proti vrhu Paškega  Kozjaka. Da je 
ta, skoraj štiri kilometre dolg, odsek ceste dokončan le 
v makadamski izvedbi ni krivda na strani investitorja 
(Občine), temveč so razlogi v  birokratskem pristopu, in 
sicer od poznega državnega razpisa pa do izbire izvajalca 
del. No, pa četudi se bo na tej cesti nehalo prašiti še le 
prihodnjo pomlad, najbrž občani tega dela naše občine 
ne kuhajo zamere.
Pomembno je, da le ta pričakovani dogodek postaja 
stvarnost. Ob tej naložbi, vredni 620.000 EUR, je 
potrebno dodati, da je v polovičnem deležu sofinancirana  
z evropskimi sredstvi. Pa še nekaj je treba pojasniti, da 
ne bo takšnih ali drugačnih špekulacij pri določanju 
oz. izbiri bodočih lokalnih cest, ki bodo deležne 
posodabljanja. Projekt posodabljanja cest, s pomočjo 
evropskega denarja, ima svoje dobre in tudi manj 
dobre strani. Njegove dobre strani so predvsem v 50 % 
soudeležbi zunanjega vira financiranja, manj dobre pa v 
zahtevi, da mora biti vrednost projekta najmanj 600.000 
EUR, posodabljati se sme le ena izbrana lokalna cesta, 
ki mora imeti v občini pomembno povezovalno funkcijo 
s sosednjimi občinami. Za Občino Mislinja predstavlja 
prispevek 300.000 EUR velik zalogaj, ki usodno posega 
v posodabljanje drugih lokalnih cest. Dilema je torej, ali 
izkoristiti možnosti pridobitve znatnega deleža tujega  
vira financiranja in posodabljati take lokalke ali pa se 
temu odreči in le s proračunom zagotavljati  minimalna 
sredstva za posodabljanje ostalih cest. Za obe vrsti  
cest pač ne bo dovolj denarja. Prometnice, ki jih torej 
posodabljamo in jih bomo posodabljali tudi v prihodnje 
z udeležbo  evropskih sredstev, so lahko le tiste, ki 
vodijo do mej z Mestno občino Velenje ali Mestno 
občino Slovenj Gradec. Odvečna so namigovanja o 
zapostavljanju nekaterih delov občine pri posodabljanju 
cest, če seveda akceptiramo pogoje pridobivanja in 
uporabe evropskega denarja. 

V občini Mislinja je veliko lokalnih cest, ki nikoli ne 
bodo deležne evropskih sredstev in jih bo potrebno, 
seveda ne na račun drugih investicij, posodabljati 
skladno  z možnostmi. Tudi pri željah po prekvalifikaciji 
občinskih cest v lokalne ceste (tiste, ki to niso) bo 
potrebno postopati razumno in imeti pred očmi Uredbo 
o merilih za kategorizacijo javnih poti, ki pravi, da so 
lokalne ceste tiste, ki povezujejo naselja v  občini z 
naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v 
občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa 
ene ceste enake ali višje kategorije.
V iztekajočem letu smo poskusno zagnali čistilno 
napravo, ki bo svojo projektantsko vrednost dokazovala 
tja do izteka leta 2008, ko naj bi jo prevzeli od izvajalca. 
Ekološka naložba, ki se je lahko le veselimo, je bila 
prav tako sofinancirana z evropskimi sredstvi (33 %), 
pri čemer je skorajda enak delež primaknila država, 
medtem ko je Občina zagotavljala okoli 22 %. Vrednost 
naložbe se bo iz 2,5 mio EUR povzpela na približno 3,1 
mio EUR. Naloga župana in občinske uprave je, da za te 
prekoračitve pridobijo dodatna sredstva. 
Sicer pa bo mesec december minil v znamenju razprave 
o osnutku  proračuna Občine Mislinja za leto 2008 in v 
pripravi  predloga proračuna, ki naj bi ga občinski svet 
sprejel v prvi polovici januarja naslednjega leta. 
Predlog proračuna ne predvideva zadolževanja Občine, 
bo pa seveda selektiven na področju investicij. Prednost 
pri izbiri naložb v prihodnjem letu bodo imele investicije 
v teku (čistilna naprava in kanalizacija, dokončanje 
ceste Potoški jarek – Kozjak), investicij, ki bodo imele 
zagotovljene še druge vire financiranja  ter investicije v 
programu izdelave prostorskih aktov in drugih projektov 
(šolstvo, ceste), ki so umeščeni v načrt razvojnih 
programov Občine Mislinja za obdobje  2007- 2010.
S sredstvi, ki bodo prihodnje leto na razpolago, želimo  
ravnati kar se da  gospodarno, predvsem pa učinkovito 
ter na tak način uresničiti  načrtovane projekte.
Iztekajoče leto je zagotovo pustilo za sabo številne 
dobre, pa tudi manj dobre sledi. V naši  naravi je že tako, 
da slabe pospremimo na pot pozabe, dobre pa ohranimo 
v spominu in  v srcih.
V letu 2008 želimo občankam in občanom, mladim in 
malo manj mladim, vsem, ki ste daleč od svojih, bolnim, 
častitljivim devetdesetletnicam na eni in najmlajšim na 
drugi strani, veliko srečnih dogodkov, zvrhano mero 
dobre volje ter trdnega zdravja.  Vesel božič in vse dobro 
ter lepo v letu 2008 vam želim, obenem pa vas vabim 
na novega leta dan, ob 00.30 na parkirišče pred PC 
Lopan  v Mislinjo, da se skupno poslovimo od starega 
in nazdravimo novemu letu. 

Župan Občine Mislinja:
Viktor Robnik,univ.dipl.ekon.
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PRORAČUN 2008

Proračuna Občine Mislinja, ki bo predvidoma sprejet 
v prvi polovici januarja prihodnjega leta, ni mogoče 
objaviti v osnutku, kajti od njegovega nastanka pa do 
predloga bodo lahko še podane  spremembe. Da pa ne bi 
do takrat, ko bo v našem glasilu v celoti objavljen sprejeti 
proračun za leto 2008, ostali brez informacij, vam v 
nadaljevanju podajamo najosnovnejše karakteristike 
proračuna.

Graf 1: Sestava proračuna za leto 2008
 

Prihodki v osnutki proračuna za leto 2008 so predvideni 
v višini 4.520.912 evrov. Odhodki v višini 4.775.412 
evrov. Predviden primanjkljaj  v višini 254.500 evrov  se 
bo pokrival z ostankom sredstev prihodkov nad odhodki 
iz preteklih let.

A. PRIHODKI
V tem poglavju so predstavljene najpomembnejše 
vrste prihodkov, ki zagotavljajo realizacijo načrtovanih 
odhodkov.

Graf 2: Prihodki proračuna za leto 2008

Davčni prihodki predstavljajo 60,68% vseh prihodkov, 

kar znaša 2.743.143 evrov. 88,72% teh prihodkov ali 
2.433.781 evrov je dohodnina-odstopljeni vir občinam.  
Ostali davčni prihodki so še davki na premoženje v višini 
105.385 evrov, med katere spada davek od premoženja, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih 
in fizičnih oseb. Prihodki od drugih davkov so predvideni 
v višini 203.977 evrov in predstavljajo okoljski dajatvi 
ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.
Nedavčni prihodki predstavljajo 5,45% vseh prihodkov, 
oziroma 246.211 evrov in so sestavljeni iz prihodkov 
od obresti vezav, prihodki od najemnin, zakupnin, 
podeljenih koncesij…
Kapitalski prihodki zajemajo v strukturi prihodkov 
2,74% ali 124.057 evrov vseh prihodkov in predstavljajo 
prihodke od prodaje zgradb, prostorov in stavbnih 
zemljišč. Načrt prodaje je tudi sestavni del proračuna.
Transferni prihodki so predvideni v višini 31,13%, 
oziroma 1.407.501 evrov vseh prihodkov osnutka 
proračuna za leto 2008 in predstavljajo prihodke iz 
državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti, kar 
predstavlja finančna izravnava. Potem so to tudi prejeta 
sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer 
dobimo prihodke za sofinanciranje izgradnje kanalizacije 
in čistilne naprave Mislinja, ceste Potoški jarek-Hrustel, 
ter za rekonstrukcijo lokalnih cest. Ter nazadnje še 
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije za izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave Mislinja. 

B. ODHODKI

Graf 3: Odhodki proračuna za leto 2008
 

Tekoči odhodki predstavljajo 22,49% ali 1.073.977 evrov 
vseh odhodkov in so sestavljeni iz sredstev za delovanje 
občinske uprave, izdatkov za blago in storitve, kot je 
pisarniški material, energija, voda, tekoče vzdrževanje, 
prevozni stroški ter proračunske rezerve.
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Tekoči transferji v višini 23,89% ali 1.141.050 evrov 
vseh odhodkov predstavljajo subvencije, transferje 
organizacijam, posameznikom, javnim skladom, javnim 
zavodom.
Investicijski odhodki so v višini 51,72% vseh odhodkov 
in so sestavljeni iz nakupa opreme,  novogradenj, kamor 
spadajo odhodki za izgradnjo kanalizacije , ceste Potoški 
jarek-Hrustel, izgradnjo kolesarske steze, rekonstrukcijo 
lokalnih cest, ureditev zbirnega centra odpadkov, 
izgradnjo cestne razsvetljave in druge investicije.
Investicijski transferji predstavljajo 1,89% oziroma 
90.386 evrov vseh odhodkov in predstavljajo transferje 
predvsem posrednim uporabnikom proračuna za njihove 
investicije, kot je Osnovna šola Mislinja, Vzgojno 
varstveni zavod Slovenj Gradec, Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj Gradec. 

Graf 4:  Prikaz odhodkov po proračunskih uporabnikih 

Graf prikazuje odhodke po posameznih proračunskih 
uporabnikih, in sicer:

• občinski svet ima v osnutku proračuna 
predvidenih 124.878 evrov,

• župan in podžupan 38.846 evrov,
• nadzorni odbor 6.296 evrov, 
• občinska uprava - splošne zadeve in družbene 

dejavnosti 1.556.325 evrov, znotraj tega pro-
računskega uporabnika so predvidena   sredstva 
za plače občinske uprave, materialne stroške,  
nakupe opreme, gasilska društva, civilno 
zaščito, predšolsko vzgojo, osnovnošolsko 
vzgojo, prevoze otrok, knjižnično dejavnost, 
tako da je v  osnutku proračuna za leto 2008 
posrednim uporabnikom na osnovi njihovih 
načrtov sredstva v višini 664.236 evrov, kar  je 

15 % vseh odhodkov. Za prevoze osnovnošolske 
mladine namenja 196.825 evrov,

• občinska uprava-finance in proračun 124.893 
evrov, in sicer za stroške plačilnega prometa, 
odplačilo finančnega najema ter za splošno in 
posebno proračunsko rezervo,

• občinska uprava - gospodarstvo, promet, stano-
vanjska dejavnost in prostor 2.917.023 evrov 
oziroma 61%, in sicer za investicije kot so 
posodobitev ceste Potoški jarek-Hrustel, ceste 
Pezman-Šibanc, rekonstrukcija ostalih lokalnih 
cest ter za gradnjo in vzdrževanje kanalizacije 
in čistilne naprave Mislinja. 

Graf 5: Razmerje investicij in ostalih odhodkov 
proračuna 2008

Na grafu 5 je predstavljeno razmerje med predvideno 
porabo sredstev za investicije in ostalo porabo. Kot 
vidimo je v razmerju 50:50. Iz tega grafa  izhaja , da 
je Občina Mislinja investicijsko aktivna, vendar so 
ta razmerja v veliki meri odvisna od zunanjih virov 
financiranja. Ugodnejše razmerje med lastnimi in tujimi 
viri je pripisati predvsem na kanalizaciji, kjer je Občina 
Mislinja soudeležena z manj kot 30%.  

Zadolževanje v letu 2008 ni predvideno. Razlika med 
prihodki in odhodki v proračunu za leto 2008 se bo 
pokrila z ostankom sredstev prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let.
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SODELOVANJE VRTCA IN 
KNJIŽNICE V MISLINJI NA 
PRIREDITVI OB DNEVU 
SLOVENSKIH SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC

Z besedami: »Za govor sem imela  pripravljeno nekaj 
drugega, a me je nocojšnje dogajanje znova popeljalo v 
moje otroštvo, v igre, ki smo se jih takrat igrali, pesmi, 
ki smo jih takrat peli, v življenje, ki smo ga takrat 
živeli« je zaključila prireditev ob Dnevu slovenskih 
splošnih knjižnic ravnateljica vrtca, ga. Marjeta Pori 
– Gostenčnik.

Nastopajoči otroci 
iz vrtca, gostje in 
obiskovalci smo v 
knjižnici preživeli lep 
večer ob ljudskem 
plesu in pesmi, ob 
obujanju pozabljenih 
otroških iger, nastopu 
mladega muzikanta 
ter poslušanju ljud-
skih pravljic in opiso-
vanju življenja »v 
starih časih« iz ust 
gospe Majde Sinreih. 
Pristnost in toplina, 
ki ju je bilo čutiti na 

prireditvi, sta rezultat dobrega sodelovanja knjižnice in 
vrtca v Mislinji.

Tudi letos sem, kakor vsako leto, k sodelovanju 
povabila starše svojih varovancev. Povabilu se je 
med drugimi z navdušenjem odzvala gospa Darja 
Hribernik, »naša« knjižničarka. Tesnejše sodelovanje se 
je pričelo že v mesecu septembru s projektom »Škrat 
Zakladek nam pripoveduje ljudske pravljice«. Naša 
skupna dopoldanska  torkova srečanja so zaznamovale 
slovenske ljudske pravljice, izštevanke, tudi igrali smo 
se na način, ki danes postaja vedno redkejši, to je, da se 
igramo skupaj in drug z drugim. 

»Pa ne bi rekla, da je to le vzgojno. To je lepo. To človeka 
lepoti. Osvetljuje mu smisel življenja. To je brezkončno 
bogastvo,« o ljudskih pripovedkah razmišlja Kristina 
Brenkova v svoji knjigi Lonček kuhaj. 

In smo se bogatili... prinašali pravljice iz knjižnice v 
vrtec, ustvarjali. Ježki iz testa so nastajali v prijetni jeseni, 
ko je odpadalo listje. Pravljica o povodnem možu se je 
potopila v modro barvo, nabrano orehovo listje je skupaj 
s papirjem oblikovalo skodelice, krožnike in posodice. 
Pa Rokavička, ki zmore vase skriti kup gozdnih živali... 
Naši izdelki vabijo k ogledu v Knjižnici Mislinja.

Ob tem pa smo še uživali v skupinskih igrah: »Rinčko 
talat«, »En kovač«, »Tihi telefon« in drugih. 

Delo, našo ustvarjalnost, igrivost, spoznavanje kulture 
in kulturne dediščine naših krajev,  posebnosti, običaje, 
stare ljudske šege, pravljice, igre in pesmi želimo 
predstaviti širši javnosti, zato smo letošnji projekt Škrat 
Zakladek nam pripoveduje ljudske pravljice prijavili na 
razpis Z igro do prvih turističnih korakov pri Turistični 
zvezi Slovenije.

Igro in druženje v projektu  je zaznamovalo medsebojno 
prijateljstvo, tisto ustvarjanje »malce po svoje«, gibanje, 
ki ne razgiba samo telo, ampak tudi dušo. Otroci so v 
knjižnici radi sodelovali in poslušali pripovedovano 
besedo. Ob tem so pridobivali prve dragocene izkušnje 
o pomembnosti in lepoti prebiranja pisane besede.
Pravljice, igre, pesmi, imajo v življenju posameznika 
pomembno vlogo, sooblikujejo mlado osebnost in 
vsakemu življenju  dajo svoj pečat.  

Dogajanja ob projektu Škrat Zakladek nam pripoveduje 
ljudske pravljice in nastop na prireditvi so otroke gotovo 
obogatili. Začutila sem njihovo srečo – srečno otroštvo 
pa je najlepša popotnica v življenje. 

Florjana Borkovič

Škrat Zakladek nam 
pripoveduje ljudske pravljice

Prvi koraki v svet ljudskega plesa
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VRTEC DOLIČ

Smo otroci in vzgojiteljici vrtca Dolič. V tem 
predprazničnem času vas lepo pozdravljamo in vam 
želimo pisan in prijetnih dogodkov poln december. Že 
nekaj časa je preteklo, odkar smo se predstavili v glasilu 
»NAŠA OBČINA« in zato smo se odločili, da se zopet 
oglasimo in napišemo, kaj se pri nas dogaja. 
Naša druščina je pisana in starostno raznolika, kar pomeni, 
da so v skupini otroci, ki jih je 17, stari od enega  pa vse 
tja do šestih let. Pri nas velja načelo enakih možnosti in 
upoštevanja različnosti med otroki, kot prednostne cilje 
pa smo si letos zastavili razvijanje pozitivnih čustev v 
odnosu do sebe in drugih ter kanaliziranje negativnih 
čustev, kot sta ljubosumje in egoizem.
In kako poteka življenje v takšnem oddelku? Zanimivo, 
pestro, poučno, lahko bi rekli, da smo kot velika 
družina. Starejši otroci, polni domišljije in željni znanja, 
s svojimi domislicami in ustvarjanjem vedno znova 
navdihujejo mlajše. Prav ganljivo je opazovati otroke v 
takšni simbiozi.

Prostori našega vrtca so v Osnovni šoli Dolič, kar nam 
omogoča sodelovanje z učenci in učiteljicami. Skupaj 
plešemo v folklorni skupini, pojemo pri glasbenih uricah, 
poslušamo zgodbice, se družimo v skupnih ustvarjalnih 
delavnicah, lani pa smo se prijavili na Cicidojev natečaj 
»SKUPAJ PRAZNUJEMO Z MUCO COPATARICO«. 
V ta namen smo že lani Muci Copatarici izdelali hišo, 
brali knjige o njej in o mucah, ki niso Copatarice, se 
igrali s copati, na copatke iz papirja risali vzorčke, se 
naučili pesmico, risali in še in še bi lahko naštevali. 
Letos smo s projektom nadaljevali in ga v tednu otroka 
zaključili z obiskom prave pravcate Muce Copatarice. 
Otroci, tudi najmlajši, so jo z navdušenjem sprejeli, se 
dotikali njenega kožuščka in repa, starejši pa so tudi 
aktivno sodelovali in odgovarjali na njena vprašanja, 
obuvali copate, itd…

Tako kot vsako leto, smo se tudi letos v mesecu septembru 
pripravljali na obisk Dežele škratov. Napravili smo si 
škratovske kape in oblačila, peli pesmice, se naučili 
deklamacijo in dodobra spoznali življenje škratov. 
Pri tem nam je pomagal  Škratek Copatek, ki nas je 
obiskal vsak dan,  nas presenečal z zgodbicami o svojih  
prijateljih, z nami pel pesmice in se poigral z otroki.

Projekt smo zaključili s srečanjem v Deželi škratov. 
Otroci so skupaj s starši gradili škratkovo hišico iz buč in 
iz drugih jesenskih plodov, izdelovali škratke, predvsem 
pa uživali in bili ponosni na svoje starše, ki so se gradnje 
lotili z vnemo in veseljem. Ko smo hišico zgradili, smo 
se sprehodili skozi gozd, kjer smo srečali bajeslovna 
bitja, povezana s slovenskim ljudskim izročilom, za 
zaključek pa so nam škratje za posladek pripravili sveže 
pečene kostanje.
Prihaja čarobni čas in v našem vrtcu bomo ta čas 
namenili izdelovanju okraskov in voščilnic, družili 
se bomo s šolarji, skupaj si bomo ogledali lutkovno 
predstavo, si priredili novoletno rajanje, prav tako pa 
bomo v vrtec povabili otroke, ki ne obiskujejo vrtca, pa 

Aktivno sodelovanje mlajših in starejših otrok vrtca Dolič

Otroci so navdušeno sprejeli Muco Copatarico

Obiskal nas je Škratek Copatek
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bi radi spoznali nas in naše prostore. V ta namen bomo 
na našo oglasno tablo pritrdili obvestilo o tem, kdaj vas 
pričakujemo, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko 
številko 02 88 56 632.

Želimo vam prijeten december in uspešno ter radosti 
polno novo, 2008. leto.

Hadeja Adeva 
Florjana Kragelnik 

22. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 
LOGIKE NA OŠ MISLINJA

Tekmovanje iz logike boste rekli! Ja, res je. In za 
vsako tekmovanje se je treba pripraviti. Tudi mi se 
pripravljamo. Najprej za šolsko tekmovanje. Treniramo 
in rešujemo naloge. Vas zanima kakšne? Na primer: Kdo 
je vnuk mojega dedka? Ali pa ugotavljamo resničnost 
izjave: Če zunaj dežuje in ne dežuje, potem zunaj dežuje 
ali ne dežuje. Pa seveda še več tipov nalog. 

In potem je tekmovanje. Letos je bilo šolsko tekmovanje 
28. 9. 2007, katerega se je udeležilo 38 tekmovalcev. 
Najuspešnejših 6 se je udeležilo državnega tekmovanja. 
OŠ Mislinja sta tako  zastopala po dva učenca iz vsakega 
razreda:
- iz 7. razreda: Lovro Kotnik in Petra Miklašič,
- iz 8. razreda: Aleš Vodenik in Jordan Korošec ter
- iz 9. razreda: Špela Pogorevc in Lucija Jelenko.

Državno tekmovanje je  potekalo 20. oktobra na 22 
osnovnih šolah po celi Sloveniji. Letošnje šolsko leto 
je 84 tekmovalcev in 15 mentorjev iz koroške regije 
gostila prav naša šola. In tisto soboto si bomo zagotovo 
vsi dobro zapomnili, saj so nas že  zjutraj presenetile 
prve snežinke. Ob devetih smo imeli uvodni pozdrav in 
kratek kulturni program, nekaj spodbudnih besed pa sta 
povedala gospa ravnateljica Jana Kralj in župan Občine 
Mislinja, gospod Viktor Robnik.  Nato pa je šlo zares. 

Nika Lušnic, Žiga Anže Šilak (oba na sliki) ter Ajda Kovačič 
so bili glavni akterji kratkega kulturnega programa pred 

tekmovanjem

Škratkova dežela
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Tekmovalce so čakale naloge. Po 90 minutah napenjanja 
možganov se je še kako prilegla malica. Ob naletavanju 
snežink in pričakovanju dobrih rezultatov pa so se 
tekmovalci in njihovi mentorji od nas poslovili. 
Pa rezultati, boste vprašali? Naši tekmovalci se z 
nalogami niso najbolje znašli, tako da zlatih in srebrnih 
priznanj iz logike letos ni. Si pa vsi udeleženci zaslužijo 
čestitke za sodelovanje. 

Za konec pa še ena naloga za vaše male sive celice:
Princ bi rad s poljubom prebudil spečo princeso, ki spi 
v 300 km oddaljenem zakletem gradu. Princ vsak dan 
prehodi 50 km, ponoči pa ga hudobni čarovnik premakne 
40 km nazaj. Kateri dan bo princ poljubil princeso, če se 
je prvi dan odpravil na pot že zjutraj in je torej do večera 
prehodil 50 km?

Uspešno reševanje naloge in uporabljajte logiko tudi v 
vsakdanjem življenju!

Mira Gobec

TEDEN OTROKA NA OSNOVNI 
ŠOLI DOLIČ

V tednu otroka, ki je potekal prvi teden v mesecu oktobru, 
smo se doliške učiteljice, skupaj z vzgojiteljicami, 
odločile, da bomo šolsko leto še popestrile z dodatnimi 
aktivnostmi. Tako smo na šoli izvajali različne 
delavnice, v katerih so se otroci zabavali, hkrati s tem pa 
tudi ustvarjali. Izdelovali smo razne izdelke iz gline, na 
glasbenem področju smo ustvarjali z različnimi glasbili, 
podali smo se tudi na potovanje s pirati ter oblikovali iz 
naravnih materialov. Naučili smo se tudi novih plesnih 
korakov, seveda s pomočjo učitelja Tomaža iz plesne 
šole Devžej. Možgane o poznavanju pravljic pa smo 
napenjali v kvizu s knjižničarko Darjo.

In ne boste verjeli! Obiskala nas je celo prava Muca 
Copatarica, ki je pregledala copatke otrokom in 
najmlajšemu podarila nove. V škratovi deželi pa smo 
imeli tudi druženje s starši, kjer smo se prav prijetno 
zabavali ob raznih škratovih igrah.

Takšne oblike dela oziroma srečevanja bogatijo vse nas; 
otroke, starše in učiteljice. Zato upamo in si želimo, da 
jih bomo z veseljem lahko izvajali tudi v prihodnje.

Lilijana Sevčnikar

»VSE NAS JE PRITEGNIL VODNI 
SVET IN ŽIVLJENJE V NJEM«

Takšni so bili enotni vtisi vseh udeleženk, skupaj z 
njihovo predmetno učiteljico kemije in biologije Tonko 
Kladnik, ko smo jih v jesenskem dopoldnevu srečali, 
kje drugje kot ob vodi. Pri svojem izbirnem predmetu 
»Organizmi v naravi in umetnem okolju« so se med 
drugim lotili preučevanja vodnega življa in tisti značilni 
ribnik, ki je le streljaj vstran od nekdanje kovačnice, je 
bil kar pravšnje mesto za to.

Vsak tekmovalec je s seboj odnesel darilo v spomin na 
tekmovanje na naši šoli 

Tekmovanje v nošnji otrok v košku

Zmagovalna ekipa kviza
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Sicer pa je Tonka v prijetnem klepetu povedala nekaj 
več o tem »projektu«:

»To je predmet, ki zahteva od učencev in učiteljev veliko 
priprav. To pomeni preučevanje naravnih življenjskih 
prostorov in tudi umetnih ali atropogenih, ki jih 
oblikuje človek po svoji presoji. Program dela je lahko 
zelo obširen, tako da smo se lotevali dela, preučevanja 
različnih bližnjih, naravnih ekosistemov. Tu so mišljena 
predvsem polja, travniki, gozd; od gojenih, oblikovanih 
ekosistemov pa se nam je zdel zanimiv predvsem ribnik 
in potem tudi botanični vrt Mozirski gaj. Seveda smo bili 
vsi prijetno presenečeni, saj smo spoznali skrb  za ribnik 
in življenje v njem, pa vrste rib, način lova. Ja, poskusili 
smo se tudi v samem ribolovu, vendar pa smo zaradi 
humanosti ribe vračali. Zanimivo je bilo tudi področje 
ribiške zakonodaje in še bi lahko naštevali. Seveda je bil 
za vse udeležence eden lepših terminov naših srečanj, 
bilo je doživeto, nepozabno. Upam lahko, da se bo 
katera od učenk morda podala na pot ribolova. Seveda 
bi želela še poudariti, da bi lahko bil interes mladih za 
izbiro izbirnih predmetov iz naravoslovnega področja 
vendarle nekoliko večji. Pomembno je predvsem to, 
da se pravilno osveščamo, predvsem mladi, da potem 
znamo ravnati z okoljem in z organizmi v njem in da 
znamo sobivati med seboj«.

Silvo Jaš

KAKO SMO PREPREČEVALI 
ZASVOJENOST

Letos mineva že tretje leto odkar  v občini Mislinja 
deluje Komisija za preprečevanje zasvojenosti. 
Komisija se s svojim delom v občini Mislinja trudi 
zmanjšati količino neprimernega vedenja mladostnikov, 
med katere štejemo tudi odvisnost, oziroma preprečiti, 
da do takšnih vedenj ne bi prihajalo. Izhajajoč iz tega, 

člani Komisije v največji meri delujemo v skladu s 
kriteriji primarne preventivne dejavnosti, katere cilj ni 
samo preprečevanje nastajanja možnih problemov in 
ohranjanje obstoječega stanja, temveč tudi razvijanje 
primarnih potencialov posameznikov in raznih skupin.
Tako je Komisija za lažje razumevanje potreb 
posameznikov in skupin v občini, v mesecu februarju, 
organizirala okroglo mizo na temo »Kaj mladi počnejo 
v prostem času v Mislinji«, kamor so bila povabljena 
društva, ki v občini delujejo. Razprava na okrogli mizi 
je bila konstruktivna, ugotavljali smo, da je v društvih 
vedno manj mladih, izkušnje nekaterih pa kažejo, da si 
tudi mladi pri delu v društvih želijo odgovornosti. 
Ker  se v Komisiji zavedamo,  da je eden  izmed 
pomembnih varovalnih  dejavnikov lahko tudi prosti 
čas, smo precej razpoložljivih sredstev namenili prav 
temu. Tako smo v mesecu juliju sofinancirali projekt 
Hura počitnice, ki so ga organizirali člani Kolpingove 
družine. Namenjen je bil osnovnošolskim otrokom. 
Zanje so organizirali varstvo, ki je temeljilo na 
družabništvu, športnih in interaktivnih igrah. Preko 
tega so otroci pridobili neposredne izkušnje pozitivnega 
preživljanja prostega časa. Prav tako smo sofinancirali 
ustvarjalne delavnice, ki jih je v okviru Apnence za 
osnovnošolsko mladino izvedla Vaška skupnost Dolič. 
Tudi ta dejavnost je bila za otroke vzpodbudna, saj so 
jim izvajalci omogočali razvijanje ročnih spretnosti 
in likovnega ustvarjanja ter jim te oblike približali 
kot možne aktivnosti za prosti čas. Poskrbeli pa smo 
tudi za čas med božično novoletnimi počitnicami, 
ko je Dnevni center Mislinja v centru Lopan izvajal 
počitniški program, kjer so udeleženi otroci preko raznih 
družabnih iger sklepali nova ter poglabljali že sklenjena 
prijateljstva. 
V občini pa je tudi precej srednješolske populacije. Tem 
smo preko Rdečega križa namenili delavnico, kjer so 
mladostniki spoznavali in odkrivali skrivnosti dreves. 
Ker pa v naši občini nekateri mladi svoj prosti čas 
preživljajo aktivno in pozitivno, smo se v Komisiji 
odločili, da podpremo tudi takšne dejavnosti. Tako smo 
MPZ Upanje namenili nekaj sredstev za nabavo notnega 
gradiva ter ostalih pripomočkov. 
Kljub vsemu temu pa člani Komisije dobro vemo, da 
so prvi in najpomembnejši vzgled otrokom njihovi 
starši. Zaradi tega smo financirali predavanje o vzgoji, 
ki ga je na Osnovni šoli v mesecu decembru izvedla dr. 
Zdenka Zalokar Divjak, ki je strokovnjakinja s področja 
vzgoje. 
Člani Komisije smo se celo leto trudili, da z namenjenimi 
sredstvi čim večjemu številu otrok in tudi ostalim 
omogočimo izkušnje pozitivnih interakcij. S tem jih 
motiviramo za pozitivna in konstruktivna vedenja, 
kamor ne spada odvisnost. To pa je tudi cilj našega 
delovanja in smer v prihodnjem letu.

Jovita Pogorevc Merčnik 

Udeleženke projekta »Organizmi v naravi in umetnem 
okolju«
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ZVEZDICE SO NAŠLE TOPEL 
SEN, RODILO PA SE JE SONCE

“Verjemite in uspeli boste. Človek je tisto, kar ves 
dan razmišlja. Naše misli nas lahko naredijo bolne, z 
enako logiko nas torej drugačne, zdravilne misli lahko 
pozdravijo.” Tako je v svoji knjigi Moč pozitivnega 
mišljenja zapisal znani avtor Norman Vincent Peale. 

V skupini Jasmin se poskušamo držati  njegovih besed 
in verjamemo. Verjamemo Vase. Veseli nas, da naša 
pretekla dejanja niso ostala neopažena in predvsem, da 
so bila celo nagrajena s priznanjem Občine Mislinja. 
Priznanje nam daje vedeti, da so naša dejanja koristna 
in med ljudmi dobrodošla. Priznanje nam ni pomenilo 
le nagrade za naše delo, ampak tudi obvezo, da delamo 
dobro še naprej. Ker pa nikakor ne moremo drugače kot 
da delamo medgeneracijsko in vedno znova  v dobrobit 
tistih najmlajših »biserčkov«, ki prijokajo na svet v 
slovenjegraški bolnišnici, smo se tudi letos odločili, 
da bomo še polepšali njihovo bivanje v prvih dneh na 
tem svetu. Ostali smo med zvezdami, naš projekt smo 
poimenovali “DOBRO JUTRO SONCE”. Naj ime 
pove, da so tako zvezde kot sonce v naši galaksiji, 
čeprav je neskončna, brezpogojno zelo pomembni, kot 
naše delo, ki ga z majhnimi koraki nizamo v mozaik 
iskrenosti in dobrosrčnosti. Ti majhni koraki v projektu 
»Dobro jutro Sonce« pomenijo izdelovanje in prodajo 
božično novoletnih voščilnic. Izkupiček od prodaje 
le-teh bomo namenili za nakup novih previjalnih 
mizic za vsako sobo ginekološko-porodnega oddelka 
slovenjegraške bolnišnice, mizam pa bomo dodali še 
nov laktarij-strojčke za izbrizgavanje materinega mleka 
za isti oddelek. Veseli nas, da ste se ljudje, podjetja in 
koroške občine zopet tako množično odločili za nakup 
naših voščilnic. Vsaka voščilnica prispeva svoj delček 
k cilju. 
Seveda pa se močno nadejamo tudi, da bo naša 
zaključna prireditev humanitarnega projekta »Dobro 

jutro Sonce«, kot nam je obljubil gospod župan, Viktor 
Robnik, potekala v dvorani Lopan centra v Mislinji, 14. 
februarja 2008.
Zavedamo se, da je cilj, ki smo si ga tokrat zadali, velik 
in včasih, priznam, nas je strah, da ga ne bomo dosegli. 
Vemo, da je strah močnejši od vseh misli, a močnejša od 
strahu je naša vera, ki nam pomaga dosegati zastavljene 
cilje. Zavedamo se, da je skrivnost uspeha v tem, da si 
v mislih ustvarimo predstavo o uspešnem izidu in prvi 
korak je, da preprosto verjamemo, da to zmoremo. In 
ker verjamemo, bomo tudi zmogli! Vam, dragi bralci 
glasila Naša občina, pa v prihajajočih predprazničnih 
in prazničnih dneh vsi člani skupine Jasmin želimo 
predvsem miru, zdravja in tihe družinske sreče!

Violeta Potočnik Krajnc

HUMANITARNA AKCIJA 
RDEČEGA KRIŽA »SKUPAJ ZA 

NAŠE ZDRAVJE«

Na Oddelku za radiologijo Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec nujno potrebujejo nov, digitalni večnamenski 
rentgenski aparat, ki bo omogočal opravljanje 
zahtevnejših preiskav in posegov na ožilju, pa tudi 
preiskave prebavil, sečil ter rentgenska slikanja skeleta.
Prvi rentgenski aparat v naši bolnišnici je bil kupljen 
med letoma 1905 in 1910, dobrih 10 let po odkritju 
rentgenskih žarkov. Leta 1986 je bil s sredstvi 
samoprispevka in prispevki koroških podjetij kupljen  
prvi aparat za preiskave ožilja, leta 1994 pa je bil 
nabavljen večnamenski rentgenski aparat za preiskave 
prebavil, sečil in ožilja. Ta  13 let star aparat zaradi 
zastarelosti ne omogoča opravljanja zahtevnejših vrst 
posegov na ožilju, ob tem pa je zaradi preobremenjenosti 
pogosto v okvari. Del rentgenskih slikanj morajo zaradi 
tega še vedno opravljati na 21 let starem aparatu iz leta 
1986, ki pa v naslednjem letu najverjetneje ne bo prejel 
več dovoljenja za uporabo. 

V Sloveniji ima težave zaradi bolezni ožilja okončin 10 
- 20 % ljudi, starejših od 65 let. Ob pravočasno odkritih 
zožitvah ožilja je mogoče le te razširiti s pomočjo 
posebnega balončka - te posege opravljajo s pomočjo 
rentgenskega aparata in za to ni potrebna operacija. 
Novejši aparati s hkratnim prikazom žile v več smereh 
omogočajo varno širjenje daljših in trdovratnejših 
zožitev na ožilju ter vstavitev žilnih opornic, prav tako 
omogočajo uporabo novejših tehnik čiščenja žilnih 
oblog ter žilnih strdkov. 

Člani skupine Jasmin z županom Občine Mislinja ob 
podelitvi priznanja Občine
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Na novejših, digitalnih rentgenskih aparatih bolnik 
prejme manjšo dozo sevanja kot na starih aparatih, kar 
je še posebej pomembno pri  slikanjih otrok ter vseh, ki 
potrebujejo daljši in zahtevnejši poseg na ožilju. 

Zaradi pomanjkanja denarja v bolnišnici že nekaj let 
čakajo na nujno zamenjavo rentgenskega aparata, bojijo 
se nadaljnjih okvar, ob katerih - tako kot že nekajkrat 
v letošnjem letu - ne bo mogoče opravljati tovrstnih 
preiskav, ki so pogosto neodložljivo nujne  prav  pri 
najtežjih bolnikih.
Zaradi zgoraj navedenega smo se na območnih 
združenjih Rdečega križa koroške regije odločili za 
humanitarno akcijo zbiranja prispevkov za nakup 
novega rentgenskega aparata. Tudi članice ročnodelske 
delavnice Sončnice so pripravile razstavo ročnih del v 
Lopan dvorani, v okviru katere so na posebni stojnici 
ponujale izdelke, ki so jih darovali razstavljavci, zbrana 
sredstva pa so namenile za nakup rentgenskega aparata. 
Prebivalci koroške regije si zaslužimo ustrezen in z 
ostalimi regijami primerljiv  nivo zdravstvenih storitev 
v naši regionalni bolnišnici.
Želimo si, da bi lahko v bolnišnici že v naslednjem 
letu nudili preiskave na novem, primernem aparatu in 
verjamemo, da jim bo z vašo pomočjo tudi uspelo.

Humanitarni prispevek lahko nakažete na TRR: 20470-
0256857212, sklic 00 100, s pripisom HUMANITARNI 
PRISPEVEK ZA RTG APARAT BOLNIŠNICE S.G. ali 
preko SMS sporočil  SIMOBILA in MOBITELA: 1919 
s ključno besedo ZDRAVJE. 

Anka Matvoz

DROBTINICA V OBČINI 
MISLINJA

Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, so aktivisti in 
mladi člani Rdečega križa Mislinja ter Dovže, v soboto, 
13.10.2007, sodelovali v  akciji »Drobtinica«. Zbirali so 

prostovoljne prispevke v zameno za kruh. Aktivisti KO 
RK Mislinja so kruh ponujali v TUŠ centru v Mislinji, 
aktivisti KO RK Dovže pa so ga razvažali do doma. 
Akcija je v obeh krajevnih organizacijah Rdečega križa 
naletela na zelo dober odziv občanov, ki so s svojimi 
prispevki pomagali pri kritju stroškov za prehrano 
učencev.

Anka Matvoz
  

PRIKAZ UPORABE 
AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA

Območno združenje Rdečega križa Slovenj Gradec se je, 
že drugič v tem letu, pridružilo akciji Vala 202 »Sekunde 
rešujejo«, namen katere je bil ozaveščanje ljudi o pomenu 
nudenja prve pomoči. S prikazi temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja smo 

želeli opozoriti na to, kako zelo pomembno je izvajanje 
teh postopkov takrat, ko pride do nenadnega zastoja 
srca, s čimer poškodovanemu ali nenadno zbolelemu 
pomagamo, da preživi do prihoda reševalcev. Enega od 
prikazov, ki smo jih izvajali od 24. do 28.9., smo imeli 
tudi v TUŠ centru Mislinja.

Renata Koren

Takole so sredstva za aparat zbirale članice ročnodelske 
delavnice Sončnice.

Prikaza se je udeležil tudi župan občine Mislinja, g. Viktor 
Robnik

Akcija je potekala v Centru Lopan
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ČLANI PGD DOLIČ SMO SE 
IZOBRAŽEVALI V NEMČIJI

06.11.2007 smo 4 člani operative, skupaj z gasilci iz 
Braslovč, odšli na strokovno usposabljanje v Nemčijo, 
k prijateljem iz Rommerskirchen.  Prvi dan smo si 
ogledali znamenitosti v okolici Kölna. Drugi dan smo 
odšli na ogled Kölnske katedrale, kjer »levji delež« pri 
obnovi le te nosijo poklicni gasilci. So namreč edini v 
Nemčiji, ki so se lotili projekta postavitve delovnega 
odra za popravilo katedrale. Zaradi precejšnje višine, 
omejitve s prostorom in pa spomeniškega varstva je to 
delo zelo nevarno in težavno. 

Ko smo končali z ogledom, smo kosili, nato pa smo si 
ogledali poklicno šolo za gasilce, Center za obveščanje 
Köln ter eno izmed 11 poklicnih brigad v Kölnu. V 
vseh teh ustanovah smo imeli kaj videti – organizacija, 
opremljenost in ostale stvari so na zelo visokem nivoju. 
Tretji dan je sledil »HOT FIRE TRAINIG« oz. po 

naše »VROČI TRENING«. Vse skupaj je potekalo 
v Vadbenem centru v Düsseldorf-u. Na začetku smo 
imeli enourni seminar o delu gasilcev, nato pa  smo 
se odpravili na poligon, kjer smo se naučili pravilnega 
gibanja in gašenja v prostoru. Na koncu izobraževanja 
je sledila še realistična vaja gašenja notranjega požara 
dvojice gasilcev. Vsi člani iz našega društva smo uspešno 
prestali izobraževanje in tako pridobili certifikat. 
Četrti dan je sledilo reševanje z višine pri gasilcih iz 
Rommerskirchna. Najprej smo obnovili vrvno tehniko, 
nato smo spoznavali različne tehnike samoreševanja in 
reševanja drugih oseb. 
Po napornem dnevu pa smo zvečer odšli na srečanje 
gasilcev, kjer so nas prav prisrčno sprejeli. Druženje je 
bilo zelo prijetno in je trajalo do poznih večernih ur. 

Prišel je dan odhoda. Poslovili smo se  od prijateljev in 
se polni novega znanja ter idej odpravili proti domu.

člani PGD Dolič-Šentflorjan

TUDI GASILCI PGD DOVŽE SE 
STROKOVNO IZPOPOLNJUJEJO

Člani  UO PGD Dovže so se po uspešno zaključenih 
aktivnostih v mesecu požarne varnosti – oktobru - na 
svoji seji dogovorili, da za konec uspešnega 5-letnega 
mandata organizirajo poučno strokovno ekskurzijo. 
Na to poučno strokovno ekskurzijo so bili povabljeni 
vsi tisti, ki so v minulem petletnem obdobju pripomogli, 
da smo lahko zamenjali staro avtocisterno z novim 
sodobnim vozilom GVV-1, ki služi za hitro reševanje ter 
staro orodno vozilo z novim GVM-1.  Poleg omenjene 
vozne opreme pa smo nabavljali tudi drugo opremo za 
gasilske in splošne potrebe v gasilskem domu. Preuredili 
smo garažne prostore ter ob 80-letnici društva dvorano 
gasilskega doma klimatizirali. Za vse prostovoljno 
opravljene ure pri gasilcih ni nikoli plačila.  Zato smo 
se v začetku meseca novembra 2007 z omenjenimi člani 
in donatorji odpravili na strokovno in poučno ekskurzijo 
na Gorenjsko.

Na ekskurzijo smo se odpeljali z avtobusom do poklicne 
gasilsko – reševalne enote Kranj, kjer smo si najprej 
ogledali njihovo opremo za reševanje in bili poučeni 
o namenu te opreme za posamezne vrste reševanj, pa 
naj bo to na kopnem, v vodi ali visokih stolpnicah. Ob 
velikem zanimanju naših članov nam je vse to razložil in 
prikazal njihov član g. Samo.  Občudovali smo njihovo 
mnogoštevilno in raznovrstno opremo in jo primerjali z 
našo skromno, vendar za naše potrebe ustrezno.

Gasilci se pripravljajo na “vroči trening”

Reševanje z višin
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Po ogledu smo se nato odpravili do Brezij, kjer smo se 
še duševno nahranili. Med vožnjo iz Kranja do Brezij 
smo opazovali Triglav in sosednje vrhove. Kljub 
temu, da je bilo že kar kmalu po odhodu avtobusa 
postreženo z jutranjim krofom in kavo, nam je začelo 
»kruliti« v želodcih. V dogovoru s podjetjem Bio -club 
iz Novega mesta  smo se napotili v Naklo, kjer smo 
imeli predstavitev njihovih izdelkov in kosilo, ki ga je 
sponzoriralo omenjeno podjetje. 

Siti dobrot gostilne Marinšek smo nadaljevali pot do Brda 
pri Kranju, kjer nas je že čakala prijazna vodička Maja. 
Sledili smo prijazni in zanimivi predstavitvi skoraj vseh 
protokolarnih objektov Brda ter novega kongresnega 
centra, ki bo zaživel v času predsedovanja republike 
Slovenije Evropski uniji.  Po zaključku ogleda vseh 
objektov in znamenitosti Brda smo napravili spominsko 
fotografijo pred dvorcem, kjer so in še danes sprejemajo 
naši voditelji državniške obiske.

Nato nas je pot vodila skozi ozko sotesko potoka 
Kroparice do zaselka Kropa. Vseskozi nam je vodička 
pripovedovala o življenju in delu Kroparjev v tej, s 

skalami obdanimi, vasici. V vasi Kropa smo opazili tudi 
še neodpravljene posledice vodne ujme, ki je zajela to 
področje pred nedavnim.

Prevzeti od lepot, zanimivosti in z bogatimi vtisi ter 
duhovno nahranjeni smo se v večernih urah vrnili v 
domačo vas Dovže. V dvorani našega gasilskega doma 
nas je za zaključek pričakala skromna, vendar dobra 
večerja.

To je bilo lepo doživetje, saj je bil tudi lep sončen dan, 
ravno pravšnji za našo že dolgo načrtovano pot, ki sta jo 
uspešno organizirala predsednik PGD Jože Kimperk ml. 
in odličen vodja ekskurzije, tajnik PGD Jože Potočnik, 
ki nam je že na avtobusu sporočil, kaj vse si bomo ta 
dan ogledali.
Še dolgo se bomo spominjali uspešno izvedene 
ekskurzije in upamo, da se še lahko kdaj nadejamo česa 
podobnega.

Jože Kimperk st. 

GASILCI IZ DOVŽ NE MIRUJEJO

Pod vznožjem zelenega Pohorja leži vasica Dovže, ki 
spada v občino Mislinja. Če je že vasica bolj mala, saj 
šteje z obrobnimi zaselki okoli 350 krajanov, so pa člani 
Prostovoljnega gasilskega društva Dovže v vasici zelo 
aktivni.

V lanskem letu je PGD Dovže praznovalo že kar 
visok jubilej, 80 let. Spomnili smo se na vse prehojene 
poti, ki niso bile vedno rožnate, saj smo se venomer 
srečevali s pomanjkanjem prepotrebne opreme za hitro 

Ogled opreme poklicne gasilsko-reševalne enote Kranj

Udeleženci ekskurzije

Kovač iz Krope
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posredovanje ob požarih, pa tudi ob drugih naravnih 
nesrečah. No, to se je ob praznovanju okroglega jubileja 
precej izboljšalo in vsem članom upravnega odbora, s 
predsednikom na čelu, se je odvalil velik kamen od srca. 
Prav tako članom operative, saj so prevzeli novo orodno 
vozilo GVV-1. Če se je modernizirala operativa, je bilo 
potrebno poskrbeti tudi za prevoze operativnega moštva 
in ostalih članov, saj je bilo staro orodno vozilo TAM 80 
že kar v »srebrnem jubileju«. Potrebno je bilo razmišljati 
o novem modernem in varnem vozilu. Tako smo že na 
občnem zboru, v mesecu februarju 2007, potrdili zamisel 
o nakupu novega moštvenega vozila. S pomočjo Občine 
Mislinja in župana g. Viktorja Robnika, ki je sugeriral 
pri občinskih svetnikih, da je to nuja, smo začeli zbirati 
denarna sredstva za nakup omenjenega vozila. Bili smo 
samo še skeptiki, katera znamka vozila bi bila najbolj 
primerna, glede na uporabnost in cenovno dostopnost 
za naše PGD. 

Ko smo prišli s posveti z avtohišami tako daleč, oz. 
do zaključka, smo se odločili, da staro orodno vozilo 
TAM 80 bolj podarimo kot prodamo našim porabskim 
Slovencem v Gornji Senik na Madžarskem. Tako smo 
15. junija 2007, ko smo že  sami imeli novo moštveno 
vozilo GVM-1, znamke OPEL VIVARO, odpeljali staro 
orodno vozilo v Gornji Senik, kjer smo ga slavnostno 
predali tamkajšnjim gasilcem. Šele tu smo spoznali, 
kako gostoljubni so porabski Slovenci, s katerimi smo 
navezali tudi prijateljske stike.  

Kljub razmišljanju o novem avtomobilu v PGD Dovže 
nismo pozabili na ostale aktivnosti, ki so povezane z 
izobraževanjem mladine in ostalih članov v društvu. 
Udeleževali smo se poučnih ekskurzij, ki jih je 
organizirala GZ Mislinjske Doline. V te so bili vključeni 
predsedniki in poveljniki prostovoljnih gasilskih društev. 
Ena od teh je bila namenjena ogledu poklicne gasilske 
brigade v Ljubljani ter lepot Gorenjske. 

Čas je kar hitro minil, saj smo bili vseskozi aktivni in 
se tako pripravljali na mesec oktober – mesec požarne 

varnosti. Že kar v začetku meseca, od  4. do 6. oktobra 
in nato še 20. oktobra, je devet naših članov odšlo na 
strokovno izobraževanje v Izobraževalni center za 
zaščito in reševanje na IG-u pri Ljubljani. Izobraževali 
smo se za specialnost tehničnega reševanja  ter se 
preizkusili v praksi.  

13. oktobra 2007 pa smo, z vsemi predhodnimi 
pripravami, izvedli slovesnost prevzema novega 
moštvenega vozila GVM-1 z gasilsko vajo.  Najprej 
smo izvedli sektorsko gasilsko vajo gasilskih društev v 
občini Mislinja  ( PGD Mislinja, PGD Dolič-Šenflorjan 
in PGD Dovže). Vaja je potekala na kmetiji »Muš« 
v Dovžah.  Po uspešno prikazani gasilski vaji pa je 
sledil slavnostni prevzem vozila GVM-1. Novo vozilo 
je ob spremljavi »Babnikove godbe« in blagoslovu 
duhovnika, g. Poldeta Korata predal svojemu namenu 
župan Občine Mislinja, g.Viktor Robnik.  Slavnostnega 
prevzema so se udeležili predstavniki in praporščaki  
prostovoljnih gasilskih društev  iz celotne GZ Mislinjske 
doline, predstavniki PGD Gornji Senik iz Madžarske ter 
predsednik in poveljnik GZ Mislinjske doline.

V mesecu oktobru smo bili uspešni tudi pri drugih 
aktivnostih. Izvajali smo dežurstvo v gasilskem domu, 
prikazali in ponudili nakup samodejnih avtomatskih 
gasilskih ampul BONPET in gasilnikov ter izvedli 
pregled gasilnih aparatov. 
Glede na to, da so ljudje pokazali veliko zanimanje za 
nakup omenjene opreme, z veseljem ugotavljamo, da 
so krajani začeli razmišljati o pravočasni zaščiti pred 
požari.

Želimo si samo, da bi naše PGD še naprej delovalo 
s takšno zagnanostjo in z namenom, da pomagamo 
vsakomur v nesreči, pa naj si bo pri reševanju ob požarih 
ali naravnih nesrečah. Želimo pa si tudi, da bi bilo teh 
nesreč čim manj. 

Jože  KIMPERK st.   

Gostje iz Gornjega Senika na Madžarskem

Zadnja pridobitev PGD Dovže - OPEL VIVARA
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PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO MISLINJA JE 

PRIDOBILO NOVO MOŠTVENO 
VOZILO

Za učinkovito izvajanje gasilske dejavnosti v občini 
Mislinja je potrebno imeti tudi primerno gasilsko opremo 
in vozila. Pred nekaj leti smo zamenjali dotrajano 
gasilsko cisterno in ugotovili, da je potrebno zamenjati 
tudi staro orodno vozilo, ki ne ustreza več  zahtevam 
prevoza moštva in ni več zanesljivo.

V planu Občine Mislinja, glede nabave gasilskih vozil, 
je v letošnjem letu prišlo na vrsto Prostovoljno gasilsko 
društvo Mislinja. Seveda je bilo potrebno polovico 
sredstev zbrati s pomočjo prostovoljnih prispevkov 
občanov in vseh tistih, ki imajo posluh za gasilstvo. 

Za hitro in učinkovito izvajanje gasilske službe, pa tudi 
drugih obrobnih dejavnosti, je bilo moštveno vozilo za 
mislinjske gasilce nujno potrebno. Pri zagotavljanju 
delovanja mlajših in starejših privržencev gasilstva bo 
moštveno vozilo odigralo svoj namen, seveda pa mu 
je potrebno dodati še priklopnik z ustrezno gasilsko 
opremo, glede na tipizacijo gasilskega društva.

Moštveno vozilo je bilo dne, 24.11.2007, ob blagoslovu 
in kratkem kulturnem programu, pred centrom Lopan 
predano svojemu namenu. Vsi prisotni so bili po 
slovesnosti povabljeni v dvorano v centru Lopan, kjer 
so bili pogoščeni.

Posebna zahvala je bila izrečena vsem tistim, ki so 
donirali sredstva za nakup novega moštvenega vozila, 
še posebej pa se je predsednik prostovoljnega gasilskega 
društva zahvalil tistim, ki so bili botri.

Vozniku, ki mu je bil zaupan ključ tega vozila, pa želim 
srečno vožnjo.  Uporaba tega vozila naj bo predvsem 
v preventivne namene, za namene tekmovanj in 
usposabljanj. 

Rado Jeromel

DELO V DRUŠTVU INVALIDOV 
MISLINJA

Čeprav v našem društvu v letošnjem letu nismo imeli 
večje humanitarne akcije, delamo še naprej stvari, ki 
so mogoče manj atraktivne, vendar pa zelo pomembne, 
tako za naše člane kot tudi za ostale. Tako so še naprej 
naša skrb oboleli in pomoči potrebni. Nismo pa pozabili 
tudi na ostale člane. Letos smo tako imeli kar nekaj 
odmevnih izletov, letovanj in srečanj.

V maju je skoraj sto naših članov obiskalo Brezje in 
pri vračanju Ljubljanski grad. Junija smo razvili nov 
društveni prapor. Na zelo dobro obiskani prireditvi, 
kamor smo povabili tudi naše dobre prijatelje iz Zagorja, 
Litije in Mežice, smo  imeli odmeven kulturni program. 
Udeležili smo se srečanj invalidov v Zagorju in Mežici. 
V Završah smo organizirali svoj piknik, na katerem se 
je, kljub slabemu vremenu, zbralo preko dvesto članov 
in gostov. Septembra je skoraj sto naših članov obiskalo 
Belo Krajino in si ogledalo znamenitosti te, za nas 
nepoznane, pokrajine.

V aprilu in oktobru smo imeli zelo dobro obiskane 
športne igre za naše člane. Za martinovanje smo se 
letos odločili, da gremo v Lenart, kar se je izkazalo za 
dobro potezo, saj je bilo prisotnih več kot osemdeset 
naših članov. Prireditev je zelo uspela in mnogim je bilo 

Prevzema novega avtomobila se je udeležilo tudi veliko 
gasilcev iz drugih gasilskih društev

Novo moštveno vozilo
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potem žal, da niso šli zraven.
18. novembra smo organizirali koncert ob drugi 
obletnici delovanja ženskega pevskega zbora Korenine, 
na katerem je sodelovalo preko 40 pevcev in plesalcev 
iz našega kraja. Žal pa ugotavljamo, da naši krajani 

niso pripravljeni priti na lepo prireditev, istočasno pa 
kritizirajo, da se v kraju nič ne dogaja. Zamislite se, 
krajani!
Poleg stalne skrbi za naše bolne in pomoči potrebne 
člane smo organizirali tudi obisk težkih oz. socialno 
šibkih invalidov, kakor tudi starejših nad osemdeset let 
ter jih skromno obdarili. Še več kot samo obdarovanje 
pa je občutek obdarovancev, da v stiski niso sami in da 
je še nekdo, kateremu ni vseeno, kako živijo. Včasih je 
topla beseda več vredna kot darilo.
Da skrbimo za ostarele in bolne, se vidi tudi s fotografije. 
Naši člani so obiskali bolno dolgoletno članico in 
aktivistko Marijo Golob ob njeni 80-letnici. Mariji 
kličemo še na mnoga leta in da bi čim prej ozdravela.
Društvo organizira letovanje na otoku Mali Lošinj, in 
sicer od 24. do 31. maja 2008 in v jesenskem terminu 
(september). Vsi, ki bi želeli letovati, naj se čimprej 
prijavijo v društveni pisarni. Cena, v katero je vključen 
prevoz, polpenzion in turistična taksa, je cca 250 EUR. 
Ob prijavi je obvezna kavcija v višini 50 EUR. Število 
postelj je omejeno, zato pohitite s prijavo. 
Prva skupina je bila na letovanju septembra in vsi so bili 
navdušeni. 

Jernej Stvarnik

Obisk Marije Golob ob njeni 80.letnici

V dokaz, da je bilo zares lepo, je našo članico Ivo 
Zaveršnik navdihnilo, da je o Malem Lošinju napisala 
pesem:

Naše društvo je še mlado,
pa saj smo mladi še tudi mi,
a že prišlo nam je v navado,

da kar naprej se kaj godi.

Ko jesen v škrlatni plašč odela je naravo,
in ko september se je že skoraj poslovil,

smo rekli: »Zdaj je tisto pravo,
zdaj sončka se bo vsak naužil.«

In zgodaj zjutraj,
ko lunca se je skrila za obzorje,

mi odpotovali smo na morje.

Dež in meglo smo za seboj pustili,
kmalu nas pozdravilo je sonce,
saj lepo vreme mi smo naročili,
doma pustili smo skrbi in lonce.

Mali Lošinj lep je kraj,
se vsak rad vrača sem nazaj.

Tu modrina morja dotika se obzorja.
Tu bor diši in toplo sonce greje jesenske dni.

Tu človek lepot se naužije,
in duša tu se odpočije.

Lepo smo tukaj se imeli,
kar hoteli smo počeli.

Smo vsepovsod okrog hodili,
malo v morje smo skočili.

Zvečer pa kak kozarček spili
in dosti smeha se naužili.

Bili smo družba prav ubrana,
nas zvabilo sonce, morje, sveži zrak,

da zjutraj prav zarana,
smo na obalo usmerili korak.

Eni pa v bazen so šli mišice trenirat,
v toplo vodo gret kosti, plavat, se masirat.

Skupaj ali vsak po svoje,
občudovali morje smo lepote tvoje.

Pa je utonilo sonce na obzorju,
minil je čas prijetnih dni,

slovo dati morali smo morju,
a sem zagotovo bomo še prišli.

Iva Zaveršnik
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SODELOVANJE TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA NA PRAZNIKU BUČ

Prireditev večjega formata, kot je npr. Dan odprtih 
vrat Oljarne Središče ob Dravi, je dobra priložnost za 
promocijo naše občine. Tudi letos smo se ga udeležili 
na povabilo TD Središče ob Dravi, ki je sodelovalo pri 
organizaciji te prireditve domače Oljarne. Na naši stojnici 
smo obiskovalcem ponujali v degustiranje »češpljev 
šnops« in domač kmečki kruh. Obilo zanimanja pa smo 
poželi z izvirnim aranžmajem labodov, ki ga je izdelala 
folklorna skupina Majstrski. Obiskovalcem smo delili 
tudi zloženko o naši občini, marsikomu pa smo še 
podrobneje promovirali Mislinjsko Pohorje.
Poleg nas so sodelovala še razna društva in skupine iz 
Obreža, Pragerskega, Ormoža, Selnice ob Dravi, Velenja, 
Huma… Tudi is sosednjega hrvaškega Nedelišča ni 
manjkalo ne sodelujočih ne obiskovalcev. 

Namen prireditve je etnološki prikaz pridelave buč in 
predelave v bučno olje, razstava jedi iz buč in bučnega 
olja, druženje s prijatelji in zabava ob kulinaričnih 
užitkih.

Ob tem pa ne gre zanemariti, da je bila najdebelejša in 
najtežja buča prav mislinjska, ki smo jo peljali s seboj!

Jože Tasič

GOBARSKO SREČANJE PRI 
MIKLAVŽU

Jutranje slabo vreme v dolini ni kazalo, da bodo gobarji 
sploh prišli na 8. gobarsko srečanje na Miklavževi 
domačiji. Vendar je modra jasnina neba na Mislinjskem 
Pohorju vabila po jutranjem okrepčilu navdušence 
v gozd. Opoldne smo naredili  razstavo gob. Vse, 
kar smo našli oz. prinesli s seboj, je poznavalec gob, 
determinator, g. Branko Vrhovec, razvrstil po skupinah. 
Na ogled je bilo več kot 75 vrst gob. 

Spoznali smo, da je neužitna goba tista, ki ni dobra 
za uživanje. Strupena goba vpliva na telo in povzroča 
posledice za zdravje, v obliki halucinacij, zastrupitev, 
slabosti in drugih nevšečnosti. Zanimiv podatek, ki je 
marsikoga presenetil je, da je jesenski goban v Sibiriji 
označen kot zdravilna goba, saj krepi imunski sistem. 

TD Mislinja se rado odzove vabilu prijateljev iz 
Središča ob Dravi

Za kaj vse lahko uporabimo bučno olje…

Nabiranje gob na Mislinjskem Pohorju

Razstava gob z razlago je vrhunec gobarskega srečanja
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Okrog 50 gobarjev je svoje znanje dopolnjevalo z 
zanimivimi informacijami, ki jih je g. Vrhovec podajal 
življenjsko in predvsem z uporabnimi nasveti. Piko na i 
je postavila zeliščarka iz Velenja, ga. Marjana Plajhner.  
Z nabranimi zelišči, ki so bile najdene v okolici, je 
predstavila, kako lahko jedi izboljšamo in pripravimo 
okusne ter zdravilne čaje.

Upam, da bo naslednja gobarska sezona tako bogata, 
kot je bila letošnja. Se vidimo na naslednjem gobarskem 
srečanju. Na pobudo mnogih gobarjev ga bo Turistično 
društvo Mislinja v sodelovanju z Gobarskim društvom 
Šmartno v letu 2008 organiziralo že v začetku 
septembra. 

Anka Tasič Tovšak

TEKMOVANJE ZA ŠPORTNIKA 
LETA ŠRD STRAŽE

Športno rekreativno društvo Straže je eno izmed 
najaktivnejših v občini Mislinja. Ustanovljeno je bilo 
leta 1993. 
Sodeluje na različnih prireditvah: pustnem karnevalu, 
pokopu pusta, kmečkih igrah v Mislinji, na krajevnem 
prazniku v Završah, športnih igrah v Doliču in na 
Paškem Kozjaku. 

V okviru društva organiziramo jubilejni turnir v 
ameriškem biljardu, sodelujemo pa tudi v občinski ligi 
ameriškega biljarda, kjer smo lansko sezono imeli kar 
tri ekipe. Vsako leto poteka pri Levovniku Miklavžev 
šahovski turnir. 

V poletnih mesecih organiziramo vaški piknik oz. 
»Vovkarski piknik«, katerega se vsako leto udeleži 

okrog 90 krajanov zaselka Vovkarje (Straže) in dela 
Završ iz »Mrakovega grabna«. 

Pred tremi leti smo organizirali tekmovanje za naj-
športnika leta.  Zanimanje za to obliko tekmovanja se je 
lansko leto porodilo tudi pri ženskah, zato smo izvedli 
tekmovanje tako za naj-športnika leta kakor tudi za naj-
športnico leta. 

Moški so tekmovali v šestih različnih disciplinah: 
pikadu, ruskem kegljanju, streljanju z zračno puško, 
ameriškem biljardu, nami-znem tenisu in košarki-
prosti meti. Tekmovalo je 28 udeležencev. Najboljši so 
letos bili: Miran Ramšak, Peter Mrak, Marko Ramšak, 
Leopold Mrak in Matija Zupanc.

Ženske so se pomerile v petih disciplinah: pikadu, ruskem 
kegljanju, streljanju z zračno puško, namiznem tenisu in 
košarki- prosti meti. Tekmovalo je 16 tekmovalk.

Pri njih so bile najboljše Nataša Zupanc, Urša Zupanc, 
Anka Tasič Tovšak, Nataša Mrak in Barbara Rošer.

Pokale in priznanja jim bomo podelili na občnem zboru 
v mesecu januarju. Vsem iskrene čestitke in veliko 
športne zabave.

Miran Ramšak 

SMUČARSKI KLUB ‘’SMUK 
MISLINJA’’ JE SKLENIL 
POLETNE AKTIVNOSTI

V oktobru so se člani smučarskega kluba SMUK 
Mislinja sestali na »zaključku poletnih aktivnosti«. 
Čeprav je smučarski klub, kot že ime samo pove, 

Tekmovanja za športnika leta se udeleži veliko krajanov

Poletno druženje in igre so osnova za zimske aktivnosti
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namenjen predvsem zimskim športom, so člani menili, 
da je potrebno tudi v poletnem času organizirati določene 
aktivnosti, saj se lahko le vsestransko pripravljen 
športnik uspešno spopade z belimi strminami.

Predsednik Slavko Mencinger je na kratko poročal o 
udeležbi in vse večji množičnosti na Gozdnem teku ter 
o udeležbi na  kolesarskem tekmovanju. Menil je, da 
je potrebno ti dve tekmovanji tradicionalno izpeljati 
vsako leto. Obe tekmovanji sta pridobili status tekem za 
koroški pokal. Če želimo še nadalje obdržati tak status, 
je potrebno kvaliteto in nivo teh dveh tekmovanj držati 
vsaj na istem, če že ne na višjem nivoju.

Seveda so za takšna tekmovanja potrebna kar precejšnja 
finančna sredstva, ki jih nekaj prispeva Občina Mislinja, 

več kot polovico pa je potrebno pridobiti z donatorji. 
Upajmo, da bodo tovrstne težave čim manj prisotne in da 
ne bodo vplivale na samo izvedbo tekmovanj. V klubu 
je kar precejšnje število navdušencev, ki so pripravljeni 
na prostovoljno delo in upajmo, da bo tako ostalo še v 
naprej.

Člani so se na igrišču v Dovžah, ob prijetnem klepetu, 
športnih igrah in druženju, pogovarjali tudi o planu dela 
v zimskem času, ki je odvisen predvsem od snežnih 
razmer. 
Upajmo, da bo zima naklonjena smučarjem z debelo 
snežno odejo, da bodo začetniki lahko v smučarskem 
tečaju naredili »prve korake« v neposredni bližini doma 
kar ob popoldnevih. 

Rado Jeromel

MLADI NOGOMETAŠI SO 
POMETLI S KONKURENCO

V nedeljo, 2.12.2007, se je v Velenju odvijal turnir 
malega nogometa za otroke, kjer so sodelovali tudi mladi 
nogometaši Nogometnega kluba Mislinja, ki pridno 
trenirajo pod taktirko trenerjev Simona Pečnika, Sandija 
Moussourisa ter Dejana Grajfonerja. Dečki so se najprej 
pomerili z ekipo Rudarja iz Velenja, katero so premagali 
z rezultatom 3:0. Strelci zadetkov so bili: Lovro Vovk, 
Lovro Grajfoner in Rok Jovan. V nadaljevanju so 

Mislinjčani odigrali tekmo proti Žilnikovi šoli nogometa 
iz Celja, ki so jo prav tako premagali, in sicer z rezultatom 
1:0, zadel pa je Jovan. Ob sprejemu je bila ekipa sprva 
deležna hudomušnih opazk, da v Mislinji pač ne znajo 
igrati nogometa, vendar so naši mladi nogometaši, pod 
vodstvom Dejana Grajfonerja, z odlično igro pokazali 
kaj znajo, in nazadnje le osvojili pokal za zasluženo 
prvo mesto. Ekipo so spremljali tudi mislinjski navijači, 
ki so kljub temu, da jih je bilo najmanj, najbolj glasno 
od vseh, spodbujali Anžeta Časa, Aljaža Časa, Tadeja 
Firšta, Vida Gorenca, Lovra Grajfonerja, Roka Jovana 
in Lovra Vovka. Za svoje soigralce pa sta držala pesti 
še Miha Krajnc in Primož Pogladič, katera se zaradi 
bolezni nista mogla udeležiti tekmovanja.

Brigita Grajfoner

DOSEŽKI

Trema pred tekmo

Proslavljanje ob prejetju pokala
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“MOŠTNA D´ČVA 2007” -  
ROMANA ŠTRIKER

»Zdravo, jaz sem pa Romana, k´eri me še ne poznate 
sem Štrikerjeva d´čva…« 

V takšnem slogu sem začela z uvodnimi besedami 
moje predstavitve pred množico zbranih, ki so nestrpno 
čakali, katera izmed nas petih bo » tista prava« moštna 
d´čva 2007.

Tisti, ki me poznate, veste, da prihajam iz obrobja 
Mežice, saj je kar v bližini našega mostu postavljena 
tabla za občino Prevalje. Če pa sem še bolj natančna, se 
naša majhna kmetija nahaja na levi strani reke Meže, v 
smeri proti Mežici.

Odraščala sem v družini, kjer smo poleg  mame Marine 
in ata Romana še trije otroci, starejši brat Aleš, jaz in 
mlajša sestra Eva. Kmetija res ni velika, vendar pa 
toliko, da so naše roke prišle prav pri vsakem delu. 
Tako se je vsak od nas naučil najrazličnejših del, ki jih 
je potrebno postoriti na kmetiji. Včasih z večjim ali 
manjšim odporom. Danes pa mislim, da si nobeden od 
nas treh ne zna predstavljati življenja brez teh majhnih 
ali velikih opravil.

Zraven dela na kmetiji sedim še “v šolskih klopeh”.
Trenutno študiram v Ljubljani, na Fakulteti za grad-
beništvo in geodezijo, kjer se izobražujem za geodetko. 
Pred tem pa sem končala srednjo gostinsko in turistično 
šolo. Kljub sedanjim študijskim obveznostim pa 
preživim veliko časa doma, kjer v svojem prostem času 
še vedno pomagam pri delu na kmetiji.
Naziv »Moštne d´čve« mi predstavlja nov izziv in nove 
naloge, ki jih z veseljem in z vsem srcem sprejemam. 
Ena izmed njih je tudi ta, da lahko svojo rodno Koroško 
predstavljam drugod po Sloveniji. 

S ponosom bom predstavljala »koroški mošt«, koroško 
sadje, druge sadne izdelke in nenazadnje tudi koroško 
besedo. 

Želim si, da bi moje moštno leto s sodelovanjem 
Sadjarskega društva Mežiške doline  minilo v še večji 
prepoznavnosti nas Korošcev po Sloveniji!

»Moštna d´čva«
Romana Štriker

PLESNI PAR SARA REDNAK 
– MARCEL VODENIK 

Oba navdušena nad plesnimi ritmi, oba skupinska 
plesalca,  sta se lepega decembrskega  dne, leta 2005, 
odločila za skupno plesno pot. 

Plesati latinsko-ameriške in standardne plese pomeni 
ukvarjati se z naporno športno disciplino, ki, poleg 
kondicijske pripravljenosti, zahteva še umetniško 
ustvarjalnost.
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Romana Štriker

 Moštna d´čva s koroškimi župani
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Sara in Marcel sta 
začela trenirati najprej 
l a t i n s ko - amer i š k e 
plese, nato sta letos 
svoje znanje dopolnila 
še s standardnimi 
plesi. Skupaj v kom-
binaciji izvajata 10 
tekmovalnih plesov: 
sambo, cha cha cha, 
rumbo, passo doble, 
jive, angleški valček, 
tango, dunajski val-
ček, slow fox in quick 
step.

V marcu 2006 sta se, pod okriljem plesnega kluba Devžej 
iz Slovenj Gradca, registrirala pri Plesni zvezi Slovenije 
za športna tekmovalca in začela tekmovati v kategoriji 
pionirjev C razreda. V enem letu sta si priplesala višjo 
kategorijo, kar  med drugimi pomeni 8 zmag, 8 srebrnih 
kolajn in 5 bronastih medalj. Najbolj ponosna sta na 5 
pokalov, ki krasijo njune otroške sobe.

Za razvoj plesnih sposobnosti in kondicijsko 
pripravljenost skrbita na rednih skupinskih treningih 
ter individualnih urah pod vodstvom nekdanjega 
dvakratnega državnega prvaka, domačina Tomaža 
Vratarja.
Plesna sezona traja skozi celo šolsko leto. Udeležujeta 
se tudi posebnih plesnih priprav, kjer izpopolnjujeta 
usklajenost in razvijata samopodobo, saj imata  v njuni 
kategoriji  močno konkurenco iz vse Slovenije.

Tekmujeta na vseh kvalifikacijskih turnirjih v Sloveniji 
ter mednarodnih rating tekmah v Sloveniji in tujini.

Marca letos sta se na DP v latinsko-ameriških plesih 
uvrstila na tretje mesto, septembra letos pa sta na 
državnem prvenstvu v kombinaciji vseh 10 plesov 
postala vice prvaka Slovenije.

Tudi na domačih tleh sta se že dvakrat zavrtela, ob 
otvoritvi dvorane Lopan in na letošnji svečani podelitvi 
priznanj občanom Občine Mislinja.

Vsi smo ponosni nanju in upamo, da bosta  s takim 
zanosom in vztrajnostjo nadaljevala plesno kariero in 
uspešno zastopala domači kraj.

Marjeta Vodenik

PLESNI PAR NASTJA VODENIK 
– MITJA GRUDNIK

»Ples postaja najin način življenja!«
Nastja Vodenik in Mitja Grudnik že tri leta skupaj 
trenirata in aktivno tekmujeta v latinsko ameriških 
plesih. 

Nastja je iz Doliča in se je po uspešno končani osnovni 
šoli v Mislinji vpisala na velenjsko gimnazijo. Obiskuje 
3. letnik umetniške gimnazije, likovna smer.

Mitja, iz Slovenj Gradca,  se je po zaključku osnovne 
šole vpisal v srednjo turistično šolo v Slovenj Gradcu, 
kjer obiskuje 2. letnik.  
 
Plesala sta že v vrtcu 
in na začetku osnovne 
šole, aktivno pa sta se 
z latinsko ameriškimi 
plesi začela ukvarjati 
pred šestimi leti, v 
kategoriji mlajših 
mladincev, takrat 
še z bivšima  sople-
salcema. Leta 2005 
sta, po dveh mesecih 
skupnega treninga, 
dosegla 6. mesto na 
Državnem prvenstvu 
v latinsko ameriških 
plesih v kategoriji 
mladincev, lani pa sta 
postala že državna podprvaka. To jima je omogočilo 
nastop na Svetovnem prvenstvu v Barceloni, kjer sta 
zastopala Slovenijo in  v konkurenci 70 najboljših parov 
iz celega sveta dosegla 32. mesto in s tem premagala 
aktualnega državnega prvaka. Največkrat sta  zmagovala 
na kvalifikacijskih tekmovanjih in to jima je prineslo 
naslov državnih ligaških prvakov. Od začetka letošnjega 
leta tekmujeta v kategoriji starejših mladincev, kjer se 
merita z do dve leti starejšimi pari,  vendar dosegata 
odlične rezultate, tako na kvalifikacijskih tekmovanjih 
v Sloveniji in na Hrvaškem kot tudi na mednarodnih 
turnirjih v Italiji, Avstriji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, 
Sloveniji in na Hrvaškem. Več o njiju in o njunih 
rezultatih si lahko preberete na njuni plesni strani: www.
mitja-grudnik.si.

Sara in Marcel

Nastja in Mitja
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Že dve leti sta člana slovenske plesne reprezentance.

»Najin ples raste odkar pleševa in vsak dan se naučiva 
kaj novega. V plesu ni nikoli dovolj znanja,« pravita in 
se zahvaljujeta trenerju Tomažu Vratarju, brez katerega 
jima ne bi uspelo. Trenirata v Plesnem klubu Devžej 
v Slovenj Gradcu, vsaj 2 uri na dan, petkrat na teden, 
zadnji 2 leti pa dvakrat mesečno obiščeta tudi plesni 
klub Urška v Ljubljani, kjer imata individualne treninge 
z mednarodno trenerko Barbaro Nagode Ambrož.

»Ples postaja najin način življenja, plesni klub pa drugi 
dom!« se rada pošalita. Priznata, da se včasih skregata, 
a to je normalno, saj skupaj na dan preživita več časa 
kot z domačimi.

Čeprav ta zvrst športa še ni tako podprta s strani 
sponzorjev ali donatorjev, se trudita udeležiti čim več 
mednarodnih tekmovanj v tujini, ki jima prinašajo 
izkušnje, potrebne za njun plesni razvoj.

»Želiva si postati konkurenčni par v svetu in Slovenijo 
kar se da dobro predstavljati kot deželo odličnih 
plesalcev.« Njun cilj je čimboljša izvedba, rezultat ni 
pomemben:

»Zadovoljna sva, ko so zadovoljni gledalci. Ni lepšega, 
kot videti, kako uživajo, vzklikajo, ploskajo od 
navdušenja, takrat dobiva občutek vrednosti in sreče.« 
Čeprav rezultat včasih ni takšen, kot bi si ga želela, se 
trudita gledati v prihodnost, slabe rezultate uporabita 
kot zagon, da bosta jutri še boljša.

S svojim talentom, zagnanostjo in ljubeznijo do plesa 
verjameta, da bosta z intenzivnim treningom, strokovnim 

vodstvom in spodbudo staršev ter prijateljev uspela 
uresničiti skupne cilje in prihodnost gradila na trdnih 
temeljih plesnega znanja.

Marjeta Vodenik

KARATE KLUB MISLINJA JE 
DOBITNIK PRIZNANJA

Karate klub Mislinja deluje že dolgo vrsto let. Prav tako 
dolgo se trudimo za splošno priznavanje dela in truda, 
ki je v ta šport vložen. No, to leto smo uspeli tudi na tem 
področju. 
Priznanje s strani Občine Mislinja (bronasti znak) je bil 
samo začetek. 

18. 9. 2007 smo namreč s strani Ministrstva za šolstvo in 
šport prejeli odločbo, s katero se Karate klubu Mislinja 
za nedoločen čas podeli status društva, ki deluje v 
javnem interesu. Pogoji za pridobitev tega statusa so 
zahtevni, vendar smo jim zadostili in tako dokazali, da ne 
velja gledanje na stvari samo lokalno, ampak tudi malo 
širše. Ministrstvo namreč v Pravilniku za doseganje 
statusa društva, ki deluje v javnem interesu, upošteva 
tudi članstvo v krovni zvezi, ki ni članica Olimpijskega 
komiteja. Olimpijski komite se zelo pogosto omenja kot 
pogoj za doseganje nekaterih normativov (predvsem pri 
dodelitvi financ ali priznanj) ravno na lokalni ravni, na 
nivoju občine torej.

Članom in upravi Karate kluba Mislinja ob podelitvi 
statusa iskreno čestitam. 

Drago Felle

INFRASTRUKTURA

OTVORITEV 
POSODOBLJENEGA ODSEKA 
CESTE V ZAVRŠE – “MRAKOV 

GRABEN”

Infrastrukturne investicije so, vsaj zadnja leta, v naši 
občini v ospredju. Po nekajmesečnem spremljanju 
del se je v soboto, 20.oktobra 2007, zbrala množica 
krajanov »Mrakovega grabna« in Završ na slovesni 
otvoritvi posodobljene ceste. Dober kilometer asfalta je 

velika pridobitev, še posebej, ko se končno uresničijo 
dolgoletne obljube.

Domačini so pripravili kratek kulturni program, ki mu je 
sledil blagoslov ceste, katerega je opravil naš rojak, g. 
Tadej Legnar, in druženje ob dobri kapljici.

Posebej se zahvaljujemo županu in občinski upravi, 
da je bila cesta uvrščena v program Regijske razvojne 
strategije oz. v program, ki se financira iz državnega 
proračuna, da smo od Ministrstva za lokalno samoupravo 
prejeli za to cesto 119.888 EUR. 
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Zahvala izvajalcu Gradnje IGEM, g. Kotniku, da so v 
dobrih dveh mesecih izvedli večino del. 

Zahvala tudi vsem lastnikom zemljišč ob cesti, da so 
brezplačno odstopili potrebno zemljišče v javno dobro 
in napredek kraja. 

Ko se pelješ po asfaltu, ni več toliko važno, ali je vreme 
lepo ali ne, a vseeno se bomo sneženja na dan otvoritve 
še dolgo spominjali.

 Jernej Mrak

ZA POSODOBITEV CESTE 
NA KOZJAK TUDI EVROPSKI 

DENAR

Občina Mislinja je za posodobitev odseka lokalne ceste 
Gornji Dolič – Kozjak, v dolžini 4.000 m, pridobila tudi 

310.000 EUR evropskih sredstev. Pogodbena vrednost 
celotne investicije je 619.500 EUR.  Izvajalec del, ki je 

bil izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu, 
je Cestno podjetje Maribor. Z deli je pričel v mesecu 
septembru, končal pa jih bo predvidoma meseca maja 
2008.

Drago Pogorevc

Slovesne otvoritve se je navkljub snežnemu metežu 
udeležilo lepo število ljudi

CENTER LOPAN

»TRUDIMO SE, DA NAŠ TUŠ 
V POPOLNOSTI ZAŽIVI Z 

OBČINO«

Ko je Supermarket TUŠ pred letom in pol odprl svoja 
vrata, zagotovo marsikdo ni pričakoval, da se bo razvijal 
s takšno naglico. Na 900 kvadratnih metrov prodajnih 
površin ponuja bogato izbiro izdelkov. Skrb za 
zadovoljstvo kupcev je njihova glavna prioriteta, menijo 
v Tušu. V supermarketu za nas vsakodnevno skrbi ekipa 
zaposlenih, pod vodstvom poslovodje Albine Balažek.

 Njeno delo je vse prej kot lahko. Iz dneva v dan mora 
zagotavljati, da blaga na policah nikoli ne zmanjka, da 
sta sadje in zelenjava v »Deželi zdravja« vedno sveža, 
da je v skladišču dovolj zalog. Gospa Albina pravi, da se 
ji zdi, da bi včasih potrebovala še nekaj dodatnih parov 
rok. Potem, ko vsi skupaj poprimejo, se da premagati 
vsako težavo. 

Sploh pa ji ni žal, da se je odločila, ko je zapustila 
prejšnje delovno mesto v Intersparu in sprejela nov izziv 
v novem okolju.
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CENTER LOPAN ZELIŠČARSKI KOTIČEK

Sama pravi: »Pred vsako odločitvijo se pojavijo dvomi, 
ampak pomembno je, da si ti to želiš. In sama sem si te 
spremembe želela. Občino sem prej bolj malo poznala. 
Ob mojem prihodu me je v bistvu najprej presenetilo, 

da je to zelo aktiven kraj, 
ki ima ogromno društev, 
ljudje so zelo aktivni, saj 
se vključujejo v vse to 
na takšen ali drugačen 
način. To so bili tudi 
prvi kontakti, preko 
katerih sem začela ta kraj 
spoznavati. V objekt, v 
katerem je naša trgovina, 
so se preselile še nekatere 
druge dejavnosti. Občani 
so z malce zamude dobili 
vse tisto, kar dejansko 
potrebujejo, in to na enem 
mestu. To se mi zdi zelo 
pomembno.« 

»Ali so vas ljudje v vsem tem času dodobra spoznali?«
»Priznati moram, da me vsi še ne poznajo. Ko sem v 
trgovini, sem pač enaka kot ostali prodajalci. Če bi me 
poznali, bi si tudi marsikdo upal povedati, kaj ga mogoče 
moti, kaj pogreša. Občutek imam, da bi kupci imeli 
marsikaj povedati, vendar ne najdejo neke prave poti. 
Veliko ljudi me je že ogovorilo, mi marsikaj predlagalo, 
veliko je bilo tudi pohval. Stranka, ki pride v trgovino, 
začuti kaj manjka v njej in prav je, da dobimo povratne 
informacije, saj le tako lahko kupcem ustrežemo. 
Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom Mislinje, 
da so nas tako lepo sprejeli medse, da nam vedno 

izkazujejo svoje zaupanje. 25 zdajšnjih delovnih mest, 
prihodnje bo morda še kakšno več, za občino tudi ni 
tako zanemarljivo. Kakorkoli že, Tuš se povezuje s 
krajem in mi se trudimo za njegovo popolnost. V teh 
predprazničnih dneh pa naj prav slehernemu, ki nas 
pozna, zaželim v svojem, in v imenu sodelavcev, veliko 
vsega lepega v letu, ki prihaja.«

Silvo Jaš

BOLŠJI SEJEM V MISLINJI

Kot smo že v eni izmed prejšnjih številk glasila poročali, 
želimo, da bi bolšji sejem zaživel tudi v Mislinji. 
Trenutno boljšji sejem poteka vsako drugo soboto v 
mesecu v Lopan centru ali pred njim.

Jože Vratar poskrbi, da je vedno prisotna vsaj njegova 
stojnica s starinami, vabi pa tudi druge, ki imajo kaj 
zanimivih starih predmetov, da se mu pridružijo. 

Ob razgovoru še pove, da je dosti tistih, ki si starine 
ogledujejo, nekaj pa je tudi takih, ki kaj malega kupijo.

Upajmo, da bo Jože Vratar še naprej vztrajal s to 
dejavnostjo, da ne bo izumrla, občane pa vabimo, da 
sodelujejo tako s prodajo kot nakupom.

Rado Jeromel

Albina Balažek: »Presenečena 
sem nad razvojem občine 

Mislinja.«

Supermarket Tuš v Centru Lopan

Stojnica Jožeta Vratarja
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CENTER LOPAN ZELIŠČARSKI KOTIČEK

POZDRAVLJENI, PRIJATELJI 
NARAVE

Zime zdaj, ko to pišem, še ni, a po praznikih že diši. 
Da bodo še bolj dišeči, boste verjetno poskrbeli sami s 
peko raznoraznih dobrot, ob katerih pa se bo prilegla še 
skodelica čaja iz mešanice ingverja, cimeta, kardamoma, 
melise, šipka, janeža, če pa dodate še malo popra, vas 
prav gotovo ne bo zeblo. V tem času, se zdi, da oživijo 
vsi običaji, svet je nekako drugačen, narava pa že skoraj 
spi. Jutra so tišja, dnevi krajši, sončni zahodi žareči, 
večeri pa dolgi in časa za peko piškotov, potic in ostalih 
dobrot je več kot ponavadi.

V tem članku bi vam rada predstavila glog, ki je naslednji 
v nizu zanimivih rastlin, ki jo uvrščajo pod oznako Z. 
Pri nas pogosti vrsti gloga sta navadni in enovrati glog. 
Sta grmaste rasti in zrasteta tudi več kot pet metrov 
visoko. Na vejah so do več centimetrov dolgi trni. Listi 
so rombasti  ali okroglasti in do sredine deljeni, veliki 
do pet centimetrov. Krpe so pri navadnem glogu v 
celoti nazobčane, pri enovratem le v zgornji polovici. 
Razlikujeta pa se tudi v tem, da ima enovrati glog eno 
pečko, navadni pa dve do tri.

Cvetovi gloga so majhni, beli in se polno razprejo v 
mesecu maju, plodovi pa dozorijo od konca septembra 
do konca novembra. So približno centimeter dolgi, 
rdeče barve, meso je rumenkasto, moknato in ne preveč 
sočno. Ko jih dobi slana, so nekoliko okusnejši.

Glog raste v redkih gozdovih, ob poteh, ob mejah 
travnikov, med grmovjem, ob plotovih. Njegovo rastišče 
sega do 1500 metrov visoko.

Za prehrano uporabljamo plodove, katere jemo sveže ali 
pa si pripravimo glogov žele. Plodovi vsebujejo veliko 
rudninskih snovi in vitaminov, med katerimi izstopa 
vitamin C. Glukozid oksiakantin v listih in plodovih 
deluje na srce, ga krepi in uravnava delovanje. 

Tu pa smo zdaj prišli do vprašanja, zakaj je glog uvrščen 
v skupino pod oznako Z? Zato, ker gloga ne smemo 
uživati sočasno z jemanjem zdravil za srce in krvni 
tlak! Kot krepčilo za ožilje ga najpogosteje uporabljamo 
pri previsokem krvnem tlaku, arteriosklerozi in angini 
pectoris. Pri teh težavah je glog v veliko pomoč, vendar 
se zdravljenja lotimo le pod strokovnim nadzorom.

Sama si včasih zvečer pripravim skodelico čaja iz gloga 
in melise, kateremu dodam žličko medu in čutim, kako 
se mi umiri telo, kako izgine napetost dneva in zadiši 
po spancu.

Glogov žele si pripravimo tako, da kilogram plodov 
očistimo pecljev in jih operemo. Narežemo pol  
kilograma kislih jabolk, stisnemo sok ene limone in  
vse skupaj (s plodovi vred) damo v vodo in zavremo. 
Na šibkem ognju kuhamo tri četrt ure ter občasno 
premešamo. Potem maso zlijemo v vrečko iz blaga in 
pustimo čez noč, da se odcedi. Naslednji dan zmerimo 
tekočino in na vsakih 7 dl soka damo 50 dag sladkorja. 
Tekočino počasi segrevamo da vretja in med mešanjem 
kuhamo toliko časa, da se zgosti. Žele vlijemo v majhne 
steklene kozarce in zapremo. Glogov žele je nežnega 
okusa. Ponudimo ga s kavo po obroku.

Želim vam prijetno pričakovanje in praznovanje 
prazničnega časa in vam kličem:«Na zdravje v letu 
2008!«

 Fanika Jeromel v sodelovanju s Hadejo Adeva
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OBVESTILA UTRINKI

POLICIJSKA PISARNA MISLINJA

Policijska postaja Slovenj Gradec je v sodelovanju z 
Občino Mislinja leta 2000 odprla vrata Policijske pisarne 
Mislinja. Namen odprtja urada policije na območju 
Mislinje je bil približati usluge in storitve policije 
ljudem, ki prebivajo na tem območju. Od leta 2000 do 
prve polovice leta 2007 je Policijska pisarna Mislinja 
uradovala tri dni v tednu, in sicer ob ponedeljkih, sredah 
in petkih. V tem obdobju je policijsko pisarno obiskalo v 
povprečju med 70 in 80 občanov, ki so koristili različne 
varnostne usluge policije. Zaradi manjšega obiska ob 
petkih, Policijska pisarna sedaj uraduje ob ponedeljkih, 
med 10. in 12., in ob sredah, med 14. in 17. Policijska 
pisarna je v letošnjem letu dobila novo telefonsko 
številko, in sicer 88 50 351. Na navedeno telefonsko 
številko lahko občani pokličejo tudi izven uradnih ur, 

saj se telefonski klic avtomatično preveže na Policijsko 
postajo Slovenj Gradec.

Varnostna problematika v Mislinji je v rahlem porastu v 
primerjavi s preteklimi leti. Največ je vandalizma oziroma 
različnih poškodovanj osebne ali občinske lastnine. Med 
občane takšna ravnanja vnašajo nelagodje. Policisti vas 
zaradi tega prosimo, da ob zaznavi takšnega ravnanja, o 
tem nemudoma obvestite policijo na telefonsko številko 
113 ali telefonsko številko Policijske postaje Slovenj 
Gradec: 02 87 25 400.

Bojan Triglav
Vodja policijskega okoliša
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OBVESTILA UTRINKI

JESEN V MISLINJSKEM JARKU

Jesen je lahko čudovita in neponovljiva hkrati. Mi 
smo jo doživeli na skoraj neprehodnih krajih, daleč 
v Mislinjskem jarku, kjer se pot vzpenja v osrčje 
Pohorja. 

Tukaj ni več ljudi, le še Stanko Pačnik, pa Fanika in 
Slavko Vovk z družino še vztrajajo, vsi ostali nekdanji 
prebivalci so odšli v dolino, za boljšim kosom kruha. 

Poleg ceste je namreč tukaj prostora le še za reko 
Mislinjo, ki si utira svojo pot po soteski. V nekdanji 
stari Jugoslaviji je tod vozila ozkotirna železnica, ki 
je bila v takratnem času edinstvena v vsej Srednji 
Evropi. 

Čas pa je prinesel ter odnesel svoje. In tudi reka ne 
šumi več tako značilno, kajti na njej je sedaj nekaj 
elektrarn. 

Le še bežni utrinki jesenskih dni ostajajo prav takšni, 
kot so bili nekoč. Kot spomin in nostalgija nekega 
časa, ki ga že zdavnaj ni več.

 Silvo Jaš   

ZAČUTILA JE LJUBEZEN

Kako
je vrtnica

odprla svoje srce

in podarila temu svetu
vso svojo lepoto?

Začutila je, kako celo
njeno bit

opogumlja luč,

brez katere
vsi ostanemo

preveč

prestrašeni.

Hafis (1320 – 1389)
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VOŠČIMO VAM VESEL BOŽIČ 

IN SREČE TER ZDRAVJA V 
LETU 2008


