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Glasilo Občine Mislinja

Obvestilo uredniškega odbora
Vsem, ki ste sodelovali s prispevki, se najlepše zahvaljujemo. 
Prispevke za naslednjo številko glasila sprejemamo  

do 26. februarja 2023, v elektronski obliki na naslov: 
nasaobcina@mislinja.si. Fotografije naj bodo priložene 
ločeno v jpeg. formatu in opremljene s podnapisi. Načeloma 
objavljamo samo avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni 
v katerem drugem mediju, razen na spletni strani Občine 
Mislinja. Uredniški odbor si pridržuje pravico do spremembe 
naslova, izbire in krajšanja člankov in fotografij. Vsa društva 
in organizacije pozivamo, da sproti pripravijo in posredujejo 
prispevke o aktivnostih, organizatorje prireditev pa vabimo, da 
dogodke sporočijo za objavo v Prireditveniku. V rubriki Pisma 
bralcev bomo objavljali podpisana pisma, katerih dolžina naj 
ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke 
bomo krajšali v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnili. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da pisem, ki so napisana v 
izrazito nekonstruktivnem, kritičnem in sovražnem tonu,  
ne objavi. 

Glasilo Občine Mislinja izhaja 4 x letno  
in ga prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini.
 Telefon: (02) 88 57 342
 Telefaks: (02) 88 57 340
 E-pošta: obcina@mislinja.si 
  www.mislinja.si

 Izdajatelj: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
 Naslov uredništva: Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
 Elektronska pošta: nasaobcina@mislinja.si
 Odgovorna urednica:  Aleksandra Čas
 Uredniški odbor: Mojca Bevcar, Aleksandra Čas,  

Žiga Šilak, Metka Vogrinec
 Jezikovni pregled: Maja Martinc
 Avtorji fotografij: avtorji člankov, arhiv Občine Mislinja, arhivi 

društev
 Oblikovanje in prelom: Modriš Anton Hozjan s. p.
 Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
 Naklada: 1600 izvodov

Glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike 
Slovenije pod zaporedno številko 362.
Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka. Članki niso 
honorirani in ne odražajo nujno mnenja in stališča članov uredniškega 
odbora. Pred objavo v glasilu so vsi članki lektorirani.
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uvodnik

December zna biti nepozabno lep, a 
tudi naporen. Delamo obračune leta, ki 
se poslavlja, in kujemo načrte za tisto, 
ki prihaja. Kaj vse smo si obljubili, da 
bomo postorili … Pa smo res?

Naše domove in srca že grejejo 
praznične luči, v mislih se porajajo želje 
in pričakovanja. Zdravje, sreča, ljube-
zen in dobri medsebojni odnosi štejejo 
največ, a brez strehe nad glavo, tople-
ga zavetja in socialne varnosti, niso do-
volj. Če pridamo še osamljenost, ki jo 
je veliko težje izmeriti kot pomanjka-
nje dobrin, gre za še večji obseg člove-
kove stiske. 

Tega se dobro zavedam, saj se tudi v 
naši občini s tem pogosto soočamo. 

Če bi imel v rokah čarobno pali-
co, bi vse, kar je slabega, izbrisal. A ne 
gre. Resničnost zahteva od nas, ki svoje 
delo opravljamo za napredek in blagi-
njo občank in občanov, da premišljeno 
razpolagamo s sredstvi, ki so na voljo, 
in kolikor se da, poskrbimo za pomo-
či potrebne.

Proračun Občine Mislinja je majhen, dodatno so 
ga oklestile posledice vremenskih ujm in, zaradi sve-
tovne energetske krize, nepričakovane podražitve 
zastavljenih in že izvajanih projektov. Pa še bi lahko 
našteval.

Kljub temu smo v minulih štirih letih uspeli po-
storiti marsikaj. Pa še bomo, v novem mandatu, ki 
ste mi ga zaupali. Iskrena hvala za podporo in Vaš 
glas na lokalnih volitvah. Dali ste mi priložnost, 
ki je hkrati obveza, da uresničim zastavljeno. 

Občina Mislinja velja za zelo razvojno naravna-
no, polovico proračunskih sredstev namenjamo inve-

sticijam. V času od 2018 do 2021 smo zanje namenili nekaj več kot šest milijonov 
evrov, tri milijone smo oz. bomo vložili letos. V naslednjem mandatu bo potrebno 
nadaljevati s sanacijo po neurjih iz preteklih let, v fazi pridobivanja je gradbeno do-
voljenje za izgradnjo doma starejših v Mislinji, trenutno pa poteka tudi investicija 
urejanja prostorov za novo zobno ambulanto in fizioterapijo v PC Lopan.

Prepričan sem, da nam bo uspelo in da bomo čas, ki ga imamo pred seboj, s so-
delovanjem in povezovanjem dobro preživeli. Ostanite zdravi, naj dnevi ne bežijo 
mimo vas. Razmislite, kaj boste odpravili iz življenja in čemu boste v prihajajočem 
letu posvetili največ časa in energije. Spomnite se tudi na tiste, ki so osamljeni in si 
želijo bližine. 

Mirne praznične dni želim. Naj bo čas, ki prihaja z letom 2023, uspešen, srečen 
in ljubeč. 

a Bojan Borovnik, 
župan Občine Mislinja

December je čas pričakovanj, objemov, sanj. 
Priložnost za družinsko harmonijo, ki diši po piškotih in sreči. 
Je čas, ko se dobre želje selijo iz srca v srce. 
Preživite praznične dni v osrečujočem okolju in 
stopite v leto 2023 zdravi ter srečni!

Župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, 
Občinski svet Občine Mislinja, 
Občinska uprava Mislinja, 
Uredniški odbor občinskega glasila
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Preživite praznične dni v osrečujočem okolju in 
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Župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, 
Občinski svet Občine Mislinja, 
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Na letošnjih lokalnih volitvah smo po-
leg župana volili tudi nove predstavnike 
Občinskega sveta Občine Mislinja. Med nji-
mi jih bo dobra polovica prvič sedla v klopi 
občinskega sveta, drugi so že stari znanci. 
Kot zanimivost naj omenimo, da so ob-
čanke in občani največ preferenčnih gla-
sov namenili Elizabeti Jelenko, predstavnici 
stranke Nova Slovenija, ki je tudi prvič pri-
sotna v Občinskem svetu Občine Mislinja. 
Ustanovna seja novega občinskega sveta 
je bila 15. decembra, ko so se novi svetniki 
in svetnice že spoznali med seboj, na tem 
mestu pa se predstavljajo tudi nam. Želimo 
jim uspešno delo in čim več konstruktivnih 
debat/sklepov na sejah, ki sledijo v nasled-
njih štirih letih.

Sem Petra Andrejc Pantner, stara 40 
let, prihajam iz Doliča. 

Sem mamica treh 
najstnikov. Kot 
univerzitetna di-
plomirana pravni-
ca sem zaposlena na 
Okrožnem sodišču 
v Slovenj Gradcu 
kot svetovalka v 

pravosodju. V prostem času rada be-
rem, potujem, raziskujem, plavam, 
smučam, kolesarim, vrtnarim in pos-
lušam glasbo. Zelo rada pa imam dol-
ge sprehode po pešpoteh po naši lepi 
Mislinji. Kot svetnica v drugem man-
datu si bom prizadevala za napredek 
in nadaljni razvoj na vseh področjih 
v naši občini. Predvsem pa so mi po-
membne najbolj ranljive skupine naših 
občanov, kot so starostniki, invalidi, 
otroci, mlade družine, kmetovalci na 
višjih legah ter mladi podjetniki.

Sem Rajko Brodej in prihajam s 
Kozjaka. 

Na Šoli za strojništvo, geotehniko 
in okolje Velenje poučujem predmete, 
ki se navezujejo na varjenje in prak-
tične vaje. V prostem času rad smu-
čam, se vozim z motorjem (sem član 
moto kluba Pegaz Rogaška Slatina), 

ukvarjam se s ki-
nologijo, sem 
član Športnega 
društva Dolič 
ter Kulturnega 
društva Avgust 
Hribar Dolič in 
vodim podjetje, 

ki se ukvarja z varjenjem. Kot svetnik 
bom deloval povezovalno, zavzemal se 
bom za pravično porazdelitev sredstev 
na vseh področjih, podpiral dobre 
projekte za razvoj občine in bdel nad 
njimi in bom oster kritik, kadar bo to 
potrebno.

Sem Roman Herlah, star 33 let in 
stanujem v Gornjem Doliču. 

Že tekom štu-
dija na Fakulteti 
za elektrotehni-
ko, računalni-
štvo in informa-
tiko, kjer sem 
opravil podi-
plomski študij in 

postal magister informatike in teh-
nologij komuniciranja, me je zani-
mal pedagoški poklic, zato sem bil 
vesel prve zaposlitve, ki mi jo je za-
upal MOCIS, center za izobraže-
vanje odraslih. Že od leta 2016 de-
lam na projektu PUM-O (Projektno 
učenje mlajših odraslih). V prostem 
času se zelo rad ukvarjam s športni-
mi aktivnostmi (tek, kolesarjenje, po-
hodništvo), večino prostega časa pa 
posvečam družini. Kot svetnik bom 
z iskrenostjo, idejami in sodelova-
njem prispeval h kakovostnejšemu in 
varnejšemu bivalnemu okolju celot-
nega območja Vaške skupnosti Dolič. 
Podpiral bom vse pomembne pro-
jekte za napredek in razvoj Občine 
Mislinja in opozarjal na nepravilnos-
ti in pereče probleme naše skupnos-
ti. Zavezal sem se, da bom prisluhnil 
vsakomur in se trudil po svojih naj-
boljših močeh prispevati v dobrobit 
vseh krajank in krajanov.

Sem Marko Tovšak, star 43 let, po-
ročen in oče dveh otrok. 

Zaposlen sem kot tehnolog v pod-
jetju Kocerod d.o.o., kjer zbiramo in 
sortiramo komunalne odpadke za vseh 
dvanajst koroških občin. 

V prostem 
času sem predse-
dnik Kulturnega 
društva Mislinja, 
pod okriljem ka-
terega deluje naša 
Babnikova god-
ba 1906, katere 

član sem že preko 30 let. V društvu se 
skupaj trudimo, da ohranjamo bogato 
kulturno dediščino naših prednikov. 
Kot svetnik bom vedno podpiral in 
predlagal dobre zamisli in ideje ter se 
zavzemal za dolgoročni razvoj Občine 
Mislinja. Za to je potrebno poskrbeti 
že danes, da se bodo lažje, smiselno in 
bolj učinkovito pridobivala finančna 
sredstva in se porabila za razvoj celot-
ne občine. Hkrati pa se bom, kolikor 
bo v moji moči, upiral vsem nespa-
metnim odločitvam, saj je v naši ob-
čini potreben pogled v prihodnost, da 
bo razvoj in napredek občine prijazen 
vsem prebivalcem, ki radi in s pono-
som bivamo v njej.

Sem Lovro Miklašič, star 24 let.
Skupaj z mamo 

in babico živim v 
Mislinji. Delam 
v podjetju SIJ 
Metal Ravne kot 
elektro vzdrže-
valec. Sama stro-
ka me povezu-

je s pedantnim in vztrajnim delom, 
kar menim, da so moje najboljše vrli-
ne. Veliko svojega prostega časa na-
menim izpopolnjevanju samega sebe; 
predvsem na področju stroke in špor-
ta. Sem tudi aktiven član odbojkar-
skega kluba Mislinja (Korvolley). Prav 
tako se rad gibam v naravi in odkri-
vam nove izzive. Kot svetnik ne želim 

Novi Občinski svet Občine Mislinja
naša občina
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ga programa, za dokončanje športne-
ga igrišča "Stari bajer", za nadgradnjo 
javnega otroškega igrišča v naselju 
Mislinja, komunalno urejenost oko-
lja in sodobno urbano opremo, razvoj 
turizma in turistične infrastrukture s 
poudarkom na razvoju območja jame 
Huda luknja ter za sprejetje novega lo-
kalnega energetskega koncepta.

Sem Matija Zupanc, star 55 let. 
Zaposlen sem 

v Gorenju kot 
vodilni inženir. 
Največ proste-
ga časa posvetim 
športnim aktiv-
nostim. Kot sve-
tnik se bom zav-

zemal, da skupaj s kolegi realiziramo 
čim več dobrih projektov.

Sem Nejc Večko, star 34 let in priha-
jam iz najlepšega 
kraja, Završ. 

Profesionalno se 
ukvarjam z glas-
bo, in to že kar 18 
let, ter kmetujem 
na domači kme-
tiji, kjer se zadnje 

čase veliko posvečamo turizmu. Ob 
vsem tem ostane malo prostega časa, 
ki pa ga preživim z družino. Kot sve-
tnik se bom zavzemal za enakomeren 
razvoj tako podeželja kot mesta, veli-
ko pozornosti bom namenil turizmu v 
kraju in poskušal narediti čim več za 
naš kraj.

Sem Jaka Šilak, star 40 let.
Zaposlen sem 

na ZSSS kot se-
kretar za Podravje 
in Koroško. Svoj 
prosti čas rad pre-
živim z družino, 
veliko prostega 
časa pa namenim 

tudi delu na kmetiji. V prihodnjem 
mandatu se bom zavzemal predvsem 
za izgradnjo novega vrtca in ureditev 
cestne infrastrukture v občini. Želim 
si, da bi ustanovili zavod za turizem in 
šport, saj bi na takšen način lažje kre-
pili našo prepoznavnost in pridobivali 
dodatna evropska sredstva.

dajati neizvedljivih obljub, vendar za-
gotavljam, da bom pripravljen poslu-
šati občane, društvom in organizaci-
jam pa pripravljen nuditi pomoč!

Sem Andrej Felle, rojen 24. marca 
1973. 

Kot samostojni 
podjetnik že 17 let 
uspešno vodim tr-
govino s telekomu-
nikacijo. V prostem 
času sem najraje z 
družino, rad pa se 
ukvarjam tudi s 

športom in lovom. Kot svetnik se bom 
trudil za dobro sokrajanov, podpiral 
dobre in potrebne projekte, predvsem 
pa upošteval dolžnosti svetnika.

Sem Alojz Tretjak, star 66 let. 
Sem upokoje-

ni letalski tehnik. 
V prostem času rad 
letim z letali, če-
belarim, hodim na 
sprehode, delam 
na vrtu in sadov-
njaku in še kaj se 

najde. Kot svetnik bom (bil sem že v 
preteklem mandatu) nadaljeval s kon-
struktivnim delom z županom in ob-
činskim svetom. 

Sem Viktor Robnik.
Korenine sem 

v rodnem kraju 
Mislinja pognal v 
letu gospodovem ti-
soč devetsto šestin-
štirideset, točneje 
tridesetega avgusta. 
Luč sveta sem to-

rej zagledal dobro leto dni po izgonu 
okupatorja iz naših krajev in po nasto-
pu, po takratnih merilih in kriterijih, 
deklarirane svobode. Že dva ducata let 
sem v vrstah tistih, ki uživajo blago-
dat minulega dela, pri čemer pa dam 
vsakomur vedeti, da v meni še vedno 
tli nikoli pogašen ogenj mladosti. Pri 
hobijih sem izbirčen. Veliko ljubezen 
do nogometa je, po sili razmer, zame-
njalo amatersko mešanje začimb, pri 
čemer so mi blizu vse kuhinje sveta, le 
tiste s pridihom politike sovražim iz 
dna srca. Že dve desetletji, okužen s 

hotenji po boljšem jutri v naši občini, 
se v županski ali svetniški vlogi borim 
za dosežke, ki bodo lokalno skupnost 
približali razvitejšim občinam, ali pa 
jih celo prehiteli. Nič drugače ne bom 
deloval v novi sestavi Občinskega sve-
ta Občine Mislinja. Sicer pa sem se o 
svojem programu razpisal v predvolil-
ni zgibanki, ki ste jo, vsaj upam, preb-
rali po dolgem in počez.

Sem Elizabeta Jelenko, stara 58 let, 
prihajam iz Dovž. 

Imam dva ot-
roka, ki ima-
ta že svoji druži-
ni. Zaposlena sem 
kot strokovna so-
delavka za eko-
nomsko področje 

v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. 
Rada sem športno aktivna, rada be-
rem, se družim z vnuki, družino in 
prijatelji. Delo na vrtu in njivi pa mi 
omogoči, da poskrbim za čim večjo 
samooskrbo. Kot svetnica se bom tru-
dila za napredek in razvoj vseh kra-
jev v občini. Upravičiti želim zaupanje 
vseh občank in občanov, posebej tis-
tih, ki ste mi zaupali svoj glas. Trudila 
se bom upoštevati vaše želje in ideje. 
Vem, da me čaka trdo delo in novi iz-
zivi, ki se jih veselim.

Sem Marijana Tretjak, stara 59 let. 
Zaposlena sem 

v NLB in op-
ravljam delo tre-
zorke. Svoj pros-
ti čas namenjam 
vnukom in poma-
gam sinu na kme-
tiji. Kot svetnica 

se bom zavzemala za razvoj občine ter 
delala v dobro vseh občank in obča-
nov Občine Mislinja.

Sem Anže Sovinc, star 35 let. 
Zaposlen sem 

kot svetovalec za 
evropske projekte, 
v prostem času se 
rad družim s pri-
jatelji in kolesa-
rim. Kot svetnik 
se bom zavzemal 

za sprejetje občinskega stanovanjske-
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V letu, ki se izteka, smo v naši občini 
uresničili precej pomembnih investicij, 
ki bodo v prihodnosti zagotavljale bolj-
še in prijaznejše bivalno okolje za vse 
občanke in občane. Trenutno pod okri-
ljem občinskega proračuna izvajamo, 
oz. zaključujemo še pet večjih, te pa so: 
1. Prenova kuhinje OŠ Mislinja

Največja investicija Občine Mislinja v 
letošnjem letu bo zaključena konec de-
cembra, prinaša pa novo, sodobno in 
večjo kuhinjo z jedilnico. Prostori, ka-
terih prezračevanje bo potekalo pre-
ko nap in prezračevalnega stropa, bodo 
opremljeni z novo opremo ter drugačno 
razporeditvijo prostorov, kar bo ustre-
zalo sistemu za pripravo varne prehrane 
HACCP in boljšemu počutju otrok ter 
zaposlenih.
2. Ureditev prostorov dveh novih 

ambulant zobozdravstva in pro-
storov fizioterapije v PSO Lopan

V poslovno stanovanjskem objektu 
Lopan izvajamo rekonstrukcijo in spre-

membo namembnosti dveh do sedaj 
praznih prostorov. S tem bodo zago-
tovljene kvalitetnejše storitve na podro-
čju primarnega zdravstvenega varstva 
občanov. Urejeni bosta dve novi zobni 
ambulanti ter fizioterapija. Neto kva-
dratura prostorov, namenjenih fiziote-
rapiji, je okoli 135 m2. Prostori, ki so 
namenjeni zobozdravstvu, pa merijo 
približno 110 m2. Poleg ordinacij in ča-
kalnic bodo urejeni tudi ostali sprem-
ljajoči in tehnični prostori. Investicijo 
sofinancira Ministrstvo za zdravje, za-
ključena pa bo v prvi polovici leta 
2023.
3. Sanacija odseka LC Šentlenart–

Krenker–Šentilj z novogradnjo 
mostu na Pohorski cesti

Posodobljen je bil 800 m dolg od-
sek lokalne ceste, ki vključuje tudi no-
vogradnjo mostu in deviacijo lokalne 
ceste zaradi načrtovanega doma staro-
stnikov. Deloma sta bila zgrajena tudi 
pločnik ter javna razsvetljava, urejena 
je še struga potoka Estrama na obmo-
čju mostu.

Za investicijo smo z Ministrstva za 
okolje in prostor prejeli skoraj 470 tisoč 
evrov sredstev.
4. Sanacija usada na LC Megalec–

Pik–Graška Gora (skupaj z 
Mestno občino Velenje)

Usad na lokalni cesti Megalec–
Pik–Graška Gora je bil urejen skupaj 
z Mestno občino Velenje. Sanacija je 
stala 60.000 €, zajemala pa je izgra-
dnjo kamnite zložbe ter ureditev od-

vodnjavanja meteornih voda in obno-
vo vozišča.
5. Sanacija območja Razborce ob 

Dovžanki po neurju v 2021 – 1. 
faza.

V tej fazi je Ministrstvo za okolje in 
prostor odobrilo sofinanciranje za na-
men ureditve novih mostov v nepo-
sredni bližini zajetja MHE Gams ter 
izgradnjo pregrad na vodotokih, za pre-
prečitev škode, ki sta jo Razborca in 
Dovže utrpela v lanskem letu. 

a Boris Kamenik

Priprava instalacij za termoblok v kuhinji

Asfaltiranje na območju novega mostu na 
Pohorski cesti

Izvedba kamnite zložbe – plaz Pik

Izgradnja kamnitih pregrad

Izvedba venca na kamniti pregradi
Postavitev predelnih sten v prostorih 
fizioterapije

Zaključevanje investicij v 2022
naša občina
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Splošne knjižnice imajo pomembno 
vlogo v življenju vseh članov družbe. Že 
vrsto let poleg osnovne dejavnosti zbira-
nja in izposoje gradiva uporabnikom v 
lokalnih okoljih nudijo vse več kultur-
nih in izobraževalnih prireditev, name-
njenih srečevanju, druženju in povezo-
vanju ljudi. Knjižnica Ksaverja Meška, 
ki deluje v štirih enotah na območju 
občin Slovenj Gradec in Mislinja, bo z 
novimi prostori tudi v Mislinji lahko 
širila svoje dejavnosti. 

Enota knjižnice v Mislinji se je že 
nekaj let spopadala s prostorsko sti-
sko, kar je onemogočalo izvajati števil-
ne dejavnosti ter prireditve in dogodke. 
Po uspešni potrditvi projekta »kultur-
ni hram Mislinja« Občine Mislinja je 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo odobrilo sofinanciranje iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in Republike Slovenije.

Mislinjska knjižnična zbirka danes 
razpolaga z več kot 21.000 enotami 
knjižničnih gradiv in preko 1.400 ak-
tivnih članov si izposodi letno 50.000 
le-teh. Članstvo sega vse od sredine 
20. stoletja, ko je bila ljudska knjižni-
ca v posvetnem domu odprta ob ne-
deljah po maši in jo je vodila Valerija 
Jordan, knjižnična gradiva pa so bila ob 
obnovitvi doma leta 1963 izgubljena. 
Do leta 1974, ko je dobila podružnič-
na knjižnica sedež na krajevni skupnos-
ti, so bile knjige mislinjskim ljubiteljem 
branja dostopne iz kovčka s knjižnim 

gradivom v kiosku v trafiki, kjer je de-
lal Oto Vončina ter iz potujoče knji-
žnice. Kasneje se je knjižnica selila še 
na železniško postajo in na sedež obči-
ne, kjer je prvič dobila svoje prostore in 
namensko opremo. Pred 22 leti je knji-
žnica ponovno vzcvetela v večjih, sve-
tlih in sodobnih prostorih, ki so služi-
li namenu do letos, ko bodo dejavnosti, 

ki se ne končajo z deponijo in izposojo 
knjig, zaživele tudi v Mislinji.

Zdaj bo knjižnici za izvajanje to-
vrstnih programov, poleg prostora v 
sami knjižnici za manjše skupine, v 
Kulturnem hramu Mislinja na vo-
ljo tudi dvorana tamkajšnje sejne sobe, 
ki jo s knjižnico ločuje le vmesna ste-
na. Mislinjčani so bili v zadnjih nekaj 

Kulturni hram Mislinja
naša občina
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letih prikrajšani za tovrstno ponudbo 
knjižnice, zato je toliko bolj navdu-
šujoče, da bo odslej na voljo tudi vse-
bina iz pestrega nabora prireditvenih 
dejavnosti.

Direktorica Draga Ropič, ki se ji zah-
valjujemo za posredovane informacije, 
vas vljudno vabi, da obiščete knjižnico 
v novih prostorih PC Lopan in se ude-
ležite katerega od prihajajočih spremlje-
valnih dogodkov.

a Metka Vogrinec

Zveza kmetic Slovenije je ob svetov-
nem dnevu kmetic naziv kmetica leta 
podelila Majdi Sinreih s Kozjaka.

Ob vrnitvi z osrednjega dogodka, 
ki je tradicionalno potekal v Zagorju 
ob Savi, jo je sprejel župan Občine 
Mislinja Bojan Borovnik. 

Ob vrnitvi je dejala, da se tega naziva 
nikakor ni nadejala in še vedno ne do-
jame, da so izbrali ravno njo. Povedala 
je, da je ponosna na svoje delo in na do-
mači kraj ter lepo naravo, ki jo obdaja, 
a meni, da bi si ta naziv zaslužila vsaka 
kmečka ženska. 

Majda je tudi prva članica Društva 
kmetic Mislinjske doline, ki je preje-
la ta laskavi naziv, na slovesnosti so jo 
spremljale vse društvene kolegice, tudi 
iz Mežiške in Dravske doline. 

Majda doma podpira »tri vogale pri 
hiši«, kljub temu pa vedno najde čas 
in energijo za to, da se pošali, širi dob-
ro voljo in z ljubeznijo do domače pe-
smi ter ljudske glasbe s kmečkimi ko-
legicami skupine Bršljanke razveseljuje 
tako sokrajane kot številne prebivalce 
Mislinjske doline in širše.

Majdi Sinreih s spoštovanjem do nje-
nega dela in prejetega naziva iskreno 
čestitamo z željo, da ostane zdrava in še 
naprej tako optimistična kot doslej! 

a Natalija Križaj Majda z vnukinjami Tijo, Karino in Ronjo

Topel sprejem v Gostilni Repolusk

Majda Sinreih med ostalimi nominirankami

V občini Mislinja imamo kmetico leta
naša občina
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Društvo kmetic Mislinjske doline deluje na 
območju občin Mislinja in Slovenj Gradec 
ter združuje že skoraj 300 članic. V okvi-
ru društva skrbimo za izobraževanje, dru-
ženje, promocijo kmetij in kmetijstva, ohra-
njanje kulturne dediščine podeželja idr. Že 
vse od ustanovitve smo vključene tudi v 
Zvezo kmetic Slovenije, ki vsako leto izbere 
Kmetico leta. Letos je ta laskavi naziv pre-
jela naša dolgoletna aktivna članica Majda 
Sinreih s Kozjaka v občini Mislinja. Naša 
Majda je bila ob skrbi za domačo kmetijo 
in družino zelo aktivna na mnogih področ-
jih – od občine, zadruge, župnije in društva. 
Leta 2019 je preživela dva večja izziva. 
Najprej je spomladi po težki bolezni izgubila 
moža, potem pa so ji zaradi obolenja ožilja, 
ki je napredovalo, amputirali desno nogo. 
Kljub težkim preizkušnjam je ostala vedra 
in optimistična oseba. Čeprav je po am-

putaciji noge in rehabilitaciji dobila protezo, 
ji ta ne omogoča varnega gibanja, zato je 
še vedno močno odvisna od pomoči dru-
gih in vozička, na katerem preživi preveč 
časa. Kljub iznajdljivosti večkrat pove, da na 
protezi težko zdrži več kot uro, saj ji le-ta 
povzroča bolečine. Tako smo stanovske ko-
legice kmetice s pomočjo Občine Mislinja 
in Rdečega križa pristopile k akciji zbira-
nja sredstev za njeno novo protezo, ki bi ji 
omogočala lažje in samostojnejše gibanje. 
Majdi lahko do nove proteze pomagate 
z nakazilom prostovoljnega prispevka 
na transakcijski račun: OZ RK Slovenj 
Gradec SI56 6100 0001 8539 472, 
sklic SI00 12122022. Za vsa morebitna 
dodatna pojasnila smo na voljo na telefon-
ski številki 02 87 64 124 (Jožica Jeromel) 
ali 041 440 036 (Bernarda Javornik).

Majda sama rada pravi: »Naziva Kmetica 
leta sem zelo vesela in bi ga z dob-
rim delom v prihodnje tudi rada poplača-
la. Z novo nogo bi to bilo več kot mogoče. 
Hvala vsem za podporo. Dobro se z dob-
rim vrača.«

a Jožica Jeromel, predsednica 
Društva kmetic Mislinjske doline

Pomagajmo kmetici leta – Majdi Sinreih

silvestrovanje

Vabljeni v soboto, 
31. 12. 2022, od 22. ure dalje 

na silvestrovanje 
v veliko dvorano Lopan v Mislinji, 

Šolska cesta 55, Mislinja.

Za prijetno in veselo razpoloženje 
bo poskrbel ansambel Valovi.
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Na 10. svetovnem prvenstvu v pla-
vanju za osebe z Downovim sindro-
mom, ki je od 15. do 22. oktobra po-
tekalo v Albufeiri na Portugalskem, 
je Alen Šošter iz Doliča ponovno do-
kazal, da spada v sam vrh plavalcev. 
Tekmovanja se je udeležilo 68 plavalk 
in 95 plavalcev iz 23 držav sveta. Pod 
okriljem Plavalnega kluba Velenje sta 
na Portugalsko poleg Alena odpotova-
la še Luka Temnikar iz Dravograda in 
Urban Goltnik iz Mozirja. Žal se dru-
god po Sloveniji klubi šele prebujajo in 
ljudi s posebnimi potrebami počasneje 
sprejemajo med svoje člane.

Alen in Urban, ki plavanje trenirata 
že več kot 15 let, ter Luka, ki trenira 13 
let, so se že večkrat udeležili evropskega 
prvenstva, največje tekme, svetovnega 
prvenstva, pa letos prvič. 

Za uvrstitev na prvenstvo so bili pot-
rebni vrhunski rezultati tako na držav-
nem kot mednarodnem nivoju v pre-
teklih dveh letih. Alen je zahtevane 
pogoje dosegal na vseh tekmah tako 
po domovini kot v tujini. Od lanske-
ga septembra, po okrevanju po težki 
operaciji čeljusti, je neprekinjeno tre-
niral vseh 13 mesecev, tudi na počitni-
cah v Ankaranu, kjer je preživel večino 
poletja.

Alen si je na prvenstvu priplaval iz-
jemne rezultate. Prvi dan je na 100 m 

prosto z 1:22.49 dosegel nov osebni in 
državni rekord – prejšnjega je dosegel 
v Dubaju 2019 (1.23,64) – in v skupi-
ni zasedel 2. mesto, v lestvici vseh tek-
movalcev pa odlično 29. mesto. Tretji 
dan je v disciplinah 200 m mešano in 
100 m hrbtno prav tako dosegel nova 
rekorda ter uvrstitev med 20 najboljših 
na svetu. Osebni in državni rekord je 
izboljšal tudi peti dan na 50 m prosto s 
37,64, do sedaj mu namreč še nikoli ni 
uspelo pod 39 sekund.

Alen pravi, da je za njim nepozab-
no doživetje. Vesel je, da mu je uspe-
lo izboljšati rezultate, še bolj pa pono-
sen na to, da je srečal druge vrhunske 
športnike s celega sveta, se z njimi po-
govarjal v angleščini ter spoznaval nove 
dežele in njihove običaje. Hvaležen je 
Občini Mislinja, da ga pri tem podpira 
in mu nudi vsaj delno vračilo stroškov, 
ki so sorazmerno visoki, saj država še 
ne podpira teh športnikov kot discipli-
ne med parašportniki. Njegova trener-
ka Katarina Praznik na tem področju z 
njimi orje ledino in Alen ji je zelo hva-
ležen, da je del te zgodbe. 

Alen Šošter med najboljšimi plavalci 
sveta

naša občina

Luka, Alen in Urban ob Atlantiku

Alen z županom Bojanom Borovnikom

Alen s ponosnima staršema

Kot župan Občine Mislinja sem se imel priložnost tudi osebno iskreno veseliti 
uspeha enega od odličnih domačih športnikov, plavalca Alena Šošterja iz Doliča.

Fant, ki od malih nog kljubuje oviranosti zaradi Downovega sindroma, je na 
svetovnem prvenstvu na Portugalskem dokazal, da zmore in da lahko seže po 
zvezdah!

Ob prihodu domov sem ga, bogatejšega za dva osebna rekorda in priplavanim 
18. mestom na 200 metrov mešano, s ponosom pričakal in bil tako del prijetnega 
presenečenja.

Alen, hvala, da vztrajaš in dokazuješ svoje mesto med najboljšimi, ob uspehu v 
portugalski Albufeiri pa Ti še enkrat iskreno čestitam tudi v imenu občank in občanov 
v prepričanju, da nas boš s kakšnim novim podvigom kmalu ponovno razveselil!

a Bojan Borovnik
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Gostilna s 105-letno tradicijo ne po-
čiva. Štiri generacije Repoluskovih so 
navajene, da ustvarjajo iz roda v rod in 
s tem gradijo svojo zgodbo in dopolnju-
jejo kulinarično ponudbo v naši občini. 

Znani so predvsem po sodobnih go-
stinskih trendih z navdihom tradici-
onalne domače hrane, pripravljene še 
po receptih, ki so se po sestavinah in 
pripravi preko babice in mame ohrani-
le stoletje. V gostilni Repolusk prevla-
duje domačnost in sproščenost, goste 
vedno sprejmejo z nasmehom. Vse, kar 
njihova družina postavi na mizo, delu-
je iskreno in pristno, saj delajo s srcem. 
Zaposlujejo ljudi iz našega okolja, skrb-
no izbirajo lokalne sestavine za pripravo 
jedi in so vedno pripravljeni zadovoljiti 
še tako zahtevne goste. 

Ravno v času beleženja 105-letne-
ga neprekinjenega delovanja gostilne so 

Alen z izjemnimi uspehi skrbi tudi 
za promocijo Občine Mislinja in svoje-
ga domačega kraja v svetu. Ob vrnitvi 
s Portugalske so mu sokrajani pripravi-
li sprejem in župan mu je podelil pri-
znanje župana, predsednik VS Dolič pa 
spominsko plaketo kot priznanje vaške 
skupnosti, na kar je Alen zelo ponosen. 
Tako kot smo ponosni nanj mi in mu 
čestitamo ter želimo vse dobro tudi v 
prihodnje.

a Mojca Bevcar

Gostilna Repolusk: Poroka v osrčju  
narave

naša občina

Alen in njegova ekipa na svetovnem prvenstvu v plavanju
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Medenjaki brez glutena po 
recepturi Gostilne Repolusk
Sestavine:
• 40 dag moke Schar mix B
• 7,5 dag sladkorja
• 15 dag domačega medu iz lokalne-

ga okolja
• 10 dag masla
• 5 dag mletih orehov
• 2 jajci
• 1 žlica sode bikarbone
• mleti klinčki
• cimet v prahu
• ingver v prahu
Postopek:

Sestavine zgnetemo in iz testa 
oblikujemo za lešnik velike kroglice. 
Pečemo pri 200° Celzija, 15–20 min.

Dober tek!

uspeli izvesti in dokončati nov projekt, 
ki bo zagotovo pripomogel tudi k več-
ji prepoznavnosti našega kraja. Svojo 
ponudbo so dopolnili s projektom 
''Poroka v osrčju narave''. V ta namen 
so za poroke in razne prireditve preure-
dili zemljišče za gostinskim objektom. 
Dodatno so uredili dve novi terasi in 
večji park, v katerem so možne poroke 
in prireditve.

Vabijo vas na sprostitev v naravo, kjer 
bodo poskrbeli, da bodo uživale tudi 
vaše brbončice.

V mesecu oktobru smo ponovno 
vzpostavili informacijsko točko Europe 
Direct Koroška, ki jo pri A.L.P. Peca 
gostimo že od leta 2005. V Sloveniji je, 
poleg našega, še 6 kontaktnih centrov 
Europe Direct, medtem ko jih je po 
Evropi že več kot 480. 

Mreža Europe Direct je eno glavnih 
orodij Evropske komisije, s katerim se 
dejavno in stalno povezuje z državlja-
ni na regionalni ravni in s tem prispe-
va k boljšemu razumevanju delovanja 
Evropske unije. Pomembna naloga toč-
ke je predvsem prepoznavanje vidikov 

politike Evropske unije, ki so pomemb-
ni za lokalne potrebe in zanimanja.

Pripravljamo različna koristna izo-
braževanja, debate, okrogle mize in de-

lavnice na področjih, ki jih ponuja-
jo različne evropske mreže. Poleg tega 
imamo dobro založene police z različni-
mi aktualnimi publikacijami, v katerih 
lahko najdete odgovore na vprašanja 
glede študija in dela v tujini, o pravicah 
državljanov, različne informacije v zvezi 
z EU, prav tako pa so lahko te publika-
cije kvaliteten učni pripomoček za šole 
in posameznike, ki jih evropska politi-
ka in njeno delovanje zanima. 

Zavedamo se, da če želimo do ljudi, 
moramo med njih, zato smo v oktobru 
pripravili promocijske dogodke v vseh 

Europe Direct Koroška je nazaj!
naša občina
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treh dolinah naše Koroške – odpra-
vili smo se v MKC Slovenj Gradec, v 
Marenberški MKC Radlje ob Dravi 
in v KD Črna na Koroškem. Za obilo 
smeha sta poskrbela stand-up komika 
Gašper Bergant in Tin Vodopivec, glas-
beni del dogodka pa sta pričarala kon-
certa glasbenih skupin Hedera Vento in 
Dimme s komorno zasedbo. Na dogod-
kih so obiskovalci preizkusili znanje o 
EU in izbirali med privlačnimi nagra-
dami. Prav tako so bile na dogodku na 
voljo publikacije Evropske Unije.

V novembru smo v Koroški osrednji 
knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne 
na Koroškem organizirali predavanje 
Matjaža Levičarja z naslovom Brez če-
bel ne bo življenja. Čebele so eden naj-
pomembnejših opraševalcev, ki zago-
tavljajo prehransko varnost, biotsko 
raznovrstnost, trajnostno kmetijstvo in 
so pomemben doprinos k blažitvi pod-
nebnih sprememb ter ohranjanju oko-
lja. Za prijetno glasbeno popestritev je 
poskrbela Ditka. 

Pripravljamo še veliko zanimivih do-
godkov, zato vas vabimo, da nas spre-
mljate na naših družbenih omrežjih, 
hkrati pa vas vabimo na informacijsko 
točko Europe Direct Koroška.

Radlje ob Dravi 

Slovenj Gradec

Črna na Koroškem

Zimska služba
Komunala Slovenj Gradec

naša občina

Zimska služba obsega sklop dejav-
nosti in opravil, potrebnih za zagota-
vljanje prevoznosti cest in varnega pro-
meta v zimskih razmerah in je ena od 
težjih nalog vzdrževanja javnih cest. 
Zimsko obdobje formalno traja od 15. 
novembra tekočega leta do 15. marca 
naslednjega leta. V tem času izvajamo 
vse aktivnosti zimske službe: priprav-
ljenost, dežurstvo, zimski pregled cest, 
preventivno posipanje, strojno in roč-
no posipanje, strojno in ročno odstra-
njevanje snega. Del zimske službe, 
predvsem pluženje lokalnih cest, jav-
nih poti, javnih površin in gozdnih 

cest izvajamo s kooperanti. Kljub vse-
mu pa bi na tem mestu izpostavili, da 
zimska prevoznost cest ne pomeni, da 
so ceste popolnoma kopne in prevozne 
kot v drugih letnih časih, v času sne-
ženja je namreč nemogoče pričakovati, 
da bodo v vsakem trenutku vse ceste 
dosledno očiščene. Tudi vsa vozila mo-
rajo biti v tem času opremljena z ustre-
zno zimsko opremo, za tovorna vozi-
la s priklopniki in vozila, ki prevažajo 
nevarne snovi, pa lahko velja v času 
sneženja po določilih veljavnih predpi-
sov tudi prepoved vožnje oziroma ob-
vezno izločanje iz prometa.

Prednostni razredi vzdrževanja 
cest

Pravilnik o rednem vzdrževanju 
javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/2016, 
132/22) določa sedem prednostnih ra-
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zredov vzdrževanja prevoznosti cest. 
Ceste, ki jih vzdržuje Komunala 
Slovenj Gradec, spadajo v III. do VI. 
prednostni razred regionalnih in lo-
kalnih cest, javnih poti, parkirišč in 
površin za pešce, ki morajo biti pre-
vozne od 5. oz. 7. do 20. ure, v času 
sneženja pa so dovoljeni zastoji do 2 
ur, predvsem med 20. in 5. oz. 7. uro 
zjutraj.

Ko zapade 15 cm snega
Veliko je polemik o tem, kdaj je 

potrebno oz. kdaj začnemo plužiti ces-
te. Pravilnik o rednem vzdrževanju 
javnih cest v 30. členu določa, da je 
prevoznost cest III. do VI. kategorije, 
torej naših cest, zagotovljena, če višina 
snega na presega 15 cm, promet pa je 
možen z uporabo zimske opreme vo-
zil. Na odsekih cest z vzdolžnim nak-
lonom nad 10 odstotkov se šteje, da 
je prevoznost zagotovljena tudi, če je 
promet možen samo z uporabo snež-

nih verig. Kljub trudu, ki ga vlagamo 
v izvajanje zimske službe, da čim prej 
zagotovimo prevoznost cest in prome-
tno varnost, vse uporabnike obvešča-
mo, da se v zimskih razmerah odpra-
vijo pravočasno na pot oz. prej, da 
imajo pri sebi vso potrebno zimsko 
opremo ter da v času izrednih zim-
skih razmer še enkrat presodijo o nuj-
nosti poti oz. jo prestavijo na primer-
nejši čas.

Zabojniki s soljo za posipanje 
cest

V okviru izvajanja zimske službe so 
na različnih lokacijah postavljeni ze-
leni zabojniki s soljo, gre predvsem za 
najbolj kritične odseke cestišč – pred-
vsem klanci in določene pešpoti – 
pločniki in stopnice. Sol je namenje-
na vsem uporabnikom javnih površin 
za posipanje v primerih za prepreči-
tev poledice in varno uporabo javnih 
površin.

Kolektiv Komunale Slovenj Gradec

Moja dolina - cista in prijazna!<

Naj vam prihajajoci bozicno-novoletni 
prazniki prinesejo veliko veselja in naj 

vas novo leto obdari s sreco, 
zdravjem in zadovoljstvom.

v v v

v

Srecno 2023!v

Javna agencija Republike Slovenije 
za varnost prometa (AVP) se je od-
zvala vabilu Javne agencije Republike 
Srbske Krajine za varnost prome-
ta ter se z delegacijo udeležila 11. 
Mednarodne konference "Road safety 
in local communities", ki se je odvila 
med 27. in 28. oktobrom pod pokro-
viteljstvom Vlade R. Srbske Krajine v 
Banjaluki.

Javna agencija R. Slovenije za prome-
tno varnost je zato na podlagi poziva 
lokalnim skupnostim k sodelovanju na 
konferenci povabila tri občine oz. SPV-
je, in sicer;
• SPV Dobje –  

Natalija Plemenitaš Fuchs 
• SPV Hrpelje - Kozina –  

Vlasta Vatovec 
• SPV Mislinja – Bojan Triglav

Tako je vse prisotne na konferenci 
preko video povezave pozdravil direk-
tor Javne agencije RS za varnost prome-
ta Janez Hribar. Na sami konferenci pa 
je Natalija Plemenitaš Fuchs predsta-
vila primer dobre prakse "Pomoč ma-
lim občinam z javnimi pozivi Javne 
agencije Republike Slovenije za varnost 
prometa", Vlasta Vatovec je predsta-
vila preventivno akcijo "Alkohol" in 
Bojan Triglav preventivno akcijo "Bodi 
Viden, bodi preViden".

Konferenca "Road safety in local 
communities" je potekala v prostorih 
Vlade R. Srbske Krajine, slednjo je sve-
čano odprl predsednik vlade ob priso-
tnosti ministrskega zbora in predstavni-
kov dveh tujih ambasad in več delegacij 
iz držav območja nekdanje Jugoslavije. 
V strokovnih razpravah so sodelovali 

priznani profesorji univerzitetnih cen-
trov iz območja nekdanje Jugoslavije 
(Zagreb, Sarajevo, Beograd, Črna gora), 
pri čemer so se le-ti lotili izzivov sodob-
nega časa oz. trajne mobilnosti – ekolo-
ške, pogon teh vozil izključno na zeleno 
energijo, problema hranilnikov – bate-
rij v teh vozilih ter podobno. Razprava 
je tekla tudi o sodobnem načrtovanju 
cestnih povezav, nadzor hitrosti (ra-
dar, sekcijsko merjenje), opremi cest, 
problematiki vidnega polja in preven-
tivnim delom na področju prometa. 
Zaradi tega se je udeležencem konfe-
rence želelo predstaviti tudi sodobne 
in uveljavljene načine pristopa tovrstni 
problematiki. 

V predstavitvi preventivnega dela, 
oz. "primerov dobre prakse" je bil pre-
poznan velik strokovni prispevek Javne 

Mednarodna konferenca o prometni 
varnosti

kotiček za prometno varnost
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agencije RS za varnost prometa, saj 
so predstavniki pod vodstvom Jureta 
Smoliča izpostavili, da je potrebno na 
vseh področjih, pa tudi na vseh treh 
predstavljenih, delati dolgoročno, kaj-
ti učinki niso zaznani takoj. Prisotnim 
je bilo nazorno predstavljeno, da lah-
ko tudi manjše občine, ki imajo manj-
še finančne resurse, ob izdatni pomoči 
Javne agencije RS za varnost prome-
ta, uspešno realizirajo organizacij-
sko in finančno zahtevnejše projekte. 
Prepoznavnost projektov Javne agen-
cije R. Slovenije za varnost prometa je 
bila med konferenco nekajkrat jasno iz-
postavljena tudi s strani razpravljavcev, 
saj so vsi predstavniki držav iz območja 
nekdanje Jugoslavije priznavali, da je 
Slovenija na tem področju zelo napre-
dna. Ta razkorak oz. napredek mogo-
če ponazarja najbolje pripomba enega 
izmed predstavnikov represivnega apa-
rata, da se sami trenutno ne ukvarja-
jo toliko s "pešci", saj imajo na drugih 
področjih prometa veliko večje "proble-
me", saj je problematika alkohola v pro-
metu, vožnja z neregistriranim vozilom, 
vožnja brez vozniškega dovoljenja bolj 
pereča, vendar je bilo to izrečeno samo 

ob neobveznem bilateralnem izmenja-
vanju mnenj.

Konference v Banja Luki se je ude-
ležilo okoli 200 razpravljavcev petih 
držav z območja nekdanje Jugoslavije. 
Razprava in zaključki tokratne konfe-
rence so nam pokazali, da so lokalne 
skupnosti oz. SPV-ji na območju naše 
države, pod vodstvom Javne agencije 

RS za varnost prometa, dobro in stro-
kovno usmerjeni ob primerni finanč-
ni podpori, kar vodi k izboljšanju stanja 
prometne varnosti. To je tudi konč-
ni cilj vseh preventivnih in represivnih 
ukrepov v državi s strani vseh akterjev 
oz. stremenju "viziji nič".

a Bojan Triglav, SPV Mislinja

Evropsko tekmovanje mladih kolesarjev
kotiček za prometno varnost

Slovenski udeleženci na mednarodni konferenci o prometni varnosti v Banja Luki

Mednarodna avtomobilistična zveza 
FIA je septembra organizirala evrop-
sko prometno izobraževalno tek-
movanje mladih kolesarjev v Zadru. 
V slovensko ekipo so se na predho-
dnem državnem tekmovanju uvrsti-
li štirje najboljši: Tajda Šoštarko iz 
Kamnika, Nina Kralj iz Most, Danijel 
Cerar iz Lukovice in Mislinjčan Jakob 
Kurmanšek. Pod mentorstvom Jožeta 
Draba so dosegli eno najboljših uvr-
stitev slovenskih reprezentanc, odkar 
se AMZS udeležuje tega tekmovanja. 
Uvrstili so se na deveto mesto med 19 
reprezentancami iz 18 držav. 

a Metka Vogrinec
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S temi besedami se začenjajo že-
lja polna otroška pisma, odlože-
na na okenske police in namenjena 
najbolj priljubljenemu krščanske-
mu liku sv. Miklavžu. Dolgi večeri 
v najhladnejšem letnem času so bili 
priložnost, da so se ljudje več druži-
li in se posvečali tudi otrokom, pre-
sojali njihova dobra dela, pa tudi sla-
bosti. Sv. Miklavž je v naši tradiciji 
do sredine prejšnjega stoletja (edi-
ni) lik, ki hkrati razveseljuje in ob-
daruje pa tudi graja in beleži slaba 
otroška dejanja v veliko črno knji-
go. Dobrohotni škof pa vse od časov 
pokristjanjevanja do danes izpolnju-
je prvotno, pomembnejšo nalogo, saj 
so ga postavili za varuha demonskih 
sil. Postal je tisti, ki kroti in nadzira 
parklje. Skozi stoletja je njegova pri-
ljubljenost rasla na račun zmanjševa-
nja groženj parkljev. 

Za parklje, našemljence v živalskih 
kožah z izdelanimi grotesknimi nalič-
ji in živalskimi rogovi, vemo, da je nji-
hov izvor zelo star. Gre za ostaline ve-
rovanj naših davnih prednikov, ki so 
verjeli, da sta vidni in nevidni svet, 
svet živih in svet mrtvih medsebojno 
povezana. Zimski čas z najnižjim son-
cem na obzorju je od učlovečenja dalje 
veljal za čas, ko je tančica med sveto-
voma najtanjša in živim omogoča sre-
čevanja z duhovi rajnih prednikov. Z 
njimi so se lahko varno soočili le v za-
vetju maske. Parkelj velja za posredni-
ka med svetovoma. V zadnjih letih se 
predvsem v alpskem delu Slovenije ob-
navljajo tradicije obhodov parkljev v 
času pred Miklavžem. Končajo se na 
predvečer svetnikovega goda (6. de-
cember), ko v spremstvu angelov in 
parkljev hodi od hiše do hiše, pridnim 
otrokom prinaša darila, porednim pa 

šibe. Parklji strašijo, rjovejo ter naga-
njajo strah v kosti vsem, predvsem pa 
mladeži, ki obljublja, da se bo pobolj-
šala v svojih dejanjih. 

Darila so bila v preteklosti skromna. 
Jabolka, še zlasti posušeni krhlji so 
bili, poleg suhih fig in rožičev, priljub-
ljeno darilo. Šiba, ki je bila v pogan-
skih časih atribut parkljev, je iz nji-
hovih prešla v roke Miklavža. Danes 
je njegovo tradicionalno darilo. Z 
Miklavževo šibo so otroci otepali sta-
rejše na tepežni dan (28. decembra), 
šega je na podeželju delno še ohra-
njena. Z udarci, praviloma enoletne 
leske, ki ima moč, da spomladi ozele-
ni, se prenašajo in posredujejo življenj-
ske moči. Tistemu, ki se ga šiba do-
takne, prinese blagoslov in zdravje.

a Brigita Rajšter,  
Koroški pokrajinski muzej

Sveti Miklavž, prinesi mi kaj …
mislinjske zgodbe

Letošnji utrinki prihoda in obdarovanja sv. Miklavža v naši občini
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Predstavljamo zgodbo rojaka Davorina 
Legnerja, predanega izdelovanju jaslic, s 
katerimi vsako leto polepša adventni čas. 
Jaslice izdeluje že od nekdaj, jih dopolnju-
je in navezuje na zgodbe svojega življenja. 
Na ogled jih postavi tudi za javnost, ob tem 
pa je dobrodelen, saj prostovoljna sredstva 
obiskovalcev vselej nameni pomoči potreb-
nim. Jaslice bodo tudi tokrat na ogled 
Ob Suhodolnici 21 v Slovenj Gradcu, in 
sicer od 24. decembra 2022, pa vse tja 
do svečnice, 2. februarja 2023. Kot nav-
dih za ogled ponujamo avtorjevo zgodbo: 

»Jaslice izdelujem že od samega 
otroštva, okoli 35 let. Meni in moji 
družini pomenijo ogromno. So kraj, 
kjer se po božični večerji zberemo z 
družino in zapojemo, se kaj pogovo-
rimo, molimo za vse naše bližnje in 
tudi tiste, ki, žal, niso več med nami. 
Verjetno mi jaslice pomenijo ogromno 
tudi zato, ker skozi njih opisujem svo-
je otroštvo, od kmetije, kjer sva živela 
z mamo, do mlina, kjer smo pridelo-
vali moko ter čebelnjaka, na katere-
ga me spominja zelo ljuba zgodba, ko 

me je mama na vse pretege klicala h 
kosilu, jaz pa sem ji kazal jezik. Samo 
sklepate lahko, kaj je v bližini čebel-
njaka sledilo... 

V jaslicah je tudi kmetija, kjer je ži-
vel moj oče in cerkev, ki ima svoj po-
men. Na njej je namreč označena ura 
23:45, ko smo se vaščani zbrali in šli k 
polnočnicam. Na ta isti čas, pa je ve-
zana še ena zgodba. Pred 18 leti mi je 
tast, ko sem ga obiskal v domu staro-
stnikov, rekel: ''Legner, zvoni, zvoni!'' 
in naslednji dan je ob tem istem času 
umrl. V jaslicah sta tudi čebelnjak in 
kapelica, posvečena moji ženi, saj ji je 
to v veliko oporo pri premagovanju bo-
lezni, s tem pa ji dajem tudi vedeti, da 
vedno mislim nanjo in jo imam rad s 
celim srcem. Vsaka postaja na jaslicah 
nosi globoke, lepe in včasih tudi tež-
ke spomine. Stara železniška postaja 
Mislinja nosi lepe spomine na vožnjo 
do Bazilike Marije Pomagaj na Brezju, 
kamor sva z mamo potovala vsako leto. 

Za jaslice nisem nikoli želel pobira-
ti denarja, čeprav sta se hčerka Anja in 

sin Tomi večkrat pošalila, da bi s tem 
jaslice lahko bile še večje. Jaz pa sem 
vedno rekel, da se sreča ljudi ne kupu-
je. Hčerka je pred tremi leti spozna-
la družino Hirtl in malega Gala, ki je 
resnično potreboval našo pomoč. Zato 
je letos že tretje leto, ko poskušam ne-
komu polepšati vsaj en mesec v letu. 
Ob ženini bolezni sem dojel, koliko 
pomeni stisk roke, lepa beseda in to-
pel objem, zato pomagam z največjim 
veseljem, če le lahko. Dobrodelnost 
imam očitno v krvi, saj je bil že oče, 
medicinski tehnik, zelo znan po tem, 
da je neizmerno rad pomagal osta-
lim. Ker sem otrokom skozi vse življe-
nje ponavljal stavek ''dobro se z dob-
rim vrača'', sva se s hčerko odločila, da 
bo to slogan naše vsakoletne dobro-
delne akcije.

Letos ima dobrodelni božič zame 
še globlji pomen, saj nas je zapus-
til Vivod Franc oziroma po doma-
če Zeplov Franci, ki mi je bil kot oče 
od ranega otroštva, ko sem na njegovi 
kmetiji preživljal svojo mladost. Zato 
sem se odločil, da letos ves prispevek 
namenim otroku iz občine Mislinja, 
ki mojo nesebično pomoč potrebuje. 
Rad bi se zahvalil vsem, ki boste priš-
li na ogled jaslic, še posebej tistim, ki 
bodo lahko po svojih močeh pomagali 
pomoči potrebnim.«Posebno mesto v jaslicah ima tudi stara železniška postaja v Mislinji

Jaslice, ki pripovedujejo  
življenjsko zgodbo

mislinjske zgodbe

Davorin Legner jaslice navezuje na zgodbe 
svojega življenja
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Znano je, da rekreacija pozitivno de-
luje na človeka. Vadba vpliva na srčno-
-žilni ter dihalni sistem, krepi naše telo 
in izboljšuje naš imunski sistem. Hkrati 
pa ima sproščujoč vpliv na naše misli in 
telo. Vedno hitrejši življenjski slog ter 
vse večje obremenitve na delovnih mes-
tih povzročajo, da ljudje ne najdemo 
več časa za rekreacijo. Težava je le, da 
nam poleg mnogih popoldanskih ob-
veznosti na dnevni ravni zmanjka tiste 
prave motivacije, da bi kaj dobrega na-
redili samo zase.

Živimo v naselju, ki ga obkrožajo 
tudi 1.000 m visoke vzpetine, ki želj-
no kličejo po raziskovanju prepletenih, 
urejenih poti. Nekatere nas popeljejo 
na Črepič, druge na Turjak oz. vse do 
Paškega Kozjaka, spet tretje nas vodijo 
mimo Vavkanove kapelice vse do naj-
višje točke Pohorja Črnega vrha, s ka-
terega se razprostira pogled na Uršljo 
goro, Peco, Olševo in Kamniško-
Savinjske Alpe. Daleč na obzorju pa je 
mogoče ob dobri vidljivosti videti tudi 
Julijske Alpe.

Kaj ni že skrajni čas, da se odpravimo 
na potep? 
• Doliški Triglav, krožna pot 
• Dele, krožna pot

Vabljeni k odkrivanju domačih 
vzpetin!

Doliški Triglav 
Dolžina: 7 km
Višinski metri: 167 m 
Čas hoje: 1 ura 30 minut
Primerno za družine, ideja za nedeljski izlet

Izhodišče poti je nad lesnopredeloval-
nimi obrati. Cesta, ki služi kot dovoz 
do bližnjih hiš, nas najprej popelje pro-
ti zaselku Na vasi. Pred zaselkom zavi-
jemo na gozdno pot, ki se kmalu raz-
širi. Sledimo široki, urejeni poti, ki jo 
v spomladanskem času krasi barvitost 
vresja, na jesen pa postane igrišče za čo-
fotanje po lužah ter blatu za najmlaj-
še. Poti sledimo naravnost po pobočju 
Turjak vse do doliškega križa, ki je pos-
tavljen kot opomin na pretekle dogod-
ke. Domačini pravijo, da je bila pred 1. 
svetovno vojno to ena pomembnejših 
trgovskih poti do Vitanja. Prav na tem 
mestu naj bi roparja ukradla ter umori-

la lokalnega trgovca, ki se je po uspešni 
prodaji goveda vračal domov. 

Mi pa se odpravimo naprej po pobo-
čju, v smeri Doliča. Kmalu se nam po-
nudi pogled proti Tihi dolini, kjer so v 
nekdanji obnovljeni domačiji pred krat-
kim odprli vrata turistom. Vresje nas 
spremlja na vsakem koraku in že je čas, 
da se usmerimo proti sosednjemu bre-
gu. Dobro uhojena steza nas pelje vse 
do pobočja nad Doličem, kjer sta dve 
razgledni točki. Najprej se ustavimo ob 
veliki skali, ki nas spomni na animira-
ni film Levji kralj. Naslednji postanek 
je ob klopci, na kraju, ki so ga doma-
čini imenovali Doliški Triglav oziro-
ma Skalca. Pogled s tega mesta seže vse 
do Paškega Kozjaka, 10 km dolgega 
pogorja, ki so ga leta 1944 sredi snež-
nih zametov uspešno premagali borci 
14. divizije, katere član je bil tudi Karel 
Destovnik - Kajuh. 

Pot nadaljujemo v dolino po goz-
dni stezi, mimo bližnjih hiš, po ma-
kadamski cesti vse do znamenitega 
kamnitega viadukta Dolič na kolesar-
ski poti Štrekna. Po pričevanju doma-
činov je uspešno prestal miniranje v 
času 2. svetovne vojne. Pred nami sta le 
še nekdanja železniška osvetljena pre-
dora, opomin na železniško traso, ki 
je do leta 1968 povezovala Velenje z 
Dravogradom.

Odkrivamo Mislinjo
mislinjske zgodbe
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Dele
Dolžina: 7 km
Višinski metri: 100 m 
Čas hoje: 1 ura 30 minut
Primerno za družine, ideja za nedeljski izlet

Izhodišče poti je v Šentilju pod 
Turjakom. Pred pokopališčem Šentilj, 
tik za Rozmanovo hišo, zavijemo na 

urejeno pot, ki nas popelje med trav-
niki ter njivami vse do bližnjega goz-
da. Nadaljujemo po gozdni poti vse do 
ograde, v kateri se čez leto pasejo ko-
nji. Če imamo srečo lahko ob poti vi-
dimo tudi jelene. In že smo v Dovžah. 
Zavijemo desno, na ozko travniško 
pot, ob kateri je v zimskem času spe-
ljana 13 km dolga proga, namenjena 
teku na smučeh. Pred cerkvijo sv. Urha 
pa se priključimo na asfaltirano cesto, 
ki vodi skozi naselje Dovže. S hojo na-
daljujemo po pločniku mimo objekta 
Športno-rekreativnega društva Dovže v 
smeri Mislinje, vse do izhodišča.

a,f Eva Štraser

Za vrtec težko pričakovani novi 
prostori vrtca Sončni škrat 2. Otroci 
so komaj čakali, da so lahko okto-
bra spakirali svoje stvari iz oddelka, 
ki so nam ga prijazno odstopile delav-
ke vrtca Sončni škrat. Skupaj smo za-
korakali v nove prostore Sončni škrat 
2, ki smo jih že do konca izkoristili. 
Hitro smo se navadili, tako otroci kot 
vzgojiteljice. Sprejeli smo že več obi-
skov, ki z radovednostjo prihajajo k 
nam. Sodelovanje z okoljem dobro po-

teka, povabili so nas že na več nasto-
pov. Otroci so se izkazali na otvori-
tvi novih prostorov vrtca in z dvema 
nastopoma v dvorani Lopan, dobro-
delnem koncertu Karitas ter na prosla-
vi ob mednarodnem dnevu invalidov. 
Skupaj se bomo trudili, da bo vrtec 
ostal v dobrem stanju. Otroci in vzgo-
jiteljice vsak dan radi prihajamo v vr-
tec in službo, kjer se imamo zelo lepo.

a Tina Dvorjak, vzgojiteljica

Novičke sončnega škrata
Novi prostori

mlad.si

Pitnik v Športno rekreacijskem parku  
Stari bajer
V Športno rekreacijskem parku Stari bajer smo postavili pitnik za 
uporabnike rekreacijskih površin. V zimskem času bomo vodo 
zaradi zmrzali zaprli. Pitnik bo ponovno v uporabi spomladi.
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Po septembrskem uvajanju se nam 
je v jesenskih mesecih v vrtcu zelo ve-
liko dogajalo. Predvsem pestre so bile 
dejavnosti v tednu otroka. V sodelova-
nju s Knjižnico Ksaverja Meška, enota 
Mislinja, smo spoznali g. Igorja Plohla, 
ki nam je predstavil zbirko svojih knjig 
o Levu Rogiju. V njih opisuje svoje ži-
vljenjske zgodbe in izzive, s katerimi se 
srečujejo paraplegiki v življenju.

Sodelovali smo z gasilci PGD 
Mislinja, ki so otrokom razkaza-
li gasilski dom, opremo ter vozila. 
Otrokom je bilo najbolj všeč špricanje 
z vodo ter gasilska sirena. 

V sodelovanju z Komunalnim pod-
jetjem Slovenj Gradec nas je obiska-
la maskota Komunalko. Seznanil nas 
je z ločevanjem odpadkov in recikli-
ranjem. Skupaj z njim smo v zaboj-
nik za odpadni papir zmetali veli-
ko papirja, ki so ga zbirali zaposleni 
v Komunalnem podjetju Slovenj 
Gradec. Povabili so nas tudi k sode-
lovanju na likovni natečaj, ki so ga 
razpisali. Z veseljem smo se odzvali 
povabilu. 

18. 11. 2022 smo obeleževa-
li Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Letošnji slogan je bil »Zajtrk z mle-
kom – super dan!«. Gre za zajtrk, 
sestavljen iz kruha, masla, medu, mle-
ka in jabolk. Glavni namen je otro-
ke seznaniti, kako pomemben je zajtrk 
in izvor živil, ki jih uživamo. Ob tem 
dogodku smo na zajtrk povabili župa-
na g. Bojana Borovnika ter čebelar-
ja g. Jureta Tasiča, ki sta s svojo priso-
tnostjo ta zajtrk naredila še bogatejši.

Posebno glasbeno delavnico nam je 
pripravila tudi Glasbena šola Slovenj 
Gradec. Na otrokom razumljiv, zani-
miv in zabaven način so nam predsta-
vili trobila, ob katerih smo tudi zapeli. 

Obiskal nas je tudi g. Matej Mori, 
policist. Skupaj z njim smo se spreho-
dili po okolici Mislinje. Poučil nas je 

o varnem obnašanju v prometu, varni 
vožnji v avtomobilom, o uporabi var-
nostnega pasu… Otroci so ga zelo po-
zorno poslušali in sproščeno klepeta-
li z njim. 

V jesenskem času smo veliko sode-
lovali z okoljem, v katerem živimo. 

Otroci so dobili veliko novih znanj 
in izkušenj, zato si takšnega sodelo-
vanja in povezovanja želimo tudi v 
prihodnje.

a Tanja Žvikart in Vesna Sovič, 
vzgojiteljici oddelka 4–5 let

Novičke sončnega škrata
Pestro jesensko dogajanje

mlad.si
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Na šoli se zavedamo, da biti del med-
narodnih projektov prinaša nov vidik 
sodelovanja, različne kulture pa boga-
tijo poznavanje raznolikosti Evrope. 
Tako tudi v tem šolskem letu spozna-
vamo druge evropske države, njihovo 
kulturo, znamenitosti, jezik in navade. 
Mlajši učenci razvijajo medkulturne, 
starejši pa tudi jezikovne kompetence. 
Aktivnosti pa vplivajo tudi na osebno-
stni in profesionalni razvoj strokovnih 
delavcev.

Trenutno potekajo štiri različne 
aktivnosti: 
• Učenci v kombiniranem oddelku 

prvega in drugega razreda podru-
žnične šole sodelujejo v eTwinning 
projektu z naslovom “Road to 
Reduction”. S partnerji iz Grčije, 
Romunije, Srbije, Litve, Kanarskih 
otokov in otoka Gvadelup izme-
njujejo ideje na področju ekologi-
je. Skozi različna IKT orodja so 
predstavili svojo šolo, kraj, drža-
vo in njene znamenitosti. Pošiljanje 
novoletnih voščilnic že poteka, vsi 
pa se veselijo prvega on-line sreča-
nja, ki bo konec decembra. Učenci 
bodo virtualno pogledali v učilni-
ce partnerskih šol in se na daljavo 
pozdravili.

• Petošolci sodelujejo z učenci, ki 
obiskujejo šolo na otoku Tenerife. 

Izmenjali so si pisma, kjer so se drug 
drugemu predstavili. Tudi voščilni-
ce so že na poti.

• Učenci interesne dejavnosti 
Robotika izmenjujejo ustvarjalne 
ideje na področju robotike s šolo na 
Norveškem.

• Poleg tkanja novih prijateljskih vezi 
je pomembno, da ohranimo že stka-
na prijateljstva. Tako so učenci 4. a 
in 4. b razreda izdelali voščilnice, 
jih dopolnili s prijaznim voščilom in 
poslali vrstnikom na partnersko šolo 
v Španiji, s katero skozi različne ak-
tivnosti sodelujemo že vrsto let.

Najlepši del učenja je, da ti znanja 
nihče ne more vzeti in tako je tudi z 
zanimivimi izkušnjami, ki jih učen-
ci pridobivajo znotraj mednarodnega 
povezovanja.

a Klavdija Križovnik

“Road to Reduction” Izmenjava pisem z učenci, ki obiskujejo šolo na otoku Tenerife

Voščilnice za partnersko šolo v Španiji

BRSTičke Mednarodno povezovanje  
s šolami 

mlad.si
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Ve se, da so v Mislinji petki ob 
17.00 rezervirani za tabornike. Da je 
to čas v tednu, ko otroci in starejši po-
iščemo rutico, se oblečemo v športna 
oblačila in hitimo na zbirni prostor, ki 
ga imamo za OŠ Mislinja pri naši ta-
borniški hiški.

Čez nekaj minut naša načelnica 
Živa Mali skliče zbor. 

»Mirno!«
Zavlada tišina, vneto poslušamo 

uvodni pozdrav, morda tudi kratka 
navodila za tekočo taborniško urico. 

In nato: »Prosto!«
Zbor se nikoli ne konča mirno, ver-

jemite. Otroci polni energije igrivo 
prekrijejo travnik vse do gozdne meje. 
Počasi se skupaj z vodniki porazgubijo 
med smrekami, od koder se sliši le še 
prijetno čebljanje. Tekom taborniške 
ure lahko slišimo prasketanje ognja, 
pokanje vej ter otroški smeh, ki pri-
haja iz naše taborniške hiške. Slednja 
nam vedno nudi toplo in suho zato-
čišče, ko nas preseneti dež ali pa se 
vanjo zatečemo vsaj po sveže kuhan 
topel čaj, ko nas zazebe v roke med 
sankanjem. Je središče druženj na-
ših vodnikov ter tabornikov iz celotne 
Slovenije, ko pridejo k nam na tabor-
niško izmenjavo. 

Taborniška hiša je veliko bogastvo 
mislinjskega taborništva. Zavedati 

se moramo, da se redki rodovi po 
Sloveniji in tudi po svetu ponašajo z 
enakovrednimi pogoji, zato smo še to-
liko bolj ponosni na naše prve genera-
cije, začetnike taborništva v Mislinji, 
da so z golimi rokami zgradili dom, 
kjer še danes poskušamo ohranjati 
duh taborništva v vsej njegovi veličini.

A tudi mi nismo ušli moči nara-
ve zgodnje pomladi leta 2022, ko nas 
je v jutranjih urah prestrašil klic, da 
je na streho naše taborniške hiše pad-
la smreka. Zaradi potencialno odpr-
te strehe, bi lahko napovedan dež uni-
čil tudi notranjost. Pa vendar je tokrat 
medsebojna solidarnost in skrb za 

sočloveka prevladala. Neizmerno smo 
hvaležni Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Mislinja, da je kot prvo pri-
skočilo na pomoč, odstranilo pad-
lo drevo, zasilno prekrilo streho in 
tako preprečilo nadaljnjo škodo. Kljub 
temu pa nas je čakal velik finančni za-
logaj – sanacija strehe. A tudi tokrat 
nismo ostali sami. Ob tej priložnosti 
bi se želeli javno zahvaliti tudi županu 
občine Mislinja Bojanu Borovniku, ki 
nam je brezpogojno priskočil na po-
moč, ko smo jo zares potrebovali, ter 
uredil popravilo strehe. Hvala tudi 
Osnovni šoli Mislinja, da smo z njiho-
vo pomočjo lahko preuredili in osve-
žili notranje prostore. 

Iskrena hvala čisto vsakemu, ki je 
tako ali drugače pripomogel k reševa-
nju in obnovi naše taborniške hiše.

Pravijo, da se ne zavedaš, kaj imaš, 
dokler tega ne izgubiš. Rod Mrzli stu-
denec tokrat ni izgubil zaradi solidar-
nosti, čuta do sočloveka in pomoči, ko 
smo jo najbolj potrebovali. Kot tabor-
niki smo zelo ponosni na našo obči-
no, občinska društva in vse občane, ki 
kakorkoli pomagajo pisati našo zgod-
bo. Slednja pa naj v tem duhu ostane 
in traja.

a vodstvo RMS

Ohranjamo duh taborništva
mlad.si
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Za otroke in njihovo aktivno pre-
življanje prostega časa so v občini 
Mislinja letos že tretje leto zapored 
poskrbeli s počitniškim družabno-iz-
obraževalnim programom »Mislinjski 
mulc«.

Uvod v poletne dni je bila prireditev 
'Dan za naše mulce', kjer so na igri-
šču pod Osnovno šolo Mislinja pote-
kale različne delavnice, v zabavnem 
programu pa sta sodelovali Glasbena 
šola Blamaja in zabavna Mala Lu iz 
Šoštanja.

V času počitnic, v juliju in avgustu, 
so že drugo leto potekala druženja ot-
rok z animatorji, ob torkih in četrtkih 
v dopoldanskem času, povpraševanja 
pa je vedno več.

Konec oktobra je bila pred PC 
Lopan prireditev 'Noč čarovnic za 
mulce', ki je privabila lepo število star-
šev in otrok od blizu in daleč. Otroci 
so se zabavali s čarovnico Mici, Plesno 
šolo Devžej in čarovnico Ku-Ku. Na 
ogled sta bila tudi živa sova uharica in 
kragulj, ki ju je med otroke prinesel 
Simon Pernat.

Dragi mulci in starši, tudi v prazničnem času se bomo družili z vami. 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite pred Centrom Lopan, 22. decembra 
2022, ob 16.30, ko bomo v soju prazničnih luči in smrečic, ki jih bodo ok-
rasili otroci iz mislinjskega vrtca in šole v sodelovanju z Občino Mislinja ter 
Turističnim društvom, pričakali dedka Mraza.

a Ekipa Mislinjskega mulca

Z Mislinjskim mulcem pestro tudi v 
prazničnem decembru

mlad.si
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Zadnji let
Clark Julie 

Zadnji let je psihološki kriminalni roman, 
kjer spremljamo usodo dveh žensk, ki si 
želita izginiti iz svojih življenj. 

Clare Cook ima vse kar bi si marsikate-
ra ženska želela. Popolnega moža, ki je na-
slednik politične dinastije, stanovanje na 
Manhattnu, obetavno prihodnost. A kaj ko 
so njeni dnevi do potankosti načrtovani in 
njen mož zahteva, da mu podrejeni poro-
čajo o vsakem njenem gibu. Zato morda 
niti ni nepredvidljivo, da Clare že več mese-
cev načrtuje svoje izginotje. 

Takšne načrte ima tudi Eva, ki se po na-
ključju sreča s Clare na letališču in ki vidi 
izhod iz težav le v begu. Clare sliši obu-
pan telefonski pogovor Eve in zdi se, da se 
jima ponudi idealna priložnost za izginotje. 
Ženski si izmenjata letalski vozovnici in tako 
se Eva kot Clare odpravi v Portoriko, Clare 
pa prevzame Evin let v Oakland. 

Obe sedeta na letalo v pričakovanju, da 
je to let v boljšo prihodnost. A ko Clare pri-
stane, zasledi novico v medijih o tem, da je 
letalo v Portoriko strmoglavilo. 

Čudaštvo v moji glavi
Orhan Pamuk 

Čudaštvo v moji glavi je deveti roman 
turškega literarnega junaka in eden njego-
vih največjih dosežkov. Pisatelj mu je na-
mreč namenil kar šest let. 

Mevlut je osrednji lik tega ljubezenskega 
romana, ki dekletu iz sosednje vasi vztraj-
no piše ljubezenska pisma. Njuno življe-
nje nam avtor opiše v časovnem prerezu 
vse od leta 1969 do 2012. Mevlut na ulica 
Istanbula opravlja najrazličnejša dela, vse od 
prodajalca jogurta do varovanja parkirišč in 
je tako opazovalec življenj ljudi. Sprašuje se, 
kaj je tisto, kar ga ločuje od soljudi, kaj je 
tisto, kar vleče nitke naših življenj.

Karantena
Alojz Ihan 

Karantena je roman uglednega zdravnika 
mikrobiologa in imunologa, pa tudi pesnika, 
pisatelja in esejista Alojza Ihana. Kot pravi 
avtor, je roman sestavil iz motivov, na ka-
terih je temeljilo naše doživljanje epidemi-
je. Kot osrednji lik v romanu spoznamo ren-
tgenologa Andreja, ki želi skupaj z bratom 
in prijateljem preizkusiti novo jahto. S polni-
mi jadri se odpravijo novih pustolovščinam 
naproti, ko jih sredi brezskrbnega oddiha 
preseneti novica, da je na kopnem izbruh-
nila epidemiološka katastrofa. Vsak od njih 
se s situacijo spopada po svoje in pred-
vsem se zavejo, kaj je v življenju zares po-
membno in kaj nas dela ljudi. Ihan je ustva-
ril odličen roman, poln družinskih nesoglasij, 
zapletenih odnosov in stisk ljudi. 

a Tadeja Kotnik, Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj Gradec

V zadnjih treh letih se je obli-
ka Tisnikarjeve kolonije spremenila 
iz klasične – ustvarjanje umetnikov v 
enem prostoru in času – v individual-
no ustvarjanje v svojih ateljejih. Vsako 

leto novembra se te slike in umetniki 
srečajo na razstavi v mislinjski Galeriji 
Kavka. Ta sprememba, ki je v glavnem 
posledica protikoronskih ukrepov, ima 
svoje minuse in pluse; pogrešamo dru-

ženje ob ustvarjanju v skupnem atelje-
ju na Pungartu (na Pohorju), po drugi 
strani pa so se nam pridružili ustvarjal-
ci, ki se likovnih kolonij ne udeležujejo.

Knjižni kotiček

ANIMA : LIA

kult-ura

kult-ura
Hommages Jožetu Tisnikarju 2022

24 Občina Mislinja



Letos smo izbor sodelujočih usmeri-
li na tiste, ki jim je blizu animalizem 
ali je celo njihova tematska usmeritev. 
Tudi v prihodnje bomo še nekaj let os-
tali pri tej tematski usmeritvi, saj je še 
veliko domačih in tujih ustvarjalcev, ki 
jim animalizem – slikarski žanr, v kate-
rem so glavni subjekti živali, ptice, ribe 
in insekti – predstavlja izziv.

Umetniki, ki so sodelovali: Anka 
Krašna, Arjan Pregl, Armin Guerino 
(Avstrija), Barbara Kastelec, Branimir 
Ritonja, Jože Šubic, Martina Ambrož, 
Maruša Štibelj, Sabina Šinko, Tomaž 
Plavec, Zoran Žugić (Srbija) in Zoran 
Ogrinc.

Otvoritev razstave je bila v 
Tisnikarjevi rojstni hiši v četrtek, 24. 
novembra, in je na ogled do 1. februar-
ja 2023 po predhodnem dogovoru. 

a Doroteja Stoporko, 
KD Jože Tisnikar Mislinja

Po dveletnem premoru smo končno 
lahko spet obule flamenko čevlje za 
nastop pred svojo najljubšo publiko v 
domači dvorani Lopan. Ko smo v pe-
tek, 18. novembra, stopile na oder, so 
se razblinile vse skrbi, trema in dvomi. 
Metuljčki treme so poleteli, kot tisti v 
ozadju na sceni, in obstajalo je le eno 
– glasba in ples.

Gostiteljice ŠRD Mislinja iz sekci-
je FLAMENKO smo plesale: Barbara 
Čevnik, Doroteja Stoporko, Majda 
Jančič, Mateja Pušnik, Suzana Brodej.

Nastopajoči gostje so bili: Flamenko 
Velenje, Flamenko Ljubljana, s solo 
točkami sta sodelovala Tomaž Pačnik 

Večer španskega plesa in glasbe
kult-ura
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in Maša Kolšek ter kitarist Matevž 
Špegel Štaher s svojo avtorsko glasbo. 
Večer je povezoval Jurij Berložnik.

Koreografije so prispevali: Mitja 
Obed, Maša Kolšek, Urška Centa – 
PKD CoraViento Ljubljana.

Dobre vile v ozadju, ki so poskrbele, 
da je potekalo vse mirno in gostoljub-
no, so bile: Marjeta Krenker, Marta 
Skarlovnik, Mira Rošer, Aleksandra 
Ramšak, Iza Vovk, Mia Brodej.

Tehnika, ki sta skrbela za zvok in 
luči: Rok Tretjak in Davorin Vrabič. 
Sceno je izdelala Kaja Jeseničnik, 

za oblikovanje publikacij in za 
tisk je poskrbela Nataša Grušovnik, 
Tiskarna Grešovnik.

Večer je ovekovečila FotobeležNica 
Nika Hölcl Praper, ki je že postala 
stalnica naše flamenko ekipe.

a Doroteja Stoporko, 
ŠRD Mislinja, sekcija flamenko

V soboto, 3. decembra, se je v cen-
tru Lopan odvil redni letni koncert 
Mislinjskega pevskega društva, na ka-
terem se je predstavilo pet skupin od 
sedmih: Kvintet Zven, Folklorna sku-
pina Majsterski, Klapa Šentilj – VIS 
Mislinja, Ljudski pevci in koledniki 
družina Miklavž ter Vokalna skupina 
Estrama, letošnja pobudnica koncerta, 
z gostom Tomažem Pačnikom.

Polna dvorana, v kateri je za do-
ber zvok poskrbel Andrej Konečnik, 
je prisluhnila trem vokalnim sesta-
vom ter enemu vokalno-instrumen-
talnemu, ogledala pa si je lahko tudi 
prikaz starih ljudskih običajev v iz-
vedbi folkloristov skupine Majsterski. 
Program, ki se je po koncertu spreme-
nil v prijetno druženje in kramljanje 
ob kapljici, prigrizkih in posladkih, je 
simpatično povezoval Jurij Berložnik. 

Letni koncert Mislinjskega pevskega 
društva

kult-ura
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Po dveh letih premora smo ponovno 
uspeli izvesti 11. dobrodelni koncert. 
V polni dvorani Lopan smo se zbrali 
27. novembra. Za začetek je Babnikova 
godba poskrbela za pravo vzdušje, 
nato sta vodenje prevzela učenca OŠ 
Mislinja, Tara Aiken Tasič in Nace 
Merčnik. Otroci mislinjskega vrtca so 
zapeli pesem Trzinka, učenci Tretje OŠ 
Slovenj Gradec pa zaplesali venček ljud-

skih plesov. Zveste obiskovalce koncer-
ta sta pozdravila župan Bojan Borovnik 
in generalni tajnik Nadškofijske Karitas 
Maribor Darko Bračun. Zbrane je 
nagovorila ravnateljica OŠ Mislinja 
Natalija Aber Jordan in se potem še 
sama priključila učiteljskemu zborčku. 
Letos so prvič sodelovali tudi učen-

ci podružnične šole Dolič. Odlična 
pevka Ana Dušica je navdušila občin-
stvo. Redni gostje so tudi člani doma-
čega cerkvenega zbora, z ubranim pet-
jem pa so nas razveselili še učenci OŠ 
Mislinja ter priljubljena zasedba Klapa 
Šentilj. Prireditev sta s skečem popestri-
li letošnja kmetica leta Majda Sinreih 

Vse prisotne je z nagovorom razveselil 
podžupan Jaka Šilak.

Člani Mislinjskega pevskega društva 
pa ugotavljajo, da je Korona seveda v 
zadnjih dveh letih terjala svoj davek, ki 
se kaže v dejstvu, da ima Oktet Dolič 
kronične težave z ustreznimi moškimi 
glasovi ter da se je Ženski pevski zbor 
Mislinja odločil za enoletno pavzo, v 
kateri bo strnil svoje vrste in pomladil 
zasedbo. Prav to, pomladitev društve-
ne dejavnosti, postaja temeljna usmeri-
tev društva za prihodnje obdobje. 

a Janez Pušnik

Enajsti dobrodelni koncert Karitasa  
v Mislinji

kult-ura
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Oktober že tradicionalno poteka v 
znamenju ozaveščanja o raku dojk, 
prvi teden v mesecu pa smo tudi le-
tos posebej posvečali pomenu dojenja 
ob mednarodnem tednu dojenja. V 
Zdravstvenem domu Slovenj Gradec 
smo v rožnatem oktobru tako orga-
nizirali številne aktivnosti v lokalni 
skupnosti.

Najpogostejša, a ozdravljiva 
vrsta raka

Rak dojk je najpogostejša oblika 
raka pri ženskah, saj za njim pri nas 
vsako leto zboli skoraj 1.300 žensk, pa 
tudi okrog deset moških. Pomembno 
je, da smo pozorni na spremem-
be in raka dojke hitro odkrijemo. 
Zgodaj odkrit rak je namreč visoko 
ozdravljiv.

Številne aktivnosti v lokalnem 
okolju

Dogajanje v oktobru smo zače-
li ustvarjalno. Pripravili smo rožna-
te pentljice, simbol rožnatega okto-
bra, dve drevesi v Slovenj Gradcu in 
Mislinji smo ovili z rožnatim blagom, 
prav tako smo pripravili veliko gradi-
va na to tematiko in ga namestili na 
mesta, namenjena promociji krepitve 
zdravja.

V petek, 7. oktobra, smo spregovo-
rili o pomenu rožnatega oktobra in 
mednarodnega tedna dojenja na de-
lavnicah vadb mamic z dojenčki ter 
4. oktobra na podporni skupini o do-
jenju v Slovenj Gradcu in Mislinji. 
Udeleženkam smo prikazali pravil-
no uporabo nosilk in se pogovarja-
li o tehnikah dojenja, o zdravi prehra-
ni in skrbi za zdrave dojke. Primarna 
preventiva pred rakom na dojkah je 
dojenje. 

Tekom celotnega meseca smo, ob 
sodelovanju članic Koroškega društva 
za boj proti raku, o rožnatem oktobru 
spregovorili na posvetovalnicah v sko-
raj vseh lokalnih skupnostih v Slovenj 
Gradcu in Mislinji, ter na predavanjih 
posameznih društev in podjetij, prav 
tako na srečanju upokojenih, nekoč 
zaposlenih v ZD Slovenj Gradec.

12. oktobra smo na bazenskem 
kompleksu Aqualatio SG izvedli vad-
bo za ženske. 

V sodelovanju z dijaki Srednje zdra-
vstvene šole SG smo v petek, 14. okto-
bra, pripravili tudi stojnico ob rožna-
tem oktobru, na festivalu drugačnosti.

Metka Markovič, dr. med., spec. 
splošne medicine, članica upravnega 
odbora Koroškega društva za boj proti 
raku, je v tem mesecu izvedla dve pre-

davanji in delavnici na temo rožnate-
ga oktobra, in sicer v večgeneracijskem 
centru Andeški hram. 

Pomembna je ozaveščenost
Upamo, da smo z raznolikimi aktiv-

nostmi udeležence ozavestili o pome-
nu skrbi za zdravje dojk in spodbujali 
dojenje. Čeprav na to skrb v oktobru 
še posebej opominjamo, pa si želimo, 
da bi bila ta prisotna tudi ostale mese-
ce v letu. Geslo letošnjega svetovnega 
tedna dojenja je bilo izobražujmo in 
podpiramo. 

a Mateja Učakar, mag. zdr. nege, 
vodja CKZ Koroška

in Brigita Jehart. S prostovoljnimi pri-
spevki in prodajo peciva, ki so ga na-
pekle naše zveste sodelavke, smo zbrali 
1700 evrov. Od tega smo jih 1200 na-
menili OŠ Mislinja, 500 pa Tretji OŠ 
Slovenj Gradec. Šoli bosta sredstva na-
menili za otroke iz socialno ogroženih 
družin, za pokritje stroškov šole v na-
ravi in različne ekskurzije. Vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k uspehu koncer-
ta, se najiskreneje zahvaljujemo in vam 
kličemo: Nasvidenje prihodnje leto!

a Jože Urbancl

Pestro dogajanje v rožnatem oktobru
skrb zase
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Informacije o prehrani najraje išče-
mo povsod – na družbenih omrežjih, 
v časopisih, revijah ali med znanci – 
le redko pa o tem vprašamo strokov-
njaka, ki se ukvarja s prehrano in pre-
hranskim svetovanjem. To je dietetik, 
ki nam lahko z nasveti, priporočili in 
usmeritvami pomaga rešiti marsikate-
ro prebavno težavo, pomaga izboljšati 
odnos do prehrane, urediti ritem pre-
hranjevanja, nas seznani s primerno 
sestavo uravnoteženega krožnika, veli-
kostjo porcij …

Vsem dostopne, verodostojne in za-
upanja vredne informacije o prehrani, 
ki so zapisane na enostaven in razum-
ljiv način, so dostopne na spletnem 
portalu Prehrana.si (https://www.pre-
hrana.si/). Članki v poljudnih revijah, 

informacije na spletnih klepetalnicah 
in družbenih omrežjih niso vedno viri 
zaupanja vrednih informacij.

Prehrana je živa znanost, ki se s ča-
som spreminja. Med seboj smo si raz-
lični, imamo raznolike težave in prav 
zaradi tega vsaka informacija ni ko-
ristna za vsakega. Dietetiki sledimo 
aktualnim preverjenim informacijam 
in raziskavam, ki jih prenašamo v pra-
kso. Tako dajemo ljudem individu-
alno oblikovane nasvete, v korist in 
podporo njihovemu zdravju. 

Vsako leto v mesecu novembru obe-
ležujemo dan slovenske hrane in tradi-
cionalni slovenski zajtrk, katerega na-
men je poudariti pomen lokalne hrane 
in podpore lokalnim ponudnikom. 
Predvsem sadje in zelenjava sta v času 
zrelosti najbolj bogata s hranilnimi 
snovmi, ki podpirajo delovanje telesa 
in krepitev zdravja. 

Več prehranskih informacij in 
usmeritev lahko dobite na skupin-
skih delavnicah ter individualnih sve-
tovanjih v Centru za krepitev zdravja 

(3. nadstropje desno) v Zdravstvenem 
domu Slovenj Gradec.

Zaradi hitrega tempa življenja je 
marsikomu izziv, kako poskrbeti za 
prehrano med delovnim časom in za 
pripravo obrokov doma za svoje bli-
žnje. Največkrat slišani razlogi so po-
manjkanje časa in idej za pripravo hra-
ne in kuhanje. Prav zaradi tega smo 
uvedli zbirko receptov Hitra pripra-
va zdravega obroka. Recepti so pros-
to dostopni na FB strani, spletni stra-
ni Centra za krepitev zdravja Koroška 
(https://www.krepimozdravje.si/si/main/
okusno-z-anjo) ter Instagram profi-
lu: ckzkoroska. Do receptov lahko prav 
tako dostopate s pomočjo prilože-
ne QR kode. Aktualne recepte vsako 
sredo od 10. do 12. ure pripravljamo 
na kuharski delavnici v večgeneracij-
skem centru Andeški hram. Delavnica 
je brezplačna in dostopna vsakomur, 
potrebna je le predhodna prijava, naj-
kasneje do torka na tel. št.: 070 736 
598.

a Anja Lenart, dipl. dietet.

Poškodbe glave so civilizacijski da-
vek sodobnega časa in eden največjih 
zdravstveno – socialnih problemov v 
večini razvitih zahodnih dežel. Razvoj 
tehnike in prometa, spremenjen način 
življenja, ekstremni športi in nasilje 
so glavni vzroki nezgodnih možgan-
skih poškodb. Prizadenejo vsa pod-
ročja človekovega delovanja: gibanje, 
čutenje, zaznavanje in dojemanje oko-
lja, odzivanje nanj, sporazumevanje, 
vedenje, čustvovanje. Pogosto so traj-

ne in ne spremenijo le življenja poško-
dovanega, ampak prizadenejo celotno 
družino. 

Društvo Vita je tako nasta-
lo na pobudo staršev poškodova-
nih otrok in deluje že okroglih 30 
let. Poškodovanim nudimo socialno-

varstvene programe za vključevanje v 
družbo, aktivno preživljanje časa, raz-
vijanje in ohranjanje socialnih veščin, 
miselnih sposobnosti ter fizičnih in 
psihičnih sposobnosti. 

V Ljubljani deluje dnevni cen-
ter, kjer se naši člani družijo, se 

Prehrana.si je nacionalni portal o hrani in 
prehrani, namenjen obveščanju prebivalcev 
o koristih zdrave prehrane in zagotavljanju 
verodostojnih informacij o prehrani.

Prehranske nasvete iščimo pri dietetiku
skrb zase

Društvo Vita za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave deluje že 30 let

skrb zase
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udeležujejo delavnic, organiziramo pa 
tudi fizioterapijo in masažo. Vsak me-
sec organiziramo izlet ter tako spozna-
vamo lepote Slovenije in pridobiva-
mo nova znanja, dvakrat letno pa za 
naše člane organiziramo tabor. Svojci 
poškodovanih pri nas lahko dobi-
jo nasvete in se vključijo v podporno 
skupino. 

Poleg socialno varstvenih progra-
mov izvajamo tudi program osebne 
asistence, ki je namenjen vsem vrstam 
invalidnosti. V ta program se lahko 
vključijo invalidne osebe, ki preko od-
daje vloge na Centru za socialno delo 

pridobijo odločbo o pravici do osebne 
asistence. V letu 2023 se bomo vklju-
čili v izvajanje obnovitvene rehabilita-
cije, katero financira Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje.

Ker pa želimo, da bi bilo nezgo-
dnih poškodb čim manj, je pomemb-
na dejavnost društva tudi preventiva 
na področju cestnega prometa. Največ 
poškodb možganov se namreč zgodi 
zaradi prevelike hitrosti, uporabe mo-
bilnih telefonov med vožnjo ali hojo, 
vožnje pod vplivom alkohola ali ma-
mil, neuporabe varnostnega pasu in 
čelade, slabe vidnosti pešcev na ces-

ti in neupoštevanja cestno prome-
tnih predpisov. V ta namen, s podpo-
ro Agencije RS za varnost prometa, 
redno izvajamo predavanja, s kate-
rimi ozaveščamo javnost o tovrstni 
problematiki.

Več o nas, aktualna dogajanja in 
kontakte, boste našli na spletni stra-
ni http://www.vita-poskodba-glave.si/ 
in družabnem omrežju Facebook pod 
imenom Društvo Vita (https://www.fa-
cebook.com/d.vita.novicke).

a Društvo Vita za pomoč po 
nezgodni poškodbi glave

Nosilec evropskega projekta, finan-
ciranega s strani programa Erasmus, 
je Univerza Vic Centralna univerza 
v Kataloniji, v njem pa sodelujejo še: 
Tehnološka univerza Shannon – TUS, 
Irska; Zavod APGA Agencija za pro-
mocijo gibalnih aktivnosti – Slovenija; 
Nacionalni institut za javno zdrav-
je in okolje – RIVM, Nizozemska in 
Evropska mreža za promocijo zdravja 
pri delu – ENWHP (Italija).

Pomanjkanje telesne aktivnosti je 
pri pisarniškem delu, kjer zaposleni v 
povprečju preživijo dve tretjini svoje-
ga delovnega dneva sede, zelo pogosto. 
Z nastopom pandemije COVID–19 
beležimo porast pisarniškega dela, ki 
poteka na daljavo oziroma od doma. 
S tem se je sedentaren način vedenja 
in pomanjkanje telesne dejavnosti še 
povečalo.

»Če je zaradi narave dela v pisarni 
več sedentarnega dela, se ta položaj pri 
delu na daljavo še poslabša, saj ni tre-
ba hoditi v službo, se gibati med raz-
ličnimi kraji v isti stavbi ali oditi ven 
na kavo« pojasnjuje vodja projekta, 
Judit Bort. Pri delu od doma nam le 
tega ni potrebno zapuščati, kar pome-
ni, da »več ur preživimo pred računal-

nikom, domače okolje pa pogosto ne 
izboljša čustvenega in socialnega po-
čutja, saj je pomanjkanje komunikaci-
je večje, spreminjanje navad pa oteže-
no« dodaja raziskovalka.

Projekt Click2Move z ustvarjanjem 
digitalnih rešitev in usposabljanjem 
vodstvenega osebja, upravljavcev člo-
veških virov ter zdravstvenih strokov-
njakov promovira in spodbuja delovna 
mesta, ki ponujajo aktivno in zdra-
vo delo od doma. Namenjen je izbolj-
šanju telesne aktivnosti in povečanju 
dobrega počutja pri delu od doma.

Na podlagi izvedenih intervjujev 
in fokusnih skupin bomo pripravi-
li analizo potreb zaposlenih in pro-
gram ukrepov za zmanjšanje sedentar-
nega načina vedenja pri delu od doma. 
Program ukrepov bo implementiran 
v obliki mobilne aplikacije, ki bo za-
poslenim omogočila spremljanje nji-
hovega sedentarnega načina vedenja in 
aktivnosti v delovnem času, zaposle-
ni pa bodo prejeli predloge in nasve-
te za zmanjšanje sedentarnega načina 
vedenja. Evropska mreža za promocijo 
zdravja pri delu (ENWHP) bo prip-
ravila spletne programe za promoci-
jo telesne aktivnosti pri delu od doma. 

V zadnji fazi projekta bo v partner-
skih državah (Sloveniji, Španiji, na 
Nizozemskem in na Irskem) izveden 
program. Narejena bo ocena učin-
kov telesne aktivnosti in sedentarne-
ga načina vedenja med zaposlenimi od 
doma. Ugotavljalo se bo, ali spremem-
ba navad prispeva k boljšem počutju 
pri delu od doma in ali povečuje pro-
duktivnost na delu od doma. Za ko-
nec bo pripravljen priročnik strategij 
in primerov dobrih praks, namenjen 
zaposlenim, odgovornim za varstvo 
in zdravje pri delu, vodstvu, javnim 
organizacijam, agencijam za javno 
zdravje, izobraževalnim in poslovnim 
organizacijam.

a Talja Sušec, Zavod APGA

Foto: https://desktime.com/

Projekt Click2Move
Mobilna aplikacija za spodbujanje gibalne aktivnosti pri delu od doma

skrb zase
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Vsem je znano, da se v PGD Dovže 
že dolga leta kvalitetno dela z gasil-
sko mladino, predvsem s pionirski-
mi desetinami in tudi letos je bilo 
tako. Enota pionirjev se je 17. juni-
ja 2022 udeležila tekmovanja Gasilske 
zveze Mislinjske doline, ki vključu-
je vsa gasilska društva v mestni obči-
ni Slovenj Gradec in občini Mislinja. 
Med udeleženimi enajstimi enota-
mi pionirjev od 7 – 11 let starosti na 
tekmovanju v Pamečah, so pionir-
ji PGD Dovže zmagali in se uvrsti-
li na regijsko tekmovanje. Tekmovanje 
Koroškega gasilskega območja je po-
tekalo v jesenskem času, in sicer 22. 
oktobra 2022 v Trbonjah na območju 
Gasilske zveze Dravske doline. Naši 
pionirji so vse tekmovalne vaje izvedli 
brez napak in zasluženo zmagali med 
dvanajstimi desetinami ter se kot pr-
vaki Koroške regije uvrstili na držav-
no tekmovanje, ki bo izvedeno v nas-
lednjem letu, najverjetneje v mesecu 
maju 2023. Ob tem moram pohvali-
ti prav vse fante, da so se redno udele-
ževali gasilskih vaj in resno pristopili 
k treningom, kar se je odražalo tudi z 
rezultati. Čeprav smo težko usklajeva-

li vaje z ostalimi dejavnostmi v popol-
danskem času, dodatna težava je bilo 
tudi kratko popoldne, smo imeli sre-
čo, da nam je služilo lepo oktobrsko 
vreme. Istočasno pa moramo ob tem 
pohvaliti tudi desetino pionirk PGD 
Dovže, ki deluje pod mentorstvom 
Renate Grabner. Dekleta so na tek-
movanju GZMD osvojila prav tako 

prvo mesto, na tekmovanju KGO pa 
se jim je vaja rahlo ponesrečila in so 
na koncu osvojile 5. mesto, kar je tudi 
lep dosežek. Čestitke vsem, pionirjem 
pa uspešen nastop na državnem tek-
movanju, kjer bodo zastopali občino 
Mislinja, GZMD in Koroško regijo!

a Jože Kimperk ml., 
mentor enote pionirjev

Stojijo (z leve): mentor Jože Kimperk, Adam Černič, Kris Rozman, Luka Šverc,  
Nik Tovšak, Martin Čas. Spodaj (z leve): Nik Urbančič, Urh Kimperk, Lovro Hosnar,  
Žan Černič in Matija Tovšak.

Pionirji PGD Dovže – regijski prvaki
društveno dejavni
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VDC Slovenj Gradec je bil ustano-
vljen leta 1992 kot enota Tretje osnov-
ne šole Slovenj Gradec, od leta 2006 
pa deluje kot enota CUDV Črna na 
Koroškem na Prešernovi 3b v Slovenj 
Gradcu.

V program vodenja, varstva in za-
poslitve pod posebnimi pogoji se tre-
nutno vključuje 21 uporabnikov, ki 
prihajajo iz občin Slovenj Gradec, 
Mislinja in Dravograd. Delo je usmer-
jeno in načrtovano tako, da posa-
mezniku omogoča ohranjanje samo-
stojnosti ter že pridobljenih znanj in 
spretnosti in učenje novih. Temeljni 
cilj pa je dobro počutje in zadovoljstvo 
posameznika ter upoštevanje njegovih 
individualnih želja, potreb in sposob-
nosti. Naše delo zajema različna dela 
za podjetja v okolici. Za vsakega po-

sameznika se potrudimo, da prilago-
dimo delo in delovno okolje, saj je po-
membno, da vsak prispeva svoj del. V 
okviru lastnega programa izdelujemo 
posamezne izdelke iz gline ter voščil-
nice za različne priložnosti. Aktivni 
smo na področju športnih in kultur-
nih dejavnostih. Sodelujemo z organi-
zacijami in društvi v kraju in v dejav-
nostih v okviru letnega načrta CUDV. 
To leto smo dopolnili 30 let. 30 pe-
strih let, kjer so skozi vrata vstopili in 
izstopili različni ljudje. Pripravili smo 
praznovanje, katerega rdeča nit je bila 
druženje s prijatelji, zato so se nam 
pridružili naši prijatelji iz Črne, VDC 
Ravne, VDC Radlje, Dnevnega centra 
Ravne, Tretje osnovne šole in skupaj 
z nami sestavili lep program. Z nami 
so praznovali tudi svojci, člani Sožitja, 

društev, s katerimi sodelujemo, naši 
nepogrešljivi šoferji. Na koncu nas je 
direktorica presenetila s torto in dari-
lom. Ker se za vsako praznovanje spo-
dobi, da mu sledi zabava, sta se nam 
pridružila duo BQL, ki sta poskrbe-
la, da so nam zagoreli glasovi in noge. 
Tako je, če smo skupaj ljudje, ki vsak 
dan drug drugemu podarimo del sebe 
in imamo podobne želje in interese, ki 
jih lahko strnemo v to, da si preprosto 
želimo, da nam je lepo. In vse je lepše 
in lažje. Lepo je imeti okoli sebe toli-
ko srčnih oseb. 

a Katarina Lovko

30 let Varstveno delovnega centra 
Slovenj Gradec

društveno dejavni
32 Občina Mislinja



Z radioamaterstvom se ukvarja več 
kot 3 milijone ljudi po vsem svetu, 
obeh spolov, različnih poklicev in sta-
rosti. Ljubiteljsko se ukvarjajo z radio-
tehniko. V tem hobiju je več vej aktiv-
nosti, med drugim vzpostavljanje zvez 
z radioamaterji po celem svetu in so-
delovanje na raznih tekmovanjih. Gre 
izključno za nepoklicno dejavnost in 
brez pridobitniških namenov. 

Radioamater lahko postane vsak dr-
žavljan RS, ki opravi izpit pred držav-
no izpitno komisijo. Po uspešno opra-
vljenem izpitu pridobi radioamaterski 
klicni znak. Slovenski radioamaterji so 

Članice in člani DUM ob zaključku leta

Slovenski radioamaterji najboljši na svetu

društveno dejavni

društveno dejavni

Spet je minilo leto, ki pa smo ga 
tokrat lažje prebrodili, saj nas niso več 
omejevali zakoni in prepovedi druže-
nja zaradi epidemije. Zato smo lah-
ko letos izpeljali kar precej izletov in 
vesela sem, da so bili vsi polni udele-
žencev ter verjamem, da so se vsi ime-
li lepo na naših skupnih potepanjih in 
druženjih. Družili smo se tudi na ob-
činskih prireditvah: občinski praznik, 
ob kopi, apnen'ci in še kje, saj se čla-
ni radi družimo in podpiramo skrb za 
ohranjanje starih običajev in kulture v 
naši občini.

Končno je zaživel program Starejši 
za starejše. Zahvala gre Meliti Rošer, 
ki je prevzela koordinacijo, prav tako 
gre zahvala vsem našim prostovolj-
kam, ki obiskujejo starejše na njihovih 
domovih.

Tudi letos bodo vsi naši člani prejeli 
koledar za leto 2023 in v sodelovanju 
z Občino Mislinja bomo obdarili vse 
naše člane in občane, starejše nad 80 
let. Darila bodo na domove dostavili 
naši skrbni odborniki.

Vsem članicam in članom DU 
Mislinja in vsem občankam in obča-
nom Občine Mislinja želim, da preži-
vite mirne božične praznike v krogu 
najdražjih, leto 2023 naj vam podari 
zdravja in osebnega zadovoljstva in ne 
pozabite: ostanite s pozitivnimi misli-
mi in energijo.

a Alma Kočnik, predsednica 
Društva upokojencev Mislinja
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povezani v radioklube, klubi so člani 
Zveze radioamaterjev Slovenije, ta pa 
je članica mednarodne radioamaterske 
zveze IARU.

RSGB (angleška zveza radioamater-
jev) je letos tekmovanje organizirala 
na hrvaškem otoku Visu. 

Slovensko ekipo so zastopali: 
• Silvo Obrul – S50X vodja ekipe 

Mislinja,
• Miran Vončina – S50O Cerkno,
• Hubert Tratnik – S53Z Prevalje,
• Milan Pivk – S58MU Videm pri 

Ptuju 
in dosegli vrhunski rezultat, zato je 

prav, da se nam predstavijo.
Smo dobri prijatelji in ljubitelji radi-

oamaterskega hobija, ki povezuje lju-
di po celem svetu ne glede na izobraz-
bo, barvo kože, veroizpoved …! Kot 
ekipa imamo kar precej kilometrine 
na svetovnih tekmovanjih na različnih 
otokih. Slovenske barve smo zasto-
pali na otoku Sveti Ivan leta 2012; v 
Lampedusi v Italiji v letih 2013, 2014, 
2017, 2019; v Palagruži 2015 in 2021 
ter na otoku Visu, letos in pred tem 
leta 2016. 

Že konec leta 2021 smo začeli s 
pripravami, saj je bilo potrebno prip-
raviti vso opremo. Zbirali smo podat-
ke o samem otoku, ki leži precej stran 
od celinske obale, približno 20 km za-
hodno od Hvara. S površino 89,72 
km² je deveti največji hrvaški otok 
in peti največji med otoki Dalmacije. 
S celino ga povezuje trajekt na liniji 
Split–Vis.

Znan je po neokrnjeni naravi in mi-
lem podnebju, saj ima malo pada-
vin; po prijetnih temperaturah, janu-
arsko povprečje je okoli 9 °C, julijsko 
pa 24 °C; od severovzhoda proti ju-
gozahodu ga prepletajo kraška polja 

(Dračevo polje, Plisko polje, Zlo po-
lje), kjer uspeva vinska trta, iz katere-
ga pridobivajo znano viško vino pla-
vac. Na otoku sta le dve večji naselji, 
in sicer Vis in Komiža. Najvišji vrh na 
otoku pa je Hum (587 m).

Predpriprave so se zaključile v nede-
ljo zvečer, 24. 7. 2022. Del ekipe se je 
odpravil na pot s poltovornim avto-
mobilom in prikolico, na katero smo 
natovorili vso opremo, ki smo jo pot-
rebovali za bivanje in tekmovanje. 
Drugi del ekipe pa se je na pot odpra-
vil z vlakom iz Zagreba do Splita, saj v 
vozilu ni bilo dovolj prostora.

Da potovanje ni bilo dolgočasno, 
smo se morali med potjo krepko pot-
ruditi, da smo prispeli do cilja. Dela 
ekipe v Zagrebu najprej niso spusti-
li na vlak za Split, ker je bil prepoln. 
Po dolgotrajnem moledovanje se ju 
je sprevodnik le usmilil in ju spustil 
na vlak, tako da sta lahko pravočas-
no prispela v Split in šla z ostalo ekipo 
na trajekt. V trajektni luki so se pono-
vile težave, saj je bil tudi trajekt poln, 
a smo osebje uspeli prepričati, saj bi v 
nasprotnem primeru čakali do poznih 
večernih ur.

Na Visu nas je pričakal doma-
čin, naš prijatelj radioamater Branko 
(9A7YY), tudi član ekipe, ki nam je 
priskrbel planinsko kočo Sv. Andrija 
(267 m) planinskega društva Hum. 
Branko in Milanova življenjska so-

potnica Zorica sta tudi ves čas bivanja 
skrbela za naše dobro počutje in uži-
vanje v morski kulinariki.

V naslednjih dneh, vse do petka, 
smo od jutra do večera postavljali an-
tene in sestavljali opremo (radijske po-
staje, koaksial kable, internetno po-
vezavo, računalnike…) za nemoteno 
delo na tekmovanju. Delo smo mora-
li opraviti do sobote opoldne, ko se je 
začelo največje svetovno tekmovanje, 
v katerem je bilo potrebno narediti 
čim večje število zvez z različnimi ra-
dioamaterskimi postajami, ekipami in 
posamezniki. 

V četrtek se je sredi dneva Visu 
približala nevihta z močnim vetrom 
in takrat je bil test postavljenih anten. 
Stolpi z antenami so kljubovali vetru 
in upali smo, da bodo zdržali, in da 
se bo vreme umirilo. To se je na našo 
srečo tudi uresničilo in delo je bilo 
končano v petek zvečer.

V soboto zjutraj se je že pozna-
la prisotnost adrenalina. Ob 14. uri 
se je tekmovanje začelo. Sodelovalo je 
1973 radioamaterjev/ekip iz 79 držav. 
Zastopanih je bilo 230 otokov iz vseh 
celin.

Tekmovanje je potekalo po pričako-
vanjih do nedelje zjutraj, ko se je oko-
li druge ure pojavil gospod Murphy, 
ampak smo ga na hitro odpravili, ha 
ha. Ura je tekla, število zvez in točk 
tudi. 

9A/S58MU
S58MU S54ZO S53Z S50X 9A7YY S50O 

achieved

1st Place M1 HP non UK Dxpedition in the Multi 
Operator Single Transmitter Section of the 

IOTA Contest 2022 

President of the RSGB Stewart Bryant, G3YSX 
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V nedelja ob 14. uri je bilo tekmova-
nja konec. V tekmovalnem dnevniku 
se je nabralo 2259 zvez in 5.789.660 
točk. Bili smo zadovoljni in pričako-
vali smo dober končni rezultat. Po 
uradnih rezultatih, ki jih je objavil or-
ganizator RSGB, smo v kategoriji »ek-
spedicije otokov« osvojili prvo mesto 
na svetu. Drugouvrščeno ekipo smo 
prehiteli za več kot polovico točk.

Rezultati:
1. mesto 9A/S58MU 5.789.660 točk 

Slovenija (naša ekipa)

2. mesto IQ3ME/p 2.377.590 točk 
(Italija)

3. mesto BN0W 239.835 točk 
(Taivan)

Tudi naslednje leto bi se radi ude-
ležili svetovnega tekmovanje IOTA, a 
še ne vemo, kje bo. Že vnaprej se boji-
mo stroškov, ki so zelo visoki, zato se 
iskreno zahvaljujemo za sponzorstvo 
Občini Mislinja ter donatorjem, ki so 
nam pomagali: 
• Zvezi radioamaterjev Slovenije,
• Daniju Žvikartu – Vovatrans 

Šmartno pri Slovenj Gradcu,

• Mateju Grilcu – Predelava plastike 
Šmartno pri Slovenj Gradcu,

• Radio klubu S59EHI Ravne na 
Koroškem,

• Tomažu Kašniku S57PKT Slovenj 
Gradec,

• Matjažu Kmetu S57MK Hrastnik,
• Galini Žvikart Šmartno pri Slovenj 

Gradcu.

Amaterski pozdrav, vy73

a Ekipa VIS 2022

Pa smo prispeli do zadnjega meseca 
v letu, ko se radi ozremo nazaj in sami 
pri sebi naredimo inventuro, kaj smo 
v preteklih mesecih počeli. Pri TD 
Mislinja smo imeli dokaj pestro leto. 
Če smo prvo polovico leta na kratko 
opisali v prejšnji številki občinskega 
časopisa, bomo tokrat omenili aktiv-
nosti, ki smo jih počeli v drugi polovi-
ci letošnjega leta. Kar se tiče možnos-
ti druženja in organizacije dogodkov, 
nam je bila ta, zadnja polovica leta, 
bolj naklonjena. Poletje nam je omo-
gočilo, da smo prireditev »Tako smo 

delali nekoč« uspešno izpeljali. S sta-
rim običajem zbiranja mravljih jajčec 
smo obiskovalcem dokazali, da se lah-
ko na prireditvi tudi nekaj naučimo 
o kulturni dediščini našega kraja ter 
skrbimo, da se ohranja znanje o šegah 
in navadah preteklosti. 

Junija in julija so potekale zaključne 
aktivnosti projekta krožne poti okrog 
izvirov rek Mislinje, Pake in Hudinje, 
kjer so naši fantje trdo delali in pripra-
vili pot, kot je bilo na začetku projekta 
zastavljeno. Otvoritev poti je potekala 
isti dan kot prireditev »Košnja na star 
način« na Rogli, zadnjo nedeljo v juli-
ju. Obisk je bil številčen, PD Mislinja 
in društvo Pilates pa sta pomagala pri 
vodenju ogleda te poti. O sami otvo-
ritvi je bilo že kar nekaj povedanega 
in objavljenega, pa vendar ne bi rada 
izpustila priložnost za še eno zahvalo 
vodji tega projekta Dragu Pogorevcu, 
mojemu predhodniku in zelo aktivne-
mu članu TD, ki se je najbolj angaži-
ral pri sami izvedbi poti. Tudi s stra-
ni občine smo dobili podporo pri ideji 
in so nam finančno pomagali. Seveda 
smo na projektu sodelovali s partnerji, 
ki so bili na sami otvoritvi prisotni in 
so navedeni tudi na naši promocijski 

zloženki. Zanimanje za pot je bila iz-
jemna, saj so nas pogosto kontaktira-
li posamezniki in društva, da smo kaj 
več povedali o tej krožni poti. 

Prikaz košnje na star način je na 
Pohorje privabil večje število obisko-
valcev. Naše društvo že dobro poznajo 
in vedo, da imamo kar nekaj članov, 
ki stare običaje še vedno dobro obvla-
dajo. Navsezadnje so nekateri sodelo-

V Turističnem društvu Mislinja pestro 
tudi v drugi polovici leta

društveno dejavni
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vali pri ustvarjanju filma o pohorskih 
planjah, ki je bil posnet v bližini. In 
ta igralska zasedba je z ostalimi čla-
ni poskrbela za izjemno vzdušje na 
prireditvi.

Septembra smo bili prisotni na pra-
zniku buč v Središču ob Dravi, kjer 
smo s pripravo jedi iz gob očara-
li obiskovalce sejma in spet poželi ve-
lik obisk naše stojnice. Gostiteljica 
Dragica, ki vodi TD v Središču ob 
Dravi, vedno poskrbi, da smo toplo 
sprejeti, da je za nas poskrbljeno in 
pomaga tudi pri promociji naših ak-

tivnosti v njihovem kraju.
Naslednji zalogaj društva je bil ko-

nec septembra na prireditvi Pozdrav 
jeseni, ki je bila, kot že vrsto let, na 
Foltanovi domačiji. Razstavljavci 
pridelkov in vrtec s svojimi izdel-
ki so se veliko bolj potrudili kot vre-
me, saj je na dan prireditve deževa-
lo. Sodelujočih je bilo veliko in kljub 
dežju so se domača društva in go-
stje iz Središča ob Dravi ter Velenja 
zelo potrudili in dosti pripravili na 
tematiko letošnjega leta – oreščkov. 
Lačnih in žejnih obiskovalcev ni bilo, 
le malo so bili morda mokri. Lahko 

so tudi zaplesali ob zvokih ansambla 
Rompompom.

Seveda pa nismo mogli mirova-
ti niti oktobra, ko smo v sodelovanju 
z rančem Foltan dočakali noč čarov-
nic. Prisotni so bili tudi naši mladin-
ci, mladinski odbor TD. Pomagali so 
pri ustvarjanju strašnih buč in stra-
hov, starejši člani pa smo kuhali ča-
robni pisker ter po koncu poskrbeli za 
majhno pogostitev ob razstavi izreza-
nih bučnih glav.

V novembru smo izpeljali strokovno 
ekskurzijo odbora društva in se prip-
ravljali na božično-novoletni sejem, ki 
je bil 17. decembra pred Lopan cen-
trom. TD smo poskrbeli za pogostitev 
in ritme decembrske glasbe.

Najbolj zaslužna prostovoljca 

Poleg prireditev smo ponosni tudi 
na posebni nagradi naših dveh dolgo-
letnih in aktivnih članov Metke Gros 
in Draga Pogorevca, ki sta si zaslu-
žila naziva naj prostovoljca na ravni 
Turistične zveze Slovenije. Ne samo 
na ravni našega društva, kjer je bila 
nagrajenka Metka, ampak tudi na ni-
voju TZ regije Saška, kjer je bil potr-
jen in zasluženo nagrajen Drago. Na 
oba člana smo ponosni, nagradi pa sta 
jima bili predani v Laškem, kjer je v 
novembru potekala prireditev. Obema 
iskrene čestitke in zahvala za doseda-
nje sodelovanje v društvu, upamo pa, 
da bosta še naprej z nami, saj je njuno 
prostovoljno delo v društvu izjemne-
ga pomena. 

Seveda pa nismo aktivni samo na 
področju prireditev, ampak uspešno 
pripravljamo in prijavljamo projek-
te, od katerih pridobivamo finančna 
sredstva, ki so potrebna za delovanje 
društva in izvedbo zastavljenih del. 

Ker je mesec december tudi mesec 
zahval, čestitk in dobrih želja, naj se 
ob tej priliki zahvalim svojemu aktiv-
nemu in izjemnemu timu društva, ki 
je vedno za akcijo, četudi posamezniki 
dajo na stran veliko osebnih stvari. S 
svojim prostovoljnim delom gradimo 
temelje turizma v našem kraju, pro-
moviramo kraj ter z novimi idejami 
postavljamo smernice za prihodnost 
na tem področju. Želimo storiti še več 
in upam, da nam uspe. Seveda si cilje 
zastavljamo v okviru naših zmožnos-
ti, to mejo pa včasih tudi preskočimo. 
Hvala tudi občini, ki nam prisluhne, 
ter partnerjem, s katerimi smo sodelo-
vali na projektih, prireditvah ter sku-
pnih akcijah.

V novem letu vam TD Mislinja že-
limo veliko uresničenih želja, mirnih 
dni, koš veselja ter neskončno nepo-
zabnih trenutkov. Seveda pa vse obča-
ne vabimo, da se udeležujejo naših do-
godkov in da se nam tudi pridružijo v 
društvu. Vabljeni.

a Petra Sušec, TD Mislinja
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Počasi se naše delovanje vrača v nor-
malne tirnice, tako da smo se lahko 
zopet posvetili našim začrtanim aktiv-
nostim. Veseli smo, da nam je uspe-
lo izpeljali vse načrtovane pohode, na 
katerih so se nam ponovno priključi-
li osnovnošolci. Zanje smo v oktobru 
pripravili dva pohoda, ki sta bila dob-
ro obiskana. 

Stolp ljubezni
Za letošnji zaključek pohodniške se-

zone smo si izbrali hrib Žusem, ki se 
nahaja v okolici Šentjurja. Žusem z 
najvišjim vrhom Veliki Špiček, ki v 
višino meri 669 metrov, je hrib s pe-
stro zgodovino. Predstavlja severni rob 
Kozjanskega, njegovo ime pa izvira 
iz priimka prvega lastnika gradu, žu-
semskega viteza in krškega ministeri-
ala Poppa de Suzzenheima. Pogled z 
Žusma proti jugu nam razkriva loč-
nico med dvema svetovoma: predalp-
skim in subpanonskim. Na zahodu 
in jugu se dvigajo hribovja, sestavlje-
na pretežno iz dolomita in apnenca, z 
najvišjimi vrhovi med 500 in 800 me-
tri (Kunšperška gora, Orlica, Vetrnik, 
Oslica, Rudnica, Bohor), ki spada-
jo k Posavskemu hribovju, na južnem 
pobočju Žusma se razprostira naselje 
Dobrina, na zahodnem pa Hrastje. 

Pohod smo pričeli pri turistič-
ni kmetiji Žurej - Ječovo. Od tu smo 
se napotili po javorski dolini, kjer 
se je po ljudskem izročilu sadil prvi 
krompir v Sloveniji, in prečkali reko 
Voglajno, zatem pa zavili levo v gozd. 
S hojo smo nadaljevali po ureje-
nem gozdu in prispeli do prvega tež-
jega vzpona, ki nosi pomenljivo ime 
»Kurčev hrib«. Nadalje je bila planin-
ska pot deloma neprehodna zaradi 
posledic del v bližnjem kamnolomu, 
zato smo do ostankov gradu Žusem 
del poti nadaljevali po asfaltni cesti. 
Grad je bil zgrajen v 13. stoletju, nato 

je leta 1695 pogorel in bil okoli leta 
1781 opuščen. O žusemskih knezih, 
ki se prvič omenjajo že leta 1203, še 
danes krožijo številne legende. Po ne-
kaj minutah nadaljevanja hoje so nas 
markacije usmerile levo v gozd. Tu 
smo se lahko odločili za dve poti, ki 
obe vodita do vrha: desna je strma in 
opremljena s klini in zajlami, leva po-
ložnejša, vendar daljša. Kljub temu sta 
obe skupini skoraj istočasno prispe-
li na vrh, kjer se nahaja Stolp ljubezni. 
Stolp, ki ga je iz macesnovega lesa pos-
tavilo PD Žusem, je visok 25,9 m in 
je najvišji leseni stolp v Sloveniji. Ime 
je stolp dobil po zavetniku vseh za-
ljubljencev, ki je hkrati tudi zavetnik 
cerkve sv. Valentina na Žusmu. Z vrha 
se nam je odprl čudovit razgled na do-
lino pod nami, pogled pa je segel tudi 
do Kamniško-Savinjskih Alp, Pohorja, 
Boča in Donačke gore. Po krajšem po-
stanku za okrepčilo in obveznem foto-
grafiranju smo se po panoramski poti 
spustili do javorske doline in naš po-
hod zaključili na turistični kmetiji, na 
kateri se je naše popotovanje začelo.

Ob dobri hrani in prijetni druž-
bi smo obujali spomine na naše letoš-
nje pohode in se dogovarjali za udelež-
bo na pohodih, ki nas do konca leta še 

čakajo. Hvala Petru za dobro izbrano 
traso in lokacijo na turistični kmeti-
ji. S podobnimi zaključki bomo nada-
ljevali tudi v prihodnje. Upamo samo, 
da se nam bo priključilo še več naših 
članov.

Levstikova pot od Litije do 
Čateža 

Drugi pohod, ki nam je v tem je-
senskem času ostal najbolj v spomi-
nu, je tradicionalni pohod od Litije 
do Čateža. Po dveh letih premora 
zaradi epidemije smo namreč v PD 
Mislinja na svoj račun znova priš-
li ljubitelji pohodništva in tradicije 
tega pohoda, ki je urejena po poto-
pisno-programskem spisu sloven-
skega pisatelja Frana Levstika iz leta 
1858. Po oceni organizatorja smo bili 
na tej 22-kilometrski poti, po kate-
ri se je letos sprehodilo 10.000 po-
hodnikov, ena izmed večjih skupin. 
Omenjeni pohod, za katerega živi vsa 
vas in njena širša okolica, je bil tok-
rat prvič tudi tematsko obogaten. Za 
prvo temo so organizatorji izbrali če-
belarstvo, ki gre z roko v roki s kultu-
ro in je prav tako povezano z literar-
nim pobudnikom pohoda, saj je bil 
čebelar tudi Levstik.

Aktivnosti Planinskega društva Mislinja 
v jesenskem času

društveno dejavni
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Vsi navdušenci smo se tako 12. no-
vembra že zgodaj zjutraj zbrali na av-
tobusnih postajah in se brez postan-
kov v polnem avtobusu odpeljali proti 
Šmartnemu pri Litiji, kjer je bil eden 
izmed dveh uradnih začetkov pohoda. 
Organizacijske in vodniške naloge so 
prevzeli Franc Bricman, Peter Zupanc 
in Danilo Kete, ki imajo za pasom 
dolgoletne izkušnje z vodenjem ome-
njenega pohoda, tokrat pa jim je po-
magala še Marjeta Fidler. Za spomin 
na letošnje 36. srečanje so nas oskrbeli 
tudi s kapami pohoda. 

Oblačno megleno jutro na začet-
ku pohoda nas ni zmotilo in postopo-
ma smo se vsi vključili v tempo hoje 
ostalih pohodnikov na dobro ozna-
čeni gozdni poti. Pot je bila prvič oz-
načena že v letu 1987, leta 2011 pa je 
bila informativna infrastruktura ob 
poti nadgrajena s tablami, ki opisuje-
jo njene zanimivosti, dolžino poti in 
potopisno delo Frana Levstika. Hoja 
po listnatem gozdu je bila za vse ude-
ležence prijetna, megla nad jasami in 
travniki ob gozdovih pa je skupaj z 
raznobarvnostjo rastja ob poti ustvari-
la pravo jesensko atmosfero. Pričakali 
smo tudi sonce in razglede daleč nao-
koli proti osrednji Sloveniji, že dobro 
zasneženemu Triglavu in Kamniško-
Savinjskim Alpam. Pot se v nadalje-
vanju razdeli na dve trasi: severno in 
južno. Vsak pohodnik si je lahko po 
lastni želji izbral verzijo poti, po ka-
teri je dosegel cilj, vendar so na kon-
cu tisti, ki so se odločili za severno 
traso, poročali o slabši zanesljivosti 
oznak, medtem ko je bila južna trasa 
bolj množično prehojena in teh težav 
ni bilo. Na poti smo si lahko ogleda-
li tudi sušilnici sadja, ki predstavlja-
ta primer lokalne posebnosti. Ena od 
posebnosti severne trase je vsekakor 

njena zanimiva zgodovina, saj je blizu 
nje potekala nemško-italijanska oku-
pacijska meja. Bližnja Bojčeva zidani-
ca pa je mesto, kjer je Levstik zasnoval 
jedro potopisa. Kjer se pot spusti do 
Moravč, stoji še domačija Levstikove 
pisateljske muze.

Tekom pohoda si je vsak po svo-
je ustvaril prijetno vzdušje. Med potjo 
smo se ustavljali ob dobrotah in napit-
kih na mnogih vmesnih postajališčih, 
pohod pa dobrovoljno sklenili na ci-
lju, ki je bil v znamenju čebel in čebe-
larjev ter zaključnega dogodka, tradi-
cionalne Razhodnje. Ljubitelji petja so 
lahko v bogatem kulturnem progra-
mu osrednjega dela Razhodnje o če-
belah tudi zapeli. Ključni del tega tra-
dicionalnega pohoda je naš postanek 
na Trojanah, kjer si privoščimo sladke 
krofe. Planiramo, da se PD Mislinja 
in njegovi pohodniki na ta tradicio-
nalni pohod vsekakor vračamo tudi v 
letu 2023.

Izleti po Sloveniji 
V jesenskem obdobju smo bili ak-

tivni tudi starejši planinci, ki smo 
se vsak prvi torek v mesecu odpravi-
li na zanimiv izlet po Sloveniji. V sep-
tembru smo obiskali Trdinov vrh, v 
oktobru smo se sprehodili od Koče na 
Smrekovcu do Travnika, v novembru 
pa smo med hojo od Hrastovelj nazaj 
do Hrastovelj lahko občudovali bar-
vit ruj.

Za vse stare in nove pohodnike smo 
v PD Mislinja prav tako že pripravi-

li zanimiv program pohodov za leto 
2023. Zato vabimo vse ljubitelje nara-
ve in planin, da se nam pridružite na 
planinskih druženjih in se tudi včlani-
te v naše društvo.

a Peter Zupanc, PD Mislinja

Program pohodov PD Mislinja
Januar 2023
 2. 1. 2023 Uršlja gora
 3. 1. 2023 Stenica
 7. 1. 2023 Osankarica
Februar 2023
 4. 2. 2023 Pohod k izviru Pake
 7. 2. 2023 Kozjaška pot
 8. 2. 2023 Črni vrh
 11. 2. 2023 Peca
 25. 2. 2023 po Šisernikovi poti
Marec 2023
 4. 3. 2023 Zbor članov društva
 4. 3. 2023 Jurčičev pohod
 7. 3. 2023 Ob reki Bistri v Avstrijo
 18. 3. 2023 Arničev pohod na Raduho
 25. 3. 2023 Dobrna Mislinja
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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Skupina Rekreacija Završe deluje 
že polnih 25 let, zadnja štiri leta pod 
okriljem Kulturnega društva Završe. 
Nastala je kot posledica želje po dru-
ženju deklet in žena na podeželju – z 
raznimi delavnicami. Kmalu pa so so-
delujoče izrazile željo, da bi naredile še 
kaj za zdravje in dodale telovadbo. In 
tako se je pravzaprav začelo.

Družimo se enkrat tedensko. Naš 
moto je: prijetno s koristnim, kar po-
meni, da druženje ni samo telovadba, 
ampak vključuje, rečeno po domače, 
tudi žensko čvekanje. Tudi med re-
kreacijo pade kakšna šala ali vic, da je 
vzdušje prijetno in ne preveč strogo.

Letos maja smo spet organizirali iz-
let, tokrat v Toskano. Vključile smo 
tudi družinske člane in prijatelje.

Skozi vsa ta leta je bilo v skupino re-
kreacije vključenih že skoraj petdeset 
žensk oz. deklet vseh starosti. Želimo 

si, da bi se nam priključile nove člani-
ce, predvsem mlajša generacija, saj že-
limo s skupino in njenimi dejavnostmi 
še nadaljevati. Na tem mestu se zahva-

ljujemo OŠ Mislinja, ki nam omogoča 
rekreacijo v prostorih šole v Završah.

a Štefka Britovšek

Naše telo je ustvarjeno za gibanje, 
zato redna telesna dejavnost predsta-
vlja enega od temeljev zdravega ži-
vljenjskega sloga. Za zdravje pa pot-
rebujemo uravnoteženo, varno in 
učinkovito telesno dejavnost, ki je pri-
lagojena našemu splošnemu počut-
ju in zmogljivosti. Z gibanjem ohra-
njamo gibljivost sklepov in krepimo 
našo mišično moč. Redna telesna ak-
tivnost je ena najpomembnejših stvari, 
ki jih lahko naredimo za naše zdrav-
je. Izboljša krvni obtok, zmanjša skle-
pne in mišične bolečine, omili kro-
nične težave ter izboljša gibljivost in 
ravnotežje celega telesa. Poleg tega pa 
gibanje zelo dobro deluje na čustve-
nem področju, deluje kot protiutež 
pri soočanju z vsakdanjim stresom, 

ki ga je v današnjem času vedno več. 
Ravno stres je pogosto vzrok za na-
stanek številnih bolezni in še vedno je 
najboljše zdravilo za lajšanje le-tega re-
dna telesna aktivnost. Predstavljamo 
vam skupino, ki že več kot dvajset let 
skrbi za svoje dobro počutje in zdru-

žuje starejše pod vodstvom strokovne 
fizioterapevtke.

Od pomladi do jeseni smo bolj ak-
tivne, saj smo več zunaj, urejamo 
vrtičke, hodimo na sprehode in smo 
aktivne skozi ves dan. Počutimo se 
bolje. Ko se prične jesen, se zapremo v 

Rekreacija Završe
društveno dejavni

Gibanje za starejše
društveno dejavni
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domove in naše aktivnosti se zmanj-
šajo na minimum. In takrat ponovno 
začutimo bolečine po telesu in oko-
relost le-tega. Tako si v teh mesecih 
pomagamo z gibanjem v telovadni-
ci. Pod okriljem fizioterapevtke izva-
jamo vaje, ki so primerne za vse, tudi 

za tiste, ki že čutijo rahle bolečine v 
določenih delih telesa. Med epidemi-
jo korona virusa smo prenehale z vad-
bo in komaj smo čakale, da se ponov-
no vrnemo v telovadnico. Tako smo 
pričele septembra, dobivamo se vsak 
torek ob 17. uri v Centru za zdravje in 

šport. Pridružite se nam in naredite 
nekaj koristnega za svoja telo in dušo.

a Jožica Vovk in  
Melita Tovšak, dipl. fiziot.

Leto bo kmalu končano, norija oko-
li korone se je pomirila in delo lahko 
nemoteno teče naprej. Tudi to leto, ne 
glede na malo slabši vpis, imamo tre-
ninge štirikrat tedensko, sodelujemo 
na tekmovanjih in dosegamo rezulta-
te, take in drugačne.

Sodelovali smo na seminarjih v 
Murski Soboti, Izoli in Kopru, Drago 
Felle je opravil licenco za 2023, Žak 
Ogris in Matevž Felle pa sodelujeta 
na izobraževanju za delavca v športu 
1. Izobraževanje bo končano do kon-

ca leta ali v začetku naslednjega. Tako 
skrbimo, da je delo v klubu kvalitetno 
in da bodo pogoji ministrstva za šport 
zadoščeni. 

Do sedaj smo bili na 7 tekmovanjih, 
bera medalj je zelo dobra. Naš klub 
od tekmovalcev ne zahteva medalje za 
nastop, prej kvaliteto in zavzetost. Do 
konca leta načrtujemo še tri tekmo-
vanja, če se jih ne bomo udeležili, pa 
tudi ne bo polom.

Letošnje naj tekmovanje je bilo sve-
tovno prvenstvo ITKF v Skopju, ki 
se ga je v kategoriji 60–70 let udeležil 
Drago Felle. Opravil je dva nastopa, 
in sicer v katah (4. mesto) in v borbah 
(3. mesto). Medalja, ki ima čisto enak 
lesk kot medalje naših mlajših tekmo-
valcev, je za Draga vrhunec tekmoval-
nih nastopov. 

Ker naš klub deluje s trenerskim 
kadrom, ki dela prostovoljno in zas-
tonj, je vsak nastop, vsak trening in 
vsak član kluba zlata vreden. Tako 
bomo delali tudi v bodoče, saj je to 
očitno formula za zadovoljstvo vseh 
udeleženih.

Ker se bližajo prazniki in konec leta, 
želimo vsem vesele in brezskrbne pra-
znike, polne sklede dobrot in medse-
bojno razumevanje.

a Drago Felle

Aktivnosti Karate kluba Mislinja
športni utrip
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Smo (pretirano) potrošniška druž-
ba. Pred nami je mesec december, me-
sec božične radosti, družinskih tre-
nutkov in nakupovanja. Kakšna pa je 
naša seznanjenost s pravicami in dol-
žnostmi, ko z nakupom (sklenitvijo 
prodajne pogodbe) vstopimo v pravno 
razmerje s prodajalcem? Kupili ste nov 
televizor, ki pa, ko ste ga doma prik-
ljučili, ni deloval. Odnesli ste ga na-
zaj v trgovino, kjer so vas napotili na 
servis, ki naj bi vaš televizor popravil. 
Pa veste, da to ni edina možnost, ki jo 
imate kot potrošnik na izbiro? 

O pravu varstva potrošnikov go-
vorimo, ko kot stranka na eni strani 
nastopa potrošnik1, na drugi strani pa 
prodajalec (podjetje)2. Pravo varstva 
potrošnikov se tako ne uporablja v 
primerih, ko pogodbo sklepata dve fi-
zični osebi (npr. ko od soseda kupite 
rabljen avtomobil). 26. 1. 2023 prič-
ne veljati nov Zakon o varstvu potro-
šnikov (Uradni list RS, št. 130/22, v 
nadaljevanju: ZVPot-1).3 Če ste bla-
go kupili npr. v času božičnih naku-
pov (vključno do datuma 25. 1. 2023), 
boste pri uveljavljanju pravic mora-
li uporabiti pravila do sedaj veljav-
nega Zakona o varstvu potrošnikov 
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 
126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 
55/17 – ZKolT, 31/18 in 130/22 – 
ZVPot-1, v nadaljevanju: ZVPot)4. 
V nadaljevanju bom opisala sistem 
varstva na podlagi novo sprejetega za-
kona (ZVPot-1). V kolikor boste opa-
zili napako na blagu, ki ste ga kupi-
li pred datumom 26. 1. 2023, pa se 
lahko name obrnete za bolj konkretna 

vprašanja in postopek uveljavljanja 
pravic na podlagi ZVPot.

Potrošniku sta pri uveljavljanju pra-
vic zaradi neskladnosti blaga s pro-
dajno pogodbo (v nadaljevanju tudi: 
stvarna napaka) na voljo dva meha-
nizma varstva, ki se med seboj ne iz-
ključujeta. Na vas, potrošniku (in ne 
na prodajalcu!) kot šibkejši stranki 
pravnega razmerja je, da se odločite, 
katero varstvo boste uveljavljali. Bolj 
znan mehanizem zaščite je garancija, 
manj znano pa je uveljavljanje stvar-
ne napake, ki jo predstavljam v nada-
ljevanju. V nasprotju z garancijo, ki 
je ponavadi dana v zvezi s t.i. tehnič-
nim blagom, lahko stvarno napako 
uveljavljate pri nakupu katerega koli 
blaga, ki ni skladen s prodajno po-
godbo. Blago je npr. skladno s prodaj-
no pogodbo zlasti kadar ustreza opi-
su, vrsti, količini in kakovosti ter ima 
funkcionalnost, združljivost in dru-
ge lastnosti, kot je zahtevano v pro-
dajni pogodbi.5 Prodajalec v prime-
ru stvarne napake odgovarja za vsako 
neskladnost blaga, ki obstaja ob do-
bavi blaga in ki se pokaže v dveh le-
tih od dobave blaga,6 kar pomeni, da 
prodajalec po dveh letih od dobave 
blaga za stvarno napako (neskladnost 
blaga) ne odgovarja več. Ko izveste za 
neskladnost blaga, morate v 2 mese-
cih od dneva, ko ste neskladnost ugo-
tovili, o tem obvestiti prodajalca in 
ga povabiti, da si stvar ogleda.7 V ob-
vestilu morate napako natančno opi-
sati.8 V obvestilu lahko od prodajalca 
najprej zahtevate brezplačno popravi-
lo ali zamenjavo blaga z novim brez-
hibnim blagom.9 Prodajalec mora bla-

go popraviti oziroma zamenjati v 30 
dneh (izjemoma se lahko rok podalj-
ša za največ 15 dni).10 Šele če prodaja-
lec v 30 dneh ne popravi/zamenja bla-
ga, imate na voljo naslednji zahtevek 
– (i) od prodajalca lahko zahtevate 
znižanje kupnine ali (ii) odstopite od 
pogodbe (prodajalca o tem obvestite 
in mu na njegove stroške vrnete bla-
go) in zahtevate vrnitev celotnega dela 
kupnine.11 V primeru, da se stvar-
na napaka pojavi v 30 dneh od doba-
ve blaga, pa lahko kot potrošnik ta-
koj odstopite od pogodbe in zahtevate 
vračilo plačanega zneska, ne da bi prej 
morali zahtevati popravilo ali zame-
njavo blago. V primeru, da se proda-
jalec ne bo strinjal z vami glede obsto-
ja stvarne napake, bo pomembno, kdo 
mora dokazovati obstoj napake v času 
dobave izdelka.12 Če ste prodajalca o 
napaki obvestili v enem letu od doba-
ve blaga, je prodajalec tisti, ki mora 
dokazovati, da izdelek nima napake 
in da je vaš zahtevek neupravičen. Če 
pa se napaka pokaže po enem letu od 
dobave blaga (in vse do dveh let), pa 
boste morali obstoj napake dokazo-
vati vi (npr. z mnenjem izvedenca, ki 

1 Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (1. odstavek 4. člena ZVPot-1).
2 Prodajalec je podjetje, ki sklepa prodajne pogodbe (1. odstavek 4. člena ZVPot-1).
3 ZVPot-1 je dostopen na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3083?sop=2022-01-3083 (05.12.2022).
4 ZVPot je dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513 (05.12.2022).
5 ZVPot-1 v 72.–77. členu določa, kdaj je blago skladno s pogodbo.
6 1. odstavek 78. člena ZVPot-1. 
7 84. člen ZVPot-1.
8 Prav tam. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči (i) osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga (ii) pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga (iii) sporo-

či zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo.
9 81. in 82. člen ZVPot-1.
10 2. odstavek 82. člena ZVPot-1.
11 Podrobneje glede odstopa od pogodbe in znižanja kupnine glej 83. člen ZVPot-1. Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali 

je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.
12 85. člen ZVPot-1 določa, da če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

Potrošnik, kakšno zaščito ti nudi pravo? 
prva pravna pomoč

Foto: www.gemius.com
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potrjuje, da gre za napako).13 V koli-
kor prodajalci vaših pravic ne prizna-
vajo (vam npr. namesto vračila kup-
nine ponujajo dobropis, napake ne 
priznavajo), bo potrebno sodno uve-
ljavljanje pravice v dveh letih od dne-
va, ko je potrošnik o neskladnosti bla-
ga obvestil prodajalca.14

Prodajalci potrošnike pogosto (ne)
namerno zavajajo, da za izdelke, za ka-
tere je dana garancija, ni mogoče uve-
ljavljati pravic iz naslova stvarne napa-
ke. Če uveljavljate zahtevek na podlagi 
stvarne napake, se prodajalec ne more 
sklicevati na to, da je izdelek v garan-
ciji in da morate uveljavljati garanci-
jo. Izbira je vaša. Pri izbiri primernega 
zahtevka (ali garancija ali stvarna na-
paka) upoštevajte, da je izbira zahtev-
ka odvisna od tega, ali je bila za izde-
lek sploh izdana garancija, kakšna je 
garancijska doba, kdaj je napaka nas-
tala, ali so bili zamujeni kakšni roki za 
uveljavljanje pravic.15 Ne glede na to, 

ali boste uveljavljali pravico iz naslova 
garancije ali iz naslova stvarne napake, 
se lahko v primeru težav pri uveljavlja-
nju pravic obrnete tudi na Tržni in-
špektorat Republike Slovenije.

Kakšne so torej razlike z garancijo16:
• garancija velja samo za blago, za ka-

tero je bila izdana (oziroma bi v pri-
meru obvezne garancije morala biti 
izdana), med tem ko lahko stvar-
no napako uveljavljate pri vsakem 
blagu;

• garancijo lahko uveljavljate v garan-
cijskem roku (v primeru obvezne ga-
rancije za brezhibno delovanje ta 
znaša eno leto, v primeru prostovolj-
ne (tržne) garancije pa garancijski 
rok določa proizvajalec);

• pri stvarni napaki prodajalec za na-
pake odgovarja dve leti od dobave 
blaga, uveljavljati pa jo je potrebno v 
dveh mesecih od odkritja napake;

• pri garanciji lahko najprej zahtevate 
zgolj odpravo napak, za kar ima ga-

rant (proizvajalec ali prodajalec) 30 
dni časa (izjemoma se lahko podalj-
ša za največ 15 dni), šele če napaka 
ni odpravljena, lahko zahtevate za-
menjavo z novim, brezhibnim bla-
gom. Pri uveljavljanju stvarne napa-
ke lahko že od začetka izbirate med 
popravilom ali zamenjavo.
Podrobneje o garanciji, varstvu po-

trošnika pri spletnem nakupovanju, 
nepoštenih pogodbenih pogojih, prav-
nih napakah, pravicah v primeru skle-
njenih pogodb o opravljanju storitev, 
varstvu v primeru nakupa rabljenega 
blaga, dobav digitalne vsebine in di-
gitalnih storitev in preostalih vidikih 
varstva potrošnikov pa morda v ka-
kšnem od prihodnjih prispevkov. Do 
takrat pa vam želim varno in uspešno 
sklepanje prodajnih pogodb ter vesele 
božično-novoletne praznike.

a Petra Miklašič, mag. prava in 
mediatorka

13 80. člen ZVPot-1. 
14 87. člen ZVPot-1.
15 Če smo kupili pralni stroj, ki ima zgolj 1-letno garancijo, pralni stroj pa preneha delovati po letu in pol, so za nas ugodnejša pravila uveljavljanja stvarne napake, saj se je napaka pokazala znotraj 

dvoletnega roka od dobave blaga.
16 Podrobneje o garanciji glej člene 89.-98. ZVPot-1.

V zadnjih mesecih iztekajočega se leta so svoj okrogli jubilej obeležili trije Mislinjčani, ki so vrsto 
let aktivno vpeti v družbeno dogajanje v naši občini in pripadajo medvojni generaciji letnikov 
1942. Ne le skromnost in prešernost v duši, pač pa je vsem trem skupno tudi to, da so bili so-
šolci že v osnovni šoli in kasneje na mariborskem učiteljišču, kar je med drugim krojilo tudi nji-
hovo nadaljnjo življenjsko pot, ki jih je ponesla v Mislinjo, kjer so vsi trije opravljali poklic učite-
lja. Miro Pruš, Tone Gašper in Marijan Križaj so že v času svoje poklicne poti, kakor tudi zatem, 
prispevali velik pečat na kulturno-umetniškem oz. športnem področju našega kraja, zato jim na 
tem mestu posvečamo skromno pozornost in zahvalo za doprinos k razvoju kraja ter iskreno 
čestitamo ob visokem jubileju in želimo še mnogo zdravih in ustvarjalnih let. 

Trije osemdesetletniki
čestitamo

Miro Pruš je upokojeni učitelj špor-
tne vzgoje in dolgoletni trener več ge-
neracij mislinjskih odbojkaric. Bil je 
tudi pobudnik za sestavo prve ženske 
odbojkarske ekipe, kar je bilo povod 
za ustanovitev Ženskega odbojkarske-
ga kluba leta 1973, vodenje pa je prev-
zel kar on sam. Tri leta kasneje se je 

odbojkarska sekcija osamosvojila in 
ustanovljen je bil Odbojkarski klub 
Mislinja, pod okrilje katerega sta spa-
dala tako moška kot ženska ekipa, ki 
sta v Mislinji prisotni vse odtlej. Del 
moške ekipe je bil tudi Miro Pruš, 
zatem pa ostal dolgoletni trener od-
bojkaric in vseskozi tudi sam predan 

športu. Njegove aktivnosti na podro-
čju športa v občini Mislinja segajo že 
v začetek šestdesetih let, ob njegovem 
prihodu v Mislinjo, sicer pa mu je bil 
šport gotovo položen v zibelko, saj je 
bil že njegov oče navdušen športni de-
lavec, odličen telovadec in atlet, tudi 
prejemnik Bloudkove nagrade. Miro 
Pruš ostaja v lepem spominu tako sta-
rejšim kot tudi mlajšim generacijam 
odbojkaric, saj je imel za delo z nji-
mi prav poseben čut in pedagoški pri-
stop. Sicer pa, kot pravi sam, je delo 
z ženskami veliko bolj zahtevno, saj 
moraš z igralkami delati bolj v »roka-
vicah«, predvsem pa moraš nanje gle-
dati kot oče in trener. Prav to, njegova 
strokovnost in izkušnje ter predanost 
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delu, obenem pa preprost in umirjen 
pristop, so njegove odlike za dolgole-
tno in uspešno kariero na področju 
dela z mladimi. Svojo strast do športa 
je prenesel tudi na svoja sinova, pred-
vsem pa šport kot svojo drugo ljube-
zen vseskozi deli s tisto prvo, soprogo 
Milico, tudi nekdanjo učiteljico špor-
tne vzgoje. Dragemu slavljencu ob ju-
bileju iskreno čestitamo in želimo še 
veliko zdravja, dobre volje in športnih 
užitkov, tako odbojkarskih kot tudi 
vseh ostalih. 

Tone Gašper je še eden v vrsti le-
tošnjih jubilantov, ki je svojih 80 let 
tudi obeležil v pravem pomenu bese-
de. Presenečenje, ki so mu ga prip-
ravili člani, ali bolje rečeno, članice 
njegove družine, je bilo zaznati tudi 
na družbenih omrežjih. Dolgoletni 
ravnatelj OŠ Mislinja, član števil-
nih zborovskih zasedb, med njimi naj 
omenimo le Lovski oktet Podgorje, 
Oktet Lesna in Mešani komorni zbor 
Carinthia Cantat, katerega zborovod-
ja je že četrt stoletja, je vse svoje živ-
ljenje predan glasbi. Tudi njegovo pe-
dagoško delo je bilo ob dolgoletnemu 
ravnateljevanju na OŠ Mislinja, zapi-
sano tej zvrsti umetnosti. Poučevati 
je namreč pričel kot učitelj glasbene-
ga pouka in kasneje postal zborovod-
ja šolskih in društvenih pevskih zbo-
rov, predvsem pa je vseskozi pronicljiv 
snovalec glasbenega življenja in sou-

stvarjalec kulturnega utripa ter huma-
nitarne dejavnosti v Mislinjski dolini. 
Med drugim je tudi ustanovni član 
Lions kluba Slovenj Gradec, kjer je od 
leta 2010 koordinator za likovni nate-
čaj, ki je bilo lani še posebej uspešno, 
saj je likovno delo učenke ravenske 
OŠ Prežihovega Voranca na svetov-
nem natečaju mladih likovnikov za-
sedlo prvo mesto. Tudi sam je bil kot 
član Okteta Lesna in kasneje kot zbo-
rovodja priznane koroške komorne za-
sedbe Carinthia Cantat prisoten na 
številnih gostovanjih doma in v tuji-
ni, kar je prav gotovo vplivalo tudi na 
njegov svetovno nazorski pogled, ki ga 
vpleta na različna kreativna področ-
ja. Dragemu slavljencu želimo, da ta, 
njemu lasten vrelec kreativnosti niko-
li ne usahne in mu ob jubileju iskreno 
čestitamo. 

Na prvi dan v mesecu decembru 
je svojih 80 let življenja obeležil tudi 
Marijan Križaj, častni občan Občine 
Mislinja. Ko je kot mlad učitelj in 
vodja podružnične šole v Završah leta 
1969 začel s službovanjem, se je za-
čelo tudi njegovo aktivno družbeno-
-politično udejstvovanje na številnih 
področjih naše občine. Z nostalgijo 
in veseljem se spominja teh let, ko so 
učenci in njihovi starši še spoštovali 
poslanstvo učiteljev in njihovo vlogo 
pri razvoju in napredku kraja ali kot 
pravi Marijan: »Bili so to časi, ko smo 

bili vsi ena velika družina. Učiteljice 
in učitelji smo pomagali vaščanom 
pri kmečkih opravilih, skupaj smo 
priložnostno tudi zapeli in se veselili 
ali tolažili, skupaj pripravljali kultur-
ne in družabne dogodke, urejali ces-
te in plužili sneg, skupaj smo smučali, 
se sankali, kepali, koline so bile vaški 
praznik. Resnično so bili zelo lepi časi 
…«. Ob poučevanju je učence boga-
til s kulturnimi dejavnostmi, skupna 
prizadevanja s krajani so rodila prepo-
trebno cesto, ki je zaselek povezovala 
z dolino. V tistem času je bila obnov-
ljena tudi šolska stavba s prostori in 
učilnicami vred, športno igrišče, ki so 
ga takrat uredili, pa še danes povezu-
je in združuje ljudi ob različnih špor-
tnih ali drugih aktivnostih. Da je de-
cember njegov mesec, dokazuje tudi 
vloga dedka Mraza, ki jo je po sili 
razmer prevzel kot učitelj, da bi prese-
netil svoje učenke in učence. Potem je 
Dedek Mraz tudi ostal. Lik tega dob-
rega moža oživlja že več kot 55 let, po 
vsej verjetnosti gre za svojstven rekord 
v Sloveniji. Prav tako je svojo preda-
nost kraju namenjal kot moderator 
številnih prireditev v občini in dru-
god, na poslednjo pot pa s čutečimi 
in edinstvenimi govori pospremil šte-
vilne nekdanje krajanke in krajane. 
Marijan Križaj sodi v generacijo, ki se 
je v skromnih razmerah in z velikim 
trudom zavezala svojemu poslanstvu 
v tolikšni meri, da mu ostaja zvest še 
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Bilo je davnega leta 1993. Z ženo 
sva se odpravljala na dopust v Španijo. 
Čakala sva na avtobusni postaji Žalec, 
ko sva zagledala znanca iz našega kra-
ja. Pozdravili smo se in nadaljevali 
pot. Ko smo prispeli v Španijo, pa se 
je začelo dogajati… 

Skupaj smo ˝naleteli˝ štirje pari s 
Koroške in Štajerske in eden izmed 
parov sta bila tudi Jože in Marija. 
Naše prijateljstvo je pognalo koreni-
ne in naslednje leto bi bilo trideset 
let druženja skupine ˝Španski borci – 
Sangriosi .̋ Tokrat se bomo spomnili 

našega prijatelja Jožeta, ki se je od nas, 
na žalost, pred kratkim poslovil.

Jože, hvala za vse. Vedno si prine-
sel med nas dobro voljo in na naših 
srečanjih skrbel za humor. Že tak-
rat v Španiji smo se ti iz srca nasmeja-
li in iz leta v leto si nas znal razvedri-

Čestitamo Aneju Založniku, ki je 
na 8. Državnem tekmovanju v igra-
nju na diatonično harmoniko, ki je 
potekalo pod okriljem Zveze diato-
nične harmonike Slovenije in Javnega 
sklada Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti 19. novembra v dvorcu 
Bukovje, med 44 najboljšimi sloven-
skimi harmonikarji osvojil odlično 
srebrno priznanje. S tem je zlatemu 
priznanju na mednarodnem tekmo-
vanju za nagrado Avsenik, nazivu dr-
žavnega podprvaka ter Šegovčevi pla-
keti in Slakovem zlatem priznanju 
v disciplini solo harmonike, nani-
zal še en dosežek, ki vodi proti med-
narodnemu glasbenemu odru, saj je 
bilo državno tekmovanje hkrati tudi 
predtekmovanje za Svetovno prven-
stvo v tej glasbeni zvrsti. Medtem 
je Anej, ki obiskuje 9. razred OŠ 
Mislinja, prejel tudi status perspek-
tivnega mladega umetnika, kar bo 
gotovo olajšalo številne ure vadbe, ki 
jih izvaja pod skrbnim mentorstvom 

Klemna Rošerja. Obema iskreno če-
stitamo in se veselimo nadaljnjih 
uspehov.

Anej na letošnjem državnem tekmovanju v 
dvorcu BukovjeAnej z mentorjem Klemnom Rošerjem

Jože Potočnik (1948–2022) 
pisma bralcev

Nov uspeh mladega harmonikarja
čestitamo

danes. Kot sam pravi, nikoli ne bo ne-
hal pomagati ljudem in pisati, pa če-
tudi le za svojo dušo. Naj mu bo dano 
zdravo in zadovoljno, v krogu druži-
ne, preživeti še veliko let. Dragemu 

slavljencu iskreno čestitamo in se zah-
valjujemo tudi za dobro sodelovanje 
in vso opravljeno delo v večkratnih 
sestavah Občinskega sveta Občine 
Mislinja.

a Župan, Občinska uprava 
Občine Mislinja ter člani 
uredništva
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ti. Vemo, da si bil zaseden s številnimi 
dejavnostmi, a si si vzel čas za nas. Na 
naših druženjih si nam rad pripove-
doval, kako si preživljal svojo mladost 
v Mislinjski Dobravi ob dedanu, ki 
je bil kovač in si mu veliko pomagal. 
Zelo rad si nam razložil potek svojega 
šolanja: prve štiri razrede si obiskoval 
v Šentilju in nato nadaljeval nasled-
nje štiri v Slovenj Gradcu. V srednjo 
tehnično šolo si se podal v Maribor. 
Po zaključku šolanja si se zaposlil v 
podjetju Monter Dravograd, od ko-
der so te poslali na delo v ladjedelnico 
na Reko. Podjetju si ostal zvest vse do 
upokojitve. V okviru delovnih nalog si 
prepotoval velik del sveta in stkal og-
romno prijateljstev. Vedno si bil rad 
med ljudmi in ljudje ob tebi. Ko si me 
nekoč spremljal na službeni poti na 
Primorsko, ni bilo kraja, kjer ne bi ne-
koga poznal. Na koncu naju je pogo-
stil celo tvoj prijatelj v Italiji. 

Po končanem vojaškem roku si 
spoznal Marijo, s katero sta si ustva-
rila dom v Slovenj Gradcu. Rodila 
se vama je hčerka Monika. Srce te je 
vleklo nazaj v Dovže, kamor ste se z 
družino preselili leta 1986. Tvoja dru-
žina: žena Marija, hčerka Monika in 
vnuka Gal ter Zoja, so ti pomenili vse. 
Dnevi z njimi so te neizmerno osre-
čevali. Vnuka sta bila rada z vama z 
Marijo in tudi ogromno sta se nauči-
la od vaju.

Leta 2004 so na dvorišču tvoje ro-
dne hišice pričele gnezditi Lastovke. 

Ampak te lastovke niso nikdar več od-
letele v južne kraje, kar ostale so pri 
tebi in poletele s pesmijo zdaj sem, 
zdaj tja. Prepevale so po vsej Sloveniji. 
Ti si jih tako vzljubil, da nisi mogel 
brez njih. Prav tako pa tudi one ne 
brez tebe. Saj se spomniš, ko so zape-
le: »Kjer lastovke gnezdijo, so dobri 
ljudje doma.« Vseh osemnajst let si jih 
vzpodbujal, da naj vztrajajo ter bil nji-
hov menedžer, podpornik, oboževalec 
in predvsem prijatelj.

Po vrnitvi v Mislinjsko Dobravo 
si se aktivno vključil v delovanje ra-
znih društev. Najbolj si bil aktiven 
pri dovžanskih gasilcih, katerim si 
se pridružil v letu 1975. Leta 1995 
te je takratni predsednik prosil, če bi 
prevzel mesto tajnika in ti si se z ve-
seljem odzval ter to delo opravljal 
vestno in zavzeto vse do tvoje pre-
rane smrti. Natančnost, doslednost, 
urejenost, zanesljivost in resnost so 
vrline, ki so te krasile pri tvoji funk-
ciji v društvu. Da je društvo dosegalo 
lepe uspehe, raslo iz dneva v dan, ter 
da so prireditve, seje ali občni zbo-
ri potekali po protokolu in v najlep-
šem redu, je tudi tvoja velika zasluga. 
Med delovanjem v gasilski organiza-
ciji si dosegel čin gasilca II. stopnje. 
Za svoje požrtvovalno delo si dobil 
tudi številna priznanja: plaketo ob 
70 letnici PGD, priznanje Gasilske 
zveze Slovenije III. stopnje, posebno 
društveno priznanje, priznanje GZS 
II. stopnje, društveno priznanje III. 
stopnje, društveno priznanje I. stop-
nje, priznanje GZS I. stopnje, gasil-
sko odlikovanje III. stopnje, značko 
za 10 let dela v operativi, društveno 
odlikovanje I. stopnje, plaketo gasil-
skega veterana, značko za dolgoletno 
delo – 40 let in gasilsko odlikovanje 
II. stopnje.

Ker si že od mladosti gojil ljube-
zen do narave in živali, si se leta 1983 
včlanil med lovce. Tam si opravljal 
številne funkcije, od starešine društva 
vse do glavnega nadzornika. Bil si ak-
tiven tudi širše in sicer na OLZ KLZ, 
kjer si opravljal delo člana NO, kjer je 
združenih 19 društev. Za vso delo in 
trud ti je bil podeljen znak za lovske 

zasluge, red za lovske zasluge 3. stop-
nje LZS ter priznanje OLZ II.

Sodeloval si tudi pri smučarskem 
klubu Smuk, kjer si bil najbolj aktiven 
pri gozdnem teku. Tudi v tem dru-
štvu si prevzemal pomembne funkci-
je. Zelo si se angažiral pri trasiranju in 
obeleževanju spominske poti Vranov 
let. 

Ko so ustanavljali Gobarsko društvo 
Šmartno, si bil med ustanovnimi čla-
ni in nekaj let tudi član upravnega od-
bora. Ob dvajseti obletnici ste izdali 
zbornik in ti si se podpisal med njego-
ve soavtorje.

Bil si tudi član društev, ki si jim na-
menil svoj čas in življenjske moči: 
Društvo Prekmurcev na Koroškem, 
Planinsko društvo, Društvo diabe-
tikov Slovenj Gradec in Aeroklub 
Slovenj Gradec.

Jože, saj veš, kako si večkrat dejal, 
da že sedaj vabiš na 138. rojstni dan, 
če le ne pride kaj vmes. Nismo pri-
čakovali, niti verjeli, ko smo izvede-
li, da je prišlo nekaj vmes. V vsej svoji 
krutosti je smrt posegla v tvoje življe-
nje in delo ter vse tvoje načrte. Sedaj 
si že tam, v onostranstvu, kjer skrbiš 
za urejenost, protokol, dobro voljo in 
še in še.

Pa naj se ti zahvalimo za vse, pred-
vsem pa za tvoje veliko prijateljsko 
srce z mislijo Henrrya Myersa: 
»Prijatelji so tisti, ki ravnajo z nami, 
kot da smo najdragocenejši. Najbližji 
so nam in najbolj razumejo, kaj nam 
pomeni življenje. Do nas čutijo tisto, 
kar čutimo sami. Z nami so povezani 
v zmagoslavju in predvsem v nesreči.« 

a V spomin dragemu prijatelju: 
Štefan, Hedvika, Branka, Boris, 
Vlasta, Brane
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V naselju Straže je od začetka decembra nameščen avtomatski 
defibrilator (AED), ki ga je iz participativnega proračuna financi-
rala Občina Mislinja. AED je nameščen na zunanjem delu stene 
poslopja na Kmetiji Jakob, kar širši okolici omogoča krajši čas do-
stopa do te elektronske naprave, ki rešuje življenja. Avtomatski 
defibrilator lahko uporabljajo vsi ljudje z manj izkušnjami na po-
dročju prve pomoči, saj so vsi koraki vodeni glasovno in z upo-
rabo svetlobnih znakov na gumbih. Na vseh nas pa je, da se 
čim bolje seznanimo z načinom rokovanja in temeljnimi postop-
ki oživljanja, saj smo lahko že jutri soočeni z neljubo situacijo.

O g l a s n o  s p o r o č i l o

Staršem novorojencev v občini Mislinja

čestitamo

a Župan,  
občinska uprava Mislinja,  
uredniški odbor NO

Krištof Gros
Nina Mezek
Fat Kabashi

Poskrbite 
za zdrav 
nasmeh.

Zobje
Zobje+
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Foltanovi, gostitelji prireditve Pozdrav jeseni, poosebljajo bistvo te 
prireditve: ni važno vreme, vedno je luštno.

Lepo je graditi, potrebno pa je čez čas tudi vzdrževati. In tako je 
Štrekna letošnjo jesen dobila lepo obnovljen kolesarski most v 
Vovkarjah. 

Razstave v galeriji Kavka so res različnih tematik, rdeča nit pa je 
vedno Jože Tisnikar. Še v piškotih se najde njegov navdih.

Sodobna tehnika nam je marsikdaj v pomoč, a le, če jo znamo 
uporabljati. Tako so mislinjski gasilci na Jakobovi kmetiji v Stražah, kjer 
je nameščen nov, javno dostopen defibrilator (AED), pripravili zelo 
dobro obiskano delavnico temeljnih postopkov oživljanja z njim.

Da na mladih svet stoji, je znano. Tega se zavedajo tudi mislinjski 
gasilci, ki so v oktobru, mesecu požarne varnosti, pripravili pravo 
gasilsko vajo podmladka.

Cerkev sv. Ahaca je ena starejših tod okoli. In po treh desetletjih je 
bila tudi ona deležna temeljite prenove zunanjosti, kar je blagoslovil 
naš mariborski nadškof in metropolit msgn. Alojzij Cvikl. 

Vsestranska ustvarjalka Sonja Tamše, s koreninami v Mislinji, je 
predstavila svoj prvenec, pesniško zbirko Mamarime. Preverite v 
naši lepi novi knjižnici.

Avtomobili! Tako vsakdanji, a včasih prezahtevni in neobvladljivi. In 
posledice so tu. Raje previdno!



 22. december 16.30 pred PC Lopan Praznični mulc in prihod Dedka Mraza Mislinjski mulc
 23. december 19.00 dvorana PC Lopan Božično-novoletni koncert Babnikove godbe 1906 z gosti: 

Igor in zlati zvoki, zbor GŠ Blamaja KD Mislinja
 24. december 21.00 cerkev sv. Vida Polnočnica in druženje ob kuhančku in čaju KD Završe
 26. december 15.00 velika dvorana PC Lopan Božično-novoletno praznovanje obisk dedka Mraza  

za predšolske otroke, Občina Mislinja
 26. december pop. zbor pri Kovaču v Podgorju Trikraljevski pohod na Uršljo goro KD Završe
 počitnice 14.00 travnik pri POŠ Završe Sankanje KD Završe
 3. januar  16.30 Knjižnica Mislinja  Moljčkova urica z Darjo Kulturni hram Mislinja 
 17. januar  16.30 Knjižnica Mislinja Moljčkova urica z Darjo Kulturni hram Mislinja 
 20. januar  18.00 Knjižnica Mislinja Potopisno predavanje – Tadžikistan, gorska in jezerska 

pravljica Kulturni hram Mislinja 
 24. januar  18.00 Knjižnica Mislinja Predstavitev knjige Nataše Zupanc 42: pričevanja s healing 

masaž, resnične zgodbe, različne usode Kulturni hram Mislinja 
 28. januar 9.00–12.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 31. januar  16.30 Knjižnica Mislinja Moljčkova urica z Darjo Kulturni hram Mislinja 
 počitnice  14.00 travnik pri POŠ Završe Sankanje KD Završe
 8. februar 8.00 zbor pri Brunarci Tradicionalni pohod ob kulturnem prazniku KD Završe
 18. februar 14.00 pred PC Lopan Pustni karneval KD Završe
 25. februar 9.00–12.00 pred PC Lopan Mislinjska tržnica Občina Mislinja
 27. februar  18.00 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec Otvoritev razstave ANIMA:LIA –  

11. Hommage Jožetu Tisnikarju KD Jože Tisnikar Mislinja
 26. marec  15.00 telovadnica POŠ Završe Proslava ob materinskem dnevu KD Završe

Organizatorji prireditev si glede na vreme ali višjo silo pridržujejo pravico do spremembe datumov.  
V primeru nepopolnih oz. spremenjenih podatkov bodo le-ti sprotno podani na spletni strani Občine Mislinja.  
Podatke prireditev za naslednjo številko zbiramo do 26. februarja 2023 na e-naslov nasaobcina@mislinja.si. 

Prireditvenik december 2022–marec 2023
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