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K A Z A LO Beseda 
urednice
Pomladno pozdravljeni, bralke in bralci.

Nedavno tega je na aktivnem druženju kakih desetih žensk 
njih voditeljica povedala, da so energije slabe, da je na delu 
retrogradni Merkur. Uf, smo si oddahnile. Z nami, ki nam 
tiste dni ni šlo najbolje, torej ni nič narobe, kriv je Merkur! Saj 
je vseeno, kaj pomeni retrogradni, vseeno, kako vpliva na 
nas, poanta je v tem, da je kriv. In odgovoren. Da se slabo 
dogaja zaradi njega. Da jaz nimam nič pri svoji slabi volji. Še 
kar odrešujoč občutek prvi trenutek. 

Iskren razmislek pa Merkurju prizna, da je bil le izhod v sili – 
za svoje dobro, slabo, nikakršno ali vsakršno počutje bomo 
že morali biti sami odgovorni, ga pestovati ali spremeniti. 
Pa naj gredo Merkur in vsi ostali planeti z njim nazaj ali pa v 
levo oziroma desno. 

O tem bi znala veliko povedati romanopiska (že od oktobra 
ji lahko tako rečemo), naša sokrajanka, psihologinja 
po izobrazbi, Mojca Šipek. Pa tudi Jan Robin, ki ga 
predstavljamo skozi njegov zeleni hobi, prav gotovo ve, 
kdo je kriv, če rožam ne gre dobro. Mislite, da Narodni 
dom uspešno deluje, ker gre v času abonmaja in predstav 
Merkur naprej? In kaj povzroča sijajne glasbene uspehe, o 
katerih lahko preberete v tej številki? Nič kaj jih ne povzroča; 
za njimi sta pozitivna naravnanost in dosti vloženega 
dela. In ko je tema dvema pogojema zadoščeno, tudi 
najnenavadnejša postavitev planetov mine brez večjih 
neprijetnosti.

Naj pomladni veter veje v to smer, nam želim. Naj bodo 
zunanji krivci le izhod v sili, ko je res sila. Za ostalo pa 
prevzemimo odgovornost in vzemimo svoje dobro počutje v 
svoje roke. 

Na branje!

In vse dobro,

Jerneja Vertačnik
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Spoštovane 
občanke in občani, 

kot vsako leto smo tudi letos že sprejeli občinski prora-
čun, ki je temeljni dokument občine, tako po vsebinah 
in področjih dela, kot tudi finančnem okvirju, in v glasilu 
šuMc vas seznanjamo z osnovnimi poudarki le tega. 

V prvih treh mesecih so se odvili številni zbori članov 
naših društev, ki jih v naši občini res ni malo. S ponosom 
smo lahko poslušali poročila o opravljenem delu in ak-
tivnostih in se ponovno prepričali, da se v naših društvih, 
na vseh področjih, dela dobro. za to ste seveda zaslužni 
ljudje, prostovoljci in zanesenjaki, ki na tej poti vztrajate 
že zelo dolgo. za vse to smo vam neizmerno hvaležni. 

Pomlad je čas številnih praznovanj in pred nami so že 
velikonočni prazniki, prazniki svetlobe, upanja in veselja. 
Poleg temeljnega sporočila velikonočnih dni je s tem 
praznikom povezano veliko ljudskih običajev, šeg in na-
vad, ki so pravo etnološko bogastvo različnih izročil, od 
posebnih jedil, blagoslova ognja, izdelovanja pirhov … 

Spoštovane občanke in občani, želim vam, da vsak iz-
med nas doživi velikonočne praznike na svojstven način 
in da v naših domovih in srcih zažari luč, svetloba, mir in 
upanje.

V letošnji pomladi vam želim veliko poguma pri vseh 
izzivih, ki jih boste premagovali, ter veliko volje in sreče, 
da jih boste uresničili. želim vam obilo lepih doživetij, v 
prostem času pa naj vam bo sopotnik tudi naše občinsko 
glasilo šuMc. 

župan občine Mežica
Dušan Krebel

letošnja mila zima je za nami in stopili smo 
v pomlad, ki bo prav gotovo prinesla veliko 
spomladanskih cvetlic, toplih žarkov in 
veselja. Pred vami je tako nova, pomladna 
številka občinskega glasila šuMc z 
veliko zanimivih vsebin iz naše občine in 
dogajanja v njej. 

župan občine Mežica
Dušan Krebel

Voščilo 
ob dnevu upora 
proti okupatorju in 
prazniku dela

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,

iskreno vam čestitam ob našem 
državnem prazniku, 27. aprilu, 
dnevu upora proti ukupator-
ju. na ta dan leta 1941 je bila v 
ljubljani ustanovljena Protiim-
perialistična fronta, ki se je po 
nemškem napadu na Sovjetsko 
zvezo 22. junija 1941 preimeno-
vala v osvobodilno fronto slo-
venskega naroda.

le nekaj dni za tem bomo slavili 
mednarodni praznik delavstva, 
ki ga 1. maja vsako leto praznu-
jemo v večini držav sveta in je 
največje praznovanje socialnih in 
gospodarskih dosežkov medna-
rodnega delavskega gibanja. 
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Proračun Občine 
Mežica za leto 2019
Občinski svet Občine Mežica je na 3. redni seji dne 6. 3. 2019 sprejel proračun za leto 2019. 
Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2019 je pomladanska napoved 
gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. 
Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo letošnjega proračuna Občine Mežica. 
Pri pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob 
hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno 
prevzetih obveznosti. 

Glavni finančni vir proračuna prestavlja povprečnina. Povprečnina je na prebivalca ugotovljen 
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Določena je na podlagi 
Dogovora o višini povprečnine za leto 2019 med Vlado rS in reprezentativnimi združenji 
slovenskih občin in znaša 573,50 € na prebivalca. občina Mežica bo v letu 2019 iz tega naslova 
prejela 1.961.758,00 €. Poleg povprečnine so prihodki občine še drugi davčni prihodki, kot so 
davki na premoženje in davki na blago in storitve. Velik delež prihodkov predstavljajo še transferni 
prihodki, to so prihodki iz državnega proračuna (evropska in državna sredstva namenjena za 
sofinanciranje investicij). Med nedavčne prihodke se štejejo prihodki od premoženja (zlasti 
najemnine) in prihodki od udeležbe pri dobičku in dividend. kapitalski prihodki pa so prihodki od 
stvarnega premoženja (prodaja zemljišč). Donacije so sredstva pridobljena s strani donatorjev. 

ODHODKI PRORAČUNA 2019 

Tekoči odhodki 1.208.843,00 € 31,7 %

Tekoči transferi 1.353.547,00 € 35,4 %

Investicijski odhodki 1.205.841,00 € 32,2 %

Investicijski transferi 24.378,00 € 0,7 %

Skupaj 3.792.609,00 € 100,0 %

PRIHODKI PRORAČUNA 2019 

Davčni prihodki 2.232.040,00 € 58,7 %

Nedavčni prihodki 444.832,00 € 11,7 %

Kapitalski prihodki 110.000,00 € 2,9 %

Donacije 80.000,00 € 2,1 %

Transferni prihodki 933.099,00 € 24,6 %

Skupaj 3.799.972,00 € 100,0 %
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V proračunu je za leto 2019 načrtovanih 3.792.609 € odhodkov. največji delež predstavljajo tekoči 
transferi, ki znašajo skoraj 36% vseh odhodkov. 32% sredstev občina namenja za tekoče odhodke, 
32% pa za nove investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja. 

največ sredstev namenjamo za področje vzgoje in izobraževanja, kamor spadajo materialni 
stroški in investicijsko vzdrževanje šole, dejavnost vrtca Mežica in drugih vrtcev ter prevozi otrok. 
Drugi največji delež predstavljajo vlaganje v kulturo, šport in nevladne organizacije v skupni višini 
511.597,00 €, kar vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov in investicije v 
športne objekte. največja predvidena investicija v športne objekte je projekt ureditev športnega 
parka Mežica v skupni višini 255.608,00 €, ter nakup opreme in razsvetljave za nogometno igrišče 
v skupni višini 88.189,00 €. na področju prometa in cestne infrastrukture 
vlagamo v tekoče in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, urejanje cestnega prometa in 
razsvetljavo. na področju gospodarstva predvidevamo investicijo v projekt Poslovna cona 
območja Glančnik, kjer bo občina pridobila nepovratna sredstva za izgradnjo komunalne 
infrastrukture in ceste v Poslovni coni območja Glančnik. Skupna vrednost projekta znaša 
478.281,88 €. izvedba projekta je predvidena v letu 2019 in 2020.

na področju lokalne samouprave namenjamo sredstva v višini 376.074,00 €. V socialno varstvo 
namenjamo sredstva v višini 266.729 €. za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno 
dejavnost namenjamo sredstva v višini 237.172,00 €. za servisiranje javnega dolga predvidevamo 
sredstva v višini 142.327,00 €, za intervencijske programe in programe varovanja okolja in 
naravne dediščine namenjamo sredstva v višini 242.535,00 €. V kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
namenjamo sredstva v višini 100.019,00 €. Manj kot 2% celotnega proračuna pa namenjamo za 
politični sistem, za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih, za zdravstveno varstvo, trg dela in 
delovne pogoje.
 
Občinska uprava Občine Mežica

ODHODKI PO PODROČjU PRORAČUNsKe PORAbe 2019
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V naši novi rubriki bralke in bralci postavljate vprašanja županu naše 
občine, občinskim svetnikom in drugim uslužbencem občine Mežica. 
odgovori na prva vprašanja so pred vami.

Ali kdo kontrolira izvedene projekte? Kdo in kaj, kako pogosto, kako ukrepa, kak je postopek za 
urejanje razmer? Bralce motita naslednja primera: informacijske table z Mežicljem so večino-
ma že vse okvarjene in na stopnicah na pokopališču so (spet) razpoke in zamiki ...

z vsakoletnim proračunom se določi nabor projektov in investicij, ki se bodo izvajali v teko-
čem letu. Predlagatelj proračuna je župan, sprejme pa ga občinski svet. Pobude in predlo-
ge vsebin dajejo politične stranke, društva in občani. odgovor za navedena dva primera: 
informacijske table bomo nadomestili z novimi, projekt bomo prijavili za sofinanciranje iz 
sredstev laS. Stopnice na pokopališču bomo sanirali v okviru sredstev tekočega vzdrževa-
nja pokopališča. 

Kaj je s sprehajalno potjo s Polene proti »Marholčevim ridam« - ali se je tam že možno spreha-
jati ali ne, če ne, zakaj ne?

Po sprehajalni poti se je možno sprehajati. zemljišče preko dvorišča ovčar je v lasti občine 
Mežica, tako da ni nobenih zadržkov. celotna trasa sprehajalne poti je predvidena za izgradnjo 
kolesarske poti, ki se bo začela graditi predvidoma naslednje leto. 

Kako dolgo bo podobo kraja še kazila hiša pod cerkvijo?

hiša je v zasebni lasti, zato občina na zatečeno stanje hiše ne more vplivati. 

Zakaj ob uvedbi nove prometne ureditve niso bile postavljene table, ki bi na to opozarjale že 
npr. na odcepu z glavne ceste na Podjunsko, pa morda še kje (menda drugod tak postopek 
uvedbe nove ureditve poznajo)?

občina je spremenila prometno ureditev lokalne ceste, promet na državni Podjunski ulici pa 
se ni spremenil, zato postavljanje tovrstnih signalizacij ob državni cesti ni dovoljeno. 

Bralci bi želeli razlago – v nekaj točkah opisan postopek sprejemanja odločitev za nove objek-
te (kdo izbere arhitekta, kdo pripravi vnaprejšnje zahteve, kakšen naj bi projekt bil, kaj naj bi 
vseboval – in česa ne; kdo predlagani načrt dokončno potrdi).

občinska uprava pripravi projektno nalogo, v kateri opredeli investicijo. Praviloma projektno 
nalogo, sploh za večje projekte, potrdi pristojni odbor občinskega sveta. Projektant / arhitekt 
se praviloma izbere z javnim razpisom oz. z zbiranjem ponudb. nato se projekt usklajuje na 
nivoju občinske uprave, pristojnih odborov in občinskega sveta. 

na občini 
ODGOVARJAJO … 
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Kaj je z nadstreškom za potnike na avtobusni postaji?

Postavitev nadstreška na avtobusni postaji trenutno ni predvidena. Postavitev nadstreškov na av-
tobusnih postajališčih na celotnem potegu regionalne ceste skozi Mežico je predmet obravnave v 
okviru izvedbenega projekta rekonstrukcija regionalne ceste skozi Mežico. Po obljubah DrSi naj bi 
se rekonstrukcija ceste začela izvajati v roku dveh let. 

Ali planirate postavitev table za oglase, osmrtnice. Kje in kdaj?

V okviru ureditve prostora okoli nove tržnice smo postavili tudi oglasno tablo, kamor se nameščajo 
razni plakati in osmrtnice. 

šu mc |  PoMl aD 2019

stanovanjska gradnja 
V Mežici
kar veliko vzpodbudnega se 
dogaja v zvezi z gradnjo sta-
novanj na koroškem pa tudi 
širše, Mežica pri tem ni izjema. 
trenutno intenzivno potekajo 
gradbena dela v stavbi bivše-
ga hotela, ki bo prenovljen v 
večstanovanjski objekt z 20 
stanovanji. občina Mežica je 
že pred leti s sprejetjem oPn 
zagotovila dodatne površine 
– stavbna zemljišča za sta-
novanjsko gradnjo, na katerih 
danes že stojijo stanovanjski 
objekti (Smrečnikovo, Sto-
parjevi travniki). Večji projekt 
stanovanjske gradnje z več 
kot 20 individualnimi hišami je 
možno izvesti tudi na obmo-
čju »ekonomije«. 

zanimiv življenjski prostor za 
mlade družine je tudi v centru 
Mežice (bližina šole, vrtca …), 
ki je predviden za gradnjo 
večstanovanjskih objektov na 
zemljišču, zahodno od tenis 
igrišč (glej grafiko). 

S
lik

a 
je

 s
im

b
o

lič
n

a.
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občina je že v letu 2018 prip-
ravila strokovne podlage za 
umeščanje objektov v ome-
njeni prostor. želimo pridobiti 
investitorje, ki bi v ta prostor 
umestili (oPPn) in zgradili mo-
deren večstanovanjski objekt 
z 10 do 12 stanovanjskimi 
enotami. Mirno mestno okolje, 

bližina komunalne infrastruk-
ture, predvidljivi – znani pogoji 
gradnje ponujajo zasebnemu 
investitorju možnost, da zgradi 
in ponudi trgu stanovanja v 
privlačnem okolju.

občina v letu 2019 pričenja z 
projektom izgradnje povezoval-

ne ceste proti objektom Vrtca 
iz zahodne smeri, skladno s 
sprejetimi strokovnimi podla-
gami. S tem bo območje pred-
videne stanovanjske zazidave 
še bolj zanimivo.

Služba za gospodarstvo
Milan Krivograd

sPReMINjAMO NAČIN 
LOČeNeGA ZbIRANjA 
KOMUNALNIH ODPADKOV 
V KOROŠKI ReGIjI
Spoštovane občanke in občani, uporabniki komunalnih storitev zbiranja komunalnih odpadkov v 
Mežiški dolini,
v skladu z uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (ur. 
l. rS, št. 33/17) in uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (ur. l. rS, št. 84/06, 106/06, 
110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17), vas obveščamo, da uvajamo 
nov način ločevanja komunalnih odpadkov.
z dopisom vas želimo podrobneje seznaniti o vseh spremembah, ki se nanašajo na ločeno zbiranje 
odpadkov. Verjamemo, da vam bodo navodila v pomoč ter da bo s tem prehod na nov način 
ločevanja odpadkov čim bolj preprost in razumljiv.

SPreMenJeno PoiMenoVanJe zaboJnikoV in Vrečk

Prejeli ste nove nalepke za zabojnike. Prosimo, da jih ustrezno nalepite na zabojnike. 
Vrečke in zabojniki se bodo preimenovali iz vrečka/zabojnik za suhe odpadke v vrečko/zabojnik za 
oDPaDno koMunalno eMbalažo, vrečka/zabojnik za mokre odpadke pa v vrečko/zabojnik za 
Mešane koMunalne oDPaDke. obstoječe vrečke, ki jih imate na zalogi, porabite.

Poimenovanje zabojnikov in vrečk sedaj:
suhI OdPadkI

Mokri oDPaDki
biološko razGraDlJiVi oDPaDki

Poimenovanje zabojnikov in vrečk po novem:
oDPaDna koMunalna eMbalaža
Mešani koMunalni oDPaDki
biološko razGraDlJiVi oDPaDki
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 NOVA NAVODILA 
 ZA LOČEVANJE ODPADKOV

 ODPADNA KOMUNALNA eMbALAŽA
• PlasTična eMbalaža: plastenke, plastične vrečke in folije, 

plastična embalaža pralnih sredstev, plastični lončki, plastične 
tube, stiropor.

• KoVinsKa eMbalaža: pločevinke, konzerve, aluminijasta 
folija, prazna kovinska embalaža sprejev in lakov ter živil, 
kovinske tube.

• sesTaVlJena eMbalaža: tetrapak embalaža od hrane in 
pijače, sestavljene vrečke prehrambenih izdelkov.

 eMbalaža naJ bo Prazna in sTisnJena! V zabojnik 
ne odlagajte papirja, papirne in kartonske embalaže ter 
steklene embalaže! navedeno embalažo oddajte na 
ekološkem otoku ali zbirnem centru za odpadke.

 MeŠANI KOMUNALNI ODPADKI
• Vse VrsTe HiGiensKiH PriPoMočKoV: papirnate brisače in 

robčki, higienski vložki, zobne ščetke, britvice, plenice.
• osTaneK KoMUnalniH oDPaDKoV: kosti, olupki citrusov, 

hišne smeti od pometanja, vrečke iz sesalnikov, manjše 
količine neuporabnih oblačil in obutve, odpadki iz keramike 
in porcelana, odpadki iz gume in usnja, celofan, lepilni 
trakovi, pisala, pasji in mačji iztrebki (pesek), cigaretni ogorki, 
zamaščen papir in folija.

 V zabojnik ne odlagajte odpadne embalaže, biološko 
razgradljivih odpadkov, gradbenega odpada, odpadne 
električne in elektronske opreme in nevarnih odpadkov.

 bIOLOŠKO RAZGRADLjIVI ODPADKI
• zeleni VrTni oDPaD: odpadno vejevje, trava, listje, 

stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih 
rastlinojedih živali, lesni pepel.

• KUHinJsKi oDPaDKi: zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 
prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane.

 V zabojnik ne odlagajte kosti, odpadnega jedilnega olja, 
mačjih in pasjih iztrebkov, ostankov živil, ki so obdelana s 
fitofarmacevtskimi sredstvi (olupki citrusov).

 biološko razgradljivih odpadkov ne odlagajte v plastične 
vrečke, ker poslabšajo kakovost komposta. 

ODPADNA 
KOMUNALNA 

eMbALAŽA

prej MoKri odpadki

MeŠANI 
KOMUNALNA 

ODPADKI

prej sUHi odpadki

bIOLOŠKO
RAZGRADLjIVI

ODPADKI

prej 
BIOLOŠKO

razGraDlJiVi 
odpadki
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Ključne spremembe oz. novosti

Papir, papirna in kartonska embalaža se po 
novem NE ODLAGA med odpadno komunalno 
embalažo. Ves papir, vključno s papirno in 
kartonsko embalažo, se s 1. 2. 2019 odlaga 
izključno na ekoloških otokih in zbirnih centrih 
za odpadke. lokacije ekoloških otokov in zbirnih 
centrov so objavljene na spletnih straneh 
komunalnih podjetij.

Steklena embalaža se odlaga na ekoloških 
otokih in zbirnih centrih za odpadke.

Odpadno plastično in kovinsko embalažo 
ter embalažo iz sestavljenih materialov je 
potrebno izprazniti ter odložiti med odpadno 
komunalno embalažo. ostanke hrane je 
potrebno kompostirati v hišnih kompostnikih, 
oz. odložiti v zabojnik za biološko razgradljive 
odpadke.

V zabojnik za mešane komunalne odpadke 
po novem ni dovoljeno odlagati odpadne 
komunalne embalaže.

Urnik odvoza odpadkov 

urnik odvoza odpadkov bomo v prehodnem 
obdobju med marcem in junijem poskušali 
čim bolj prilagoditi vašim potrebam. zaenkrat 
pa boste urnik odvoza odpadkov, ki ste ga 
prejeli v začetku leta, obdržali, s tem da boste 
namesto zabojnika (vrečke) za suhe odpadke 
na odjemno mesto postavili zabojnik (vrečko) 
za odpadno komunalno embalažo. namesto 
zabojnika (vrečke) za mokre odpadke pa boste 
na odjemno mesto postavili zabojnik (vrečko) za 
mešane komunalne odpadke.

Ekološki otoki bodo od sedaj 
namenjeni le še zbiranju papirja in 
steklene embalaže.

V Mežici imamo 10 ekoloških otokov in sicer: 
v Senčni vasi, na Gosposvetski cesti, v naselju 
Stržovo, na lenartovi ulici, na Poleni, na bregu 
pri cšoD, na Prežihovi ulici pri brvi čez Mežo, na 
Prežihovi ulici pri četvorčku, na leški cesti in na 
Marholčah. 

Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.

Mednarodni dan 
ciVilne zaščite 

Ob mednarodnem dnevu Civilne zaščite je 
bila 1. 3. 2019 v Kongresnem centru na Brdu 
pri Kranju osrednja državna slovesnost. 
Med prejemniki srebrnega znaka CZ je tudi 
zunanji strokovni sodelavec za zaščito in 
reševanje Občine Mežica, g. Nenad Donau, 
univ.dipl.var. spec.. 

Priznanje je prejel na regijski prireditvi v 
Mislinji, ki se je je udeležil tudi poveljnik CZ 
Občine Mežica, g. Igor Pšeničnik.
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enOta PRVIH 
POsReDOVALceV 
V občini Mežica

Srčni zastoj je eden izmed vodilnih vzrokov 
smrti v razvitem svetu. V Sloveniji ga vsako leto 
doživi okoli 1700 ljudi, torej 4–5 oseb na dan. Ve-
činoma se zgodi doma in v kar polovici primerov 
so prisotni očividci, torej svojci žrtve. Preživetje 
in kakovost življenja preživelih sta odvisna od 
tega, kako hitro po dogodku se začne osebo 
oživljati in ali se uporabi avtomatski defibrilator 
(Strnad, borovnik et al, 2016: 4).

KDO sO PRVI POsReDOVALcI

Prvi posredovalec (PPo) je oseba, ki obvlada 
temeljne postopke oživljanja, uporabo 
avtomatskega zunanjega defibrilatorja in v 
omejenem obsegu tudi prvo pomoč pri drugih 
življenje ogrožajočih stanjih. Prvi posredovalci 
so dodatno usposobljeni gasilci ali drugi člani 
sil za zaščito in reševanje, ki jih po naročilu 
zdravnika aktivira regijski center za obveščanje 
(reco). namen sistema PPo je, da enote PPo 
pridejo do bolnika še pred prihodom ekipe nMP 
ali drugih reševalnih služb in prvi nudijo pravilno 
pomoč osebam z nenadnim srčnim zastojem 
ali drugimi nujnimi življenjsko ogrožajočimi 
bolezenskimi stanji. Prvi posredovalci ne 
zamenjujejo enot nujne medicinske pomoči 
(nMP) ter ne opravljajo dela, ki ga mora 
opraviti enota nMP na območju, ki ga pokriva, 
temveč lahko enote PPo delo nMP uspešno 
dopolnjujejo. 

UsPOsAbLjANje IN LIceNcA

Svet za reanimacijo Slovenskega združenja za 
urgentno medicino, je pripravil usposabljanje 
kandidatov za PPo, ki je enotno za vso Slovenijo. 
na tečaju, ki obsega 10 ur teorije in praktične-
ga dela, se uči temeljnih postopkov oživljanja 
(tPo), pravilen pristop do poškodovanca, oceno 
odzivnosti in prizadetosti ter pravilen postopek 
oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega 
defibrilatorja (aeD) in drugih pripomočkov prvih 
posredovalcev. na praktičnem delu se izvaja 
scenarije intervencij – tujek v dihalni poti, neza-
vestna oseba, neodzivna odrasla oseba, srčni 
zastoj, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev 
in druga življenjsko ogrožajoča stanja. izpit 
obsega teoretični in praktični del pred komisijo 
zaposlenih v nMP. na naslednji strani je s sliko 
prikazana licenca prvega posredovalca, ki velja 
eno leto. licenco je potrebno obnavljati.

ORGANIZIRANOst PPO V ObČINI MeŽIcA

Prostovoljno gasilsko društvo Mežica (PGD 
Mežica) je bilo 24. 11. 2014 vključeno v sistem 
PPo. enota PPo trenutno šteje 15 članov z 
opravljeno licenco, nekateri med njimi imajo 
opravljen 70 in 90 urni tečaj prve pomoči. od 
februarja 2018 je enota PPo organizirana kot 
samostojna enota, ki deluje v okviru PGD Meži-
ca. Vodja enote je tomaž homer, VGč ii st., z 
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opravljenim 90 urnim tečajem 
PP in licenco za prvega pos-
redovalca. PGD Mežica enoti 
PPo nudi podporo (vozila, 
nabava materialno-tehničnih 
sredstev) s katero se zagota-
vlja nemoteno delovanje eno-
te PPo. V letošnjem letu smo 
nabavili predihovalni balon s 
kompletom mask za izvaja-
nje umetnega dihanja, ki bo 
skupaj z aeD v veliko pomoč 
pri nudenju pomoči obolelim 
z nenadnim zastojem srca.

INteRVeNcIje IN ReAKcIjsKI 
ČAsI PPO

V času od 24. 11. 2014 do 
14. 3. 2019, je bilo skupaj 30 
posredovanj. Gre za različne 
dogodke. Sedemnajstim 
obolelim z različnimi težavami 
smo uspeli pomagati. Vsaka 
izguba človeškega življenja 
predstavlja velik šok in 
predstavlja stres, katerega 
vsak član enote PPo na svoj 
način premaguje.

število intervencij PPo naraš-
ča. Samo v letu 2019 v slabih 
dveh mesecih in pol smo PPo 
intervenirali kar osemkrat. re-
akcijski čas od klica na pomoč 
do prihoda PPo na kraj dogod-
ka v povprečju znaša od 3 do 
4 minute, odvisno od časa in 
razdalje ter lokacije, kjer se je 
dogodek zgodil.

KO je OGROŽeNO ČLOVeŠKO 
ŽIVLjeNje, sO POMeMbNe 
seKUNDe, Ne MINUte!

od trenutka, ko se oseba 
zgrudi na tla, preneha dihati, je 
z vsako minuto, ko ji nihče ne 
pomaga, 10% manj možnosti za 
preživetje brez posledic, po 10 
minutah so te možnosti še zelo 
majhne!

INteRVeNcIje IN ReAKcIjsKI 
ČAsI NMP

ekipa nMP z raven na 
koroškem pride do Mežice 
ali Dravograda morda v 10-
ih minutah. to je odvisno 
od razmer na cesti. V 10-ih 
minutah nikakor ne uspe priti 
na Strojno, v črno, kaj šele do 
Slovenj Gradca ali dlje. 

V prvih intervencijah, se je 
pokazalo, da so dostopni 
časi PPo vsaj enkrat krajši od 
ekip nMP, v povprečju je v 
letu 2014 ta čas za enote PPo 
znašal nekaj manj kot 4 minute, 
medtem ko je ekipa nMP 
potrebovala dobrih 9 minut. V 
lanskem letu so bili povprečni 
dostopni časi za ekipe nMP 
na koroškem 10 minut, če 
pogledamo samo intervencije, 
kjer so ukrepali PPo. Pri 
tem je potrebno povedati, 
da so dogodki praviloma 
najbolj oddaljeni od centrov; 
reševalne ekipe nMP so do 
tja potrebovale v povprečju 
17,4 minute, PPo pa 5 minut. V 
prvih dvajsetih primerih je 10 
ljudi preživelo.

KAKŠNe MOŽNOstI IMA 
bOLNIK V sRČNeM ZAstOjU 
NA ODDALjeNIH IN 
ODMAKNjeNIH ObMOČjIH? 

če so v bližini PPo, potem 
ogromne! Sicer je odvisno 
od znanja in usposobljenosti 
svojcev, očividcev, naključnih 
mimoidočih ter veliko sreče.

VeRIGA PReŽIVetjA

zastoj srca prepoznamo po 
tem, da se oseba zgrudi, ne 
kaže znakov življenja (ne-
zavest) in ne diha. Da smo 
pri ukrepanju uspešni, je 

temeljni postopki 
oživljanja odraslih 
in avtomatska 
zunanja defibrilacija

neodziven 
in ne diha normalno

Pokliči na tel. 112

30 stisov 
prsnega koša

2 vpiha

nadaljuj s
30 stisi in 2 vpihoma

Ko je aeD na voljo,
vključi aeD in sledi 
navodilom!
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Ko se nekdo zgrudi ali negibno leži na tleh, preverimo varnost, 
tAKOj PRIstOPIMO! Rahlo ga stresemo za ramena in glasno pokličemo: 
Kako ste?! Če se odzove, ga pustimo v tem položaju, preverjamo 
stanje, če se ne odzove nadaljujemo s točko 2.

1

sPROstIMO DIHALNO POt
Zvrnemo glavo in dvignemo brado! Razpremo usta in preverimo, 
da v njih ni tujka, snete proteze ... Če kaj opazimo, to odstranimo
in preidemo na naslednjo točko.

2

PReVeRIMO DIHANje
Prislonimo uho čim bližje nosu in ustom ter poslušamo, 
občutimo ali zrak prihaja iz dihal in gledamo na prsni koš, ali 
se dviga in spušča. Za to porabimo 10 sekund; zaznati moramo 
vsaj 2 vdiha, da lahko rečemo, da oseba normalno diha ...

3

Najbolj zanesljiv znak, da srce deluje, je dihanje! Normalno dihanje neza-
vestne osebe je tiho in plitvo, kot pri nekom, ki mirno spi. Tega ne smemo 
zamenjati za hropenje, grgranje, smrčanje ali sopenju podobne zvoke, ki 
se zelo opazni pri osebi, ki leži na tleh, do 2 metra oddaljena - to je agonalno 
dihanje in je ZNAK ZAstOjA sRcA. Tak bolnik NUjNO potrebuje oživljanje!

4

OŽIVLjANje 30:2 (30 stisov - 2 vpiha), ali samo stis prsnega koša.
Postopek oživljanja 30:2 imenujemo, ko na vsakih 30 stisov naredimo 
2 vpiha. Če postopka 30:2 ne poznamo, NePReKINjeNO stIsKAMO 
PRsNI KOŠ vsaj 10 minut in ne hitreje kot 120 krat v minuti.

6

Ko dobimo AED, čim prej namestimo elektrode na bolnikove 
gole prsi, ga vključimo in sledimo navodilom, ki jih daje aparat.
Poskrbite, da se bolnika med sunkom električnega toka nihče ne dotika. 
AeD je VAReN - Z NjIM NI MOŽNO ŠKODOVAtI bOLNIKU, 
NA KAteReGA GA NAMestIMO.

7

Po sunku električnega toka nadaljujemo z oživljanjem.
APARAt Ne NADOMestI OŽIVLjANjA. Če niste vešči umetnega 
dihanja, izvajajte stise prsnega koša neprekinjeno.

8

Če ugotovimo, da bolnik ne diha: 
POKLIČeMO 112 in pošljemo nekoga po avtomatski defibrilator (AeD), če 
vemo, da je nekje v bližini, mi pa takoj pričnemo z oživljanjem.

5
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pomembna zgodnja prepoznava in klic na 
pomoč – 112, zgodnje oživljanje, da pridobimo 
čas, zgodnja defibrilacija, da poženemo srce, 
oskrba po oživljanju, da se povrne kvalitetno 
življenje.

ALGORIteM teMeLjNIH POstOPKOV 
OŽIVLjANjA

na straneh 12 in 13 je prikazan algoritem 
temeljnih postopkov oživljanja (tPo). 

ukrepati je potrebno: 
• Varno,
• hitro,
• V PraVeM zaPoreDJu.

Gre za postopke, ki se uporabljajo ob 
začetku oživljanja osebe s srčnim zastojem 
(najprej poskrbimo za varnost, ugotavljamo 
odzivnost osebe, sprostimo dihalne poti, 
preverimo dihanje (10 sekund), če oseba diha, 
jo obrnemo na bok, če ne diha pričnemo 
z oživljanjem, nato uporabimo avtomatski 
zunanji defibrilator.

kaJ StoriMo, če Pri oSebi PriDe Do 
SrčneGa zaStoJa?
• preverimo lastno varnost;
• preverimo odzivnost bolnika (ga rahlo strese-

mo in glasno kličemo);
• sprostimo dihalno pot (zvrnemo glavo, dvig-

nemo brado);
• preverimo v ustih, da ni kakšnega tujka, 

odstranimo, kar opazimo, na slepo ne 
brskamo po ustih;

• preverimo dihanje (10 sekund poslušamo, 
čutimo na licu in gledamo prsni koš);

• če oseba diha, jo obrnemo na bok;
• kličemo 112, če smo sami, sicer kliče nekdo 

drug, mi pa pričnemo s pritiski na prsni koš, na 
sredini prsnega koša, z iztegnjenimi rokami, 
navpično navzdol stisnemo 1/3 debeline 
prsnega koša, v ritmu do 2x na sekundo, 
enakomerno, kolikor stisnemo, tudi popusti-
mo, vztrajno odločno in brez prekinitev v prvih 
minutah.

Tomaž Homer, VGč ii. stopnje, 
Peter Kordež, zdr. reševalec, 
Nenad Donau, univ. dipl., var., spec.

Pri otroku najprej izvedemo 5 vpihov, nato 1 minuto izvajamo oživljanje po postopku 30:2, 
kar počnemo z eno roko, z drugo roko držimo čelo in rahlo zvrnemo glavo. Nato preverimo 
dihanje, pokličemo 112. Če ne diha, nadaljujemo z oživljanjem 30:2. 
PRI OtROKU Ne OPUŠČAMO UMetNeGA DIHANjA, razen v primeru, ko le to ni mogoče. 
Če ni na voljo elektrod za otroke (do 8 let < 25 kg) namestimo elektrode za odrasle.
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Program svit mi je rešil življenje

Program Svit je preventivni 
zdravstveni program, ki je 
namenjen preprečevanju in 
zgodnjemu odkrivanju raka 
na debelem črevesu in danki. 
Vključuje moške in ženske v 
starosti od 50 do 74 let, in sicer 
vsaki 2 leti. o osebni izkušnji s 
Programom smo se pogovar-
jali z magistrom Jožetom Pra-
tnekarjem, ki opravlja funkcijo 
Svitovega ambasadorja.

Gospod Pratnekar, opravljate 
častno funkcijo ambasadorja 
Programa Svit. Kaj to za vas 
pomeni?

Jaz mislim, da je to pomembno 
poslanstvo, saj ugotavljamo, 
da se ljudje še vedno premalo 
zavedajo pomena Programa 
Svit, ki lahko marsikomu tudi 
reši življenje. Včasih sem res 
začuden, da se ljudje kljub 
temu, da je sodelovanje v 
Programu Svit brezplačno, na 

vabilo ne odzovejo, ker po-
tem, ko bolezen napreduje, so 
posledice res hujše in tudi za 
zdravstveni sistem dražje. 

Kdaj ste prvič prejeli vabilo za 
sodelovanje v Programu Svit?

Prvič sem prejel vabilo v letu 
2009 in takrat sem se tudi od-
zval, izvid pa je bil negativen. 
Po dveh letih, ko sem bil po-
novno povabljen, je bila v blatu 
ugotovljena kri.

Kako ste sprejeli novico, kako 
so nato potekale nadaljnje 
preiskave in zdravljenje?

Seveda sem bil neprijetno 
presenečen, kar je logično, če 
izveš, da je s tvojim zdravjem 
nekaj narobe. ampak potem 
sem pač zaupal zdravnikom in 
glede na to, da sem se pravo-
časno odzval na vabilo in po-
tem tudi na kolonoskopijo, sem 
pričakoval najboljše.

S kolonoskopijo sta bila odkrita 
dva majhna polipa, ki sta bila 
med posegom tudi odstranje-
na, odkrit pa je bil tudi precej 
velik, priraščen polip, ki pa ga 
ni bilo mogoče odstraniti med 
kolonoskopijo, zato je bil po-
treben operativni poseg. ope-
racija je potekala dobro, brez 
zapletov in po treh dnevih sem 
se že lahko vrnil domov. čez 
en mesec sem izvedel veselo 
novico, da odstranjeno tkivo ni 
bilo rakavo. Moram povedati, 

da je bil zame sam poseg ne-
boleč.

Ali imate še vedno kontrolne 
preglede?

Da, še vedno. na vsaki dve 
do tri leta se preko osebnega 
zdravnika naročim na kolo-
noskopijo. Pred približno tremi 
leti je bil ponovno odkrit in tudi 
odstranjen manjši polip, zato 
mislim, da je pomembno, da 
tudi po zdravljenju hodiš na 
kontrolne preglede. 

Imate kakšen nasvet za bral-
ce? Kako premagati strah?

ko na terenu ljudi spodbujam, 
naj se odzovejo na vabilo, 
tiste, ki sodelovanje odklanjajo 
vprašam po vzroku, zakaj se ne 
odzovejo. največkrat mi povejo 
dva vzroka. Prvi je: kaj pa če kaj 
ugotovijo? Pa jim odgovorim: 
hvala bogu, da ugotovijo 
in lahko tudi pravočasno 
zdravijo. in drugi vzrok je 
strah pred kolonoskopijo. Jaz 
vedno poudarjam, da sam 
sem bil sedaj že štirikrat in 
vedno je preiskava potekala 
brez problema, neboleče, 
mogoče bi lahko rekel, da je 
bolj neprijetna sama priprava 
na preiskavo. Mislim, da se 
preiskave res ne bi smeli bati. 
rad bi pa še enkrat povedal 
bralcem, dajte se odzvati na 
vabilo, ker se s tem lahko reši 
vaše življenje, kot je tudi moje 
bilo rešeno s Programom Svit.

Jože PraTneKar, aMbasaDor ProGraMa sViT: 
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NOV DRUŽINsKI 
ZAKONIK 

Pomembne novosti so pred-
vsem nove definicije družine, 
otroka, otrokove koristi in 
starševske skrbi. Velik pomen 
pa bo z novim zakonikom 
pridobila predvsem mediacija 

(postopek, v katerem udele-
ženci prostovoljno s pomočjo 
ene ali več nevtralnih tretjih 
oseb – mediatorjev poskušajo 
doseči mirno rešitev spora, ki 
izvira iz družinskega razmerja). 

Povsem na novo je urejena 
vnaprej izražena volja staršev, 
kdo naj skrbi za otroka, če se 
jim kaj zgodi. Mogoča pa bo 
tudi sklenitev predporočne 
pogodbe, kar je sedaj bil pravni 
posel, ki je večini poznan le iz 
raznih ameriških filmov.

Po novem zakoniku je izrecno 
določeno načelo otrokove 
koristi. tudi doslej je osnovno 
vodilo v družinskem pravu bilo 
teženje k temu, da morajo star-
ši ob vseh ravnanjih, ki zade-

Družinski zakonik (DZ) je eden najpomembnejših zakonov, saj s svojo vsebino 
posega na najbolj občutljiva, ranljiva in marsikdaj tudi z osebno noto prežeta pravna 
razmerja. Družinski zakonik, ki se bo uporabljal od 15.4.2019, bo nadomestil Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki je bil sprejet pred več kot 40 leti. 
Nov zakon prinaša kar nekaj pomembnih novosti, predvsem pa je zakon, ki ureja 
družinska razmerja v celoti, eden najbolj splošno in pogosto uporabljenih zakonov v 
življenju vsakega izmed nas. 

Družina je življenjska skupnost otroka, ne glede 
na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali 
z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in 
ima po Družinskem zakoniku v razmerju do otroka 
določene obveznosti in pravice, še vedno pa je 
enako kot prej določeno, da družina zaradi koristi 
otrok uživa posebno varstvo.
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Starši pa lahko po 
novem vnaprej izrazijo 
voljo glede osebe, 
ki se ji otrok zaupa 
v varstvo in vzgojo, 
sorodnika, ki se mu 
podeli starševska skrb, 
posvojitelja ali skrbnika 
v primeru, da bi se njim 
pripetil smrtni slučaj ali 
trajnejša nezmožnosti 
izvajanja starševske 
skrbi. Veljavnost vnaprej 
izražene volje staršev 
pa se presoja enako 
kot veljavnost oporoke 
v skladu z zakonom, ki 
ureja dedovanje.

vajo otroka, postavljati otroka v 
ospredje ter skrbeti, da so vsa 
razmerja in postopanja njemu 
v korist. z novim zakonikom 
pa je dolžnost skrbeti za korist 
otroka, pri vseh dejavnostih v 
zvezi z otrokom, razširjena tudi 
na izvajalce javnih služb, orga-
ne lokalnih skupnosti ter druge 
fizične in pravne osebe, kar 
konkretno pomeni upoštevanje 
določb konvencije o otrokovih 
pravicah (koP). izrecno pa je 
tudi določeno, da so starši tisti, 
ki morajo v prvi vrsti skrbeti za 
korist otroka. Starši so tisti, ki 
morajo ob upoštevanju oseb-
nosti otroka, njegove starosti 
in razvojne stopnje ter hotenj, 
primerno zadovoljevati njegove 
materialne, čustvene in psiho-
socialne potrebe z ravnanjem, 
ki kaže na njihovo skrb in odgo-
vornost do otroka, ter mu nuditi 
primerno vzgojno vodstvo in ga 
spodbujati v njegovem razvoju. 
V kolikor starši tega ne zagoto-
vijo, se vmešajo posebne insti-
tucije, ki pomagajo zagotoviti 
ustrezno skrb za otroka. otroci 
tako uživajo posebno varstvo 
države vselej, kadar je ogrožen 
njihov zdrav razvoj in kadar to 
zahtevajo druge koristi otrok.

Popolna novost pa je tudi 
dolžnost staršev, da otroke 
vzgajajo s spoštovanjem do 
njegove osebe, individualnosti 
in dostojanstva. 

Država bo z novo ureditvijo 
priskočila na pomoč pri prepre-
čevanju razpada družin. Pred 
vložitvijo tožb ali sporazum-
nih predlogov na sodišče, za 
razvezo zakonske zveze, bo 
obvezno predhodno svetova-
nje pri centru za socialno delo. 
če na tem razgovoru zakonca 
ugotovita, da obstaja možnost 
ohranitve zakonske zveze, 

država po novem, v skladu z 
201. členom Dz, paru omogoča 
brezplačno strokovno sve-
tovanje (tako zakoncema kot 
zunajzakonskima partnerjema) 
pri centru za socialno delo. 
Doslej se je pogosto dogajalo, 
da v primerih tožb na sodišče 
in predlogov zaradi spremenje-
nih okoliščin centri niso želeli 
opravljati razgovorov, sedaj pa 
bo to obvezno. Prav tako bodo 
lahko centri za socialno delo 
udeležencem ustno pojasnili 
možnosti mediacije pri centru 
za socialno delo ali pri drugih 
izvajalcih, ki je lahko naslednji 
korak po predhodnem svetova-
nju. Pričakovati je mogoče več-
jo pripravljenost za mediacije, 
saj sta človeški pristop in ustna 
predstavitev prava neukim 
strankam še kako pomembna.

Pomembna sprememba je tudi 
ta, da lahko sedaj sodišče za 
otroka, ki nima živih staršev, 
sorodniku, ki izpolnjuje pogo-
je za posvojitev otroka in niso 
podane ovire za posvojitev, ter 
je pripravljen prevzeti skrb za 
otroka, podeli starševsko skrb. 
otroku je tako omogočeno, da 
biva v krogu sorodnikov, ne da 
bi bil posvojen.

Velikokrat doslej so starši v 
družinskih postopkih poudarjali, 
da otrok ne želi tega in onega, 
da noče k očetu itd.. Seveda se 
oče na takšne navedbe mame, 
s katero se ne pogovarja, ker 
sta sprta, običajno burno od-
zove, mami ne verjame in spori 
se nadaljujejo. Sodišče se je 
že doslej pogosto posluževalo 
pogovorov, ki so se opravili v 
šoli in je na njih poleg otroka bil 
prisoten še, denimo, razrednik, 
ali kdo drug, ki je bil otroku 
blizu, da je le-ta lažje izrazil 
lastne želje. nikakor pa to niso 

bili starši, ki bi lahko vplivali na 
izjave otroka. Mnenje otroka 
bo po novem štelo več, kot pa 
je doslej. Sodišče bo namreč 
dolžno upoštevati stališče otro-
ka, brez otrokovega mnenja bo 
mogoče izdati le začasne od-
redbe. še vedno pa velja pogoj, 
da mora otrok bit star toliko, da 
je sposoben sam izraziti svojo 
voljo, kar pa se presoja posebej 
za vsak konkreten primer in 
sposobnost izraziti lastno voljo 
ni omejena z leti. 

Poleg nekaterih sprememb v 
zvezi s preživljanjem otrok pa je 
pomembna novost tudi v zvezi 
s preživljanjem staršev. otroci 
so namreč po novem dolžni 
preživljati starše najdlje toliko 
časa, kolikor so starši dejansko 
preživljali otroka. S tem se je 
udejanjilo načelo pravičnosti. 

Primer: otrok, ki ga je oče 
zapustil takoj po rojstvu in je 
nato zanj plačeval preživnino 
le eno leto, ni dolžan več kot 
eno leto preživljati očeta, ko bo 
le-ta v položaju, ko bi sicer do 
preživljanja bil upravičen. 
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novosti novega zakonika je 
še precej več, navedene so 
le nekatere po mojem izboru 
najpomembnejše spremembe 
in novosti. bistvenega pomena 
je, da bo Družinski zakonik (Dz) 
z novimi dodatnimi definici-
jami prispeval k večji jasnosti. 
Pomoč države pri reševanju 
družinskih težav bo več kot 
dobrodošla, brezplačno ob-

vezno predhodno svetovanje 
pri centrih za socialno delo 
pa bo najverjetneje zmanjšalo 
število sodnih postopkov ter 
prispevalo k hitrejšemu reše-
vanju le-teh. Spremembe na 
področju izvajanja starševske 
skrbi (podelitev starševske 
skrbi sorodniku, vnaprej izra-
žena volja staršev, komu se v 
primeru smrti ali trajnejše ne-

zmožnosti izvajanja starševske 
skrbi podeli starševska skrb, 
in možnost sodišča, da izreče 
skupno varstvo in vzgojo otrok) 
prinašajo več možnosti za učin-
kovitejše varstvo koristi otroka. 
Preživljanje pa je za zavezance 
z novim zakonom zagotovo 
pravičnejše urejeno. 

odvetnica Janja Podričnik

escAPe ROOM na šOLI 

izbirni predmet Matematič-
na delavnica izvajam na naši 
šoli že od leta 2003. name-
njen je učencem različnih 
matematičnih sposobnosti. 
zato vsebino in obliko dela 
prilagajam željam, interesom 
in sposobnostim učencev, ki 
so vključeni v skupino. zdi se 
mi pomembno, da so učenci 
dejavni in da znanje pridobi-
vajo preko lastnih izkušenj in 
doživljanj. zaradi tega so tudi 
metode dela bistveno dru-
gačne kot pri rednem pouku 
matematike. Sproti se odločam 

za samostojno, skupinsko delo 
ali delo v dvojicah, za razisko-
vanje ali aktivno pridobivanje 
izkušenj. rada vidim učence, ki 
so zadovoljni in z veseljem re-
šujejo naloge, raziskujejo, igrajo 
matematične igre in izdelujejo 
izdelke. učenci tako razvijajo 
pozitiven odnos do matematike 
in do svoje lastne aktivnosti. 

zadnji dve leti smo v okviru 
izbirnega predmeta Mate-
matična delavnica obiskali 
in doživeli escape room v 
ljubljani. učenci so bili nav-

dušeni in ravno zaradi njihovih 
veselih nasmeškov na obra-
zih se mi je porodila ideja, da 
poskusimo narediti šolsko sobo 
pobega. letošnji devetošolci 
so bili nad idejo navdušeni in 
tako smo zavihali rokave in se 
lotili dela. najprej smo sestavili 
naloge, uganke, šifre, kode. 
nato smo se lotili izdelovanja 
pripomočkov. Smo lepili, rezali, 
pisali, barvali. nato smo ugan-
ke preizkusili in ugotovili, kaj 
moramo popraviti. začeli smo 
z zbiranjem starega pohištva 
in starih predmetov. z ravna-
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teljem sva se dogovorila za 
nakup ključavnic in za prostor v 
kleti. hišnik borut je na omare 
in predalnike pritrdil okovje za 
ključavnice. tako smo imeli vse 
potrebno, da sestavimo svojo 
sobo pobega. in smo jo. Veseli 
in ponosni smo, da nam je us-
pelo. učenci, obiskovalci, pa so 
jo oživeli in ji dali smisel. živela, 
Soba pobega!

KAj je escAPe ROOM 
ALI sObA PObeGA?

Je vrsta detektivske in avanturi-
stične igre, ki poteka v zaprtem 
prostoru, v katerem je zakle-
njena skupina ljudi. udeleženci 
morajo s pomočjo predmetov, 
ki so jim na voljo v sobi, rešiti 
uganke, odkleniti ključavni-
ce, dešifrirati kode in poiskati 

sledi, da pridejo na prostost 
v določenem času. Po navadi 
je igra omejena na 60 minut. 
udeleženci morajo med seboj 
sodelovati in uporabiti svoje 
sposobnosti logičnega skle-
panja. če se kaj zalomi in če 
se ne najde rešitve, priskoči na 
pomoč Game master. 

Nataša Podojsteršek

RAZReD – GLeDALIŠČe
kako lepo je, ko se šolske klopi 
umaknejo, pripravi se zakulis-
je, zasliši nemir, jeza, smeh … 
Vsaka skupina te trenutke živi 
samo zase. Pogovarjajo se, 
prepričujejo, kričijo, se mirijo. 
Potrebno je sodelovanje, po-
puščanje, strpnost. 

Vloge so razdeljene. lutke 
izdelane. otroci pripravljeni. 
besedilo, ki smo ga dodobra 
prečesali, pa je odlomek dram-
skega dela Borisa A. Novaka: 
Prizori iz življenja stvari.

razred se spremeni v gledali-
šče in vsi smo nestrpni. 
z nami so: rokavičnik, rokavi-

ca, nogavičnik in nogavica.
Vsaka skupina se predstavi. 
odigra svojo najboljšo igro. Pri-
služi si glasen aplavz. Sprejme 
pozitivno in negativno kritiko. 
Je ponosna nase in na druge 
skupine.

Tako pač je, ko se pri 
petošolcih razred spremeni v 
gledališče.

IN KAj sO POVeDALe 
NeKAteRe IGRALKe?

… izdelati smo si morali lutke iz 
rokavic in nogavic. Pri tem smo 
imele problem, saj je sošolka 
manjkala skoraj pri vseh vajah. 
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ampak drugače, besedilo je 
bilo pa odlično! napisati smo 
morale še dodatno besedilo in 
to nam je bil velik izziv. za po-
pestritev predstave smo iz ška-

tle za čevlje izdelale še pralni 
stroj. (žana)

živijo, jaz sem lana in sem 
sodelovala v igri. bila sem 

rokavičnik. V vlogo sem se 
zelo vživela. Pri dramatizaciji 
sem se počutila veselo, bile 
smo zelo nasmejane. (lana)

V vseh dramatizacijah so se 
sošolci in sošolke zelo potrudili 
in dali vse od sebe. Priznati 
moram, da so me vsi zelo 
presenetili. bili so res super! 
(neli)

zdravo, jaz sem Saša. Pri tej 
igri mi je bilo najbolj všeč, 
da je bilo vse smešno. še 
najbolj smešni so bili naši 
glasovi. zame je najboljšo 
lutko izdelala neli, saj je imela 
najlepše lase – rumene in črne. 
(Saša)

Polonca Bivšek, Žana, Lana, 
Neli in Saša

DObROVOLjČKI 
se pripravljajo na snemanje

Ponovnega snidenja so bili 
otroci in ribič Pepe zelo vese-
li. za njegov obisk so seveda 
hitro izvedeli tudi ostali učenci 
naše šole, zato so prišli v telo-
vadnico, ker so ga želeli videti, 
pozdraviti in imeti, normalno, 
njegov avtogram. ko je Pepe 
podpisal kar nekaj rok in listov 
starejših učencev, smo Do-
brovoljčki zaplesali in zapeli 

pesem zajček, al se ne bojiš. 
ta pesem bo namreč v oddaji, 
v kateri bomo glavni igralci, 
plesalci in pevci. Pepe je želel 
in moral videti, kako dobro nam 
gre plesanje in petje. S plesa-
njem in našo koreografijo je bil 
takoj zadovoljen, s petjem pa 
za enkrat še ne toliko. Menil je, 
da smo peli pretiho za kamero 
in televizijo. zaplesali smo še 

V četrtek, 28. FebruarJa, Je na šolo k DobroVolJčkoM 
zoPet Prišel ribič PePe V SPreMStVu ureDnic 
otroškeGa ProGraMa rtV SloVeniJa. Pričakal naS Je V 
Mali teloVaDnici.



šu mc |  poml ad 2019 21

enkrat, pa tudi zapeli smo se-
daj glasneje in bolj korajžno. 

šest Dobrovoljčkov je kasneje 
ostalo v telovadnici s Pepetom, 
ostali so se pa lahko vrnili v 
svoje razrede. Maks Doler, Mila 
Prevorčič, eva Strmčnik, lana 
Sekolovnik, tinkara Mešnjak 
in Jan Jehart so bili namreč 
izbrani za vloge v oddaji otro-
škega programa ribič Pepe. 
Vadili so z ribičem Pepetom 
in se odlično odrezali, zato jih 
je zelo pohvalil. nad njimi je bil 
res navdušen, saj jim je igranje 
vlog odlično uspelo. V igranju 

ob Pepetu so zelo uživali, skrb-
no in zelo dobro so se naučili 
besedila svojih vlog. 

naslednji teden, natančneje 
28. marca, pa nas čaka pra-
vo snemanje za oddajo ribič 
Pepe z naslovom Strahovi, ki 
bo po televiziji na kanalu Slo 1. 
Snemanje bo v Mežici, na več 
mestih in sicer pred osnovno 
šolo, v podzemlju rudnika, pred 
narodnim domom in v centru. 
tega dogodka se vsi Dobro-
voljčki zelooo veselimo in smo 
srečni ter ponosni, da se bomo 
gledali po televiziji. Gledali pa 

nas bodo lahko tudi vsi, ki nas 
imajo radi, in drugi. to nam res 
veliko pomeni!

Jaz, kot mentorica Dobrovoljč-
kov, pa vem, da bo ta dogodek 
njihov trajen spomin! ko bodo 
odrasli, se bodo tega spomi-
njali in posnetke kazali svojim 
otrokom, mogoče Dobrovoljč-
kom? kdo bo vedel, vse je mo-
goče … kdaj boste Dobrovoljčke 
lahko gledali po televiziji, vam 
še sporočimo. 

lep pozdrav vsem, 
Dobrovoljčki z Matejo Korasa

KOROšKA OSREDNjA KNjIžNICA LETOS PRAZNujE 70-LETNICO. K PRAZNOVANju jE 
POVABILA TuDI OTROKE IZ NAšEGA VRTCA, SKuPINI VZGOjITELjIC šTEfKE KuSERBANj TER 
MOjCE šIMENC IN PINE LIhTENEGER VIDMAjER.

uDELEžILI SMO SE SREDNjEVEšKIh GRAjSKIh DOGODIVšČIN Z DRužINSKIM GLEDALIšČEM 
KOLENC. OTROCI SO AKTIVNO SODELOVALI V TREh DELAVNICAh: PLESALI SO SREDNjEVEšKI 
PLES, SPOZNAVALI SREDNjEVEšKE žIVALI – KRASTAČI, KAČI, žELVO, PAjKA IN jEžKA – TER SE 
uDELEžILI VITEšKEGA TuRNIRjA, KjER SO SE PREIZKuSILI V VITEšKEM uRjENju.

PRAV POSEBNO DOžIVETjE PA jE BILA VOžNjA Z AVTOBuSOM. NEKATERI SO SE Z NjIM 
PELjALI PRVIČ. TA IZLET NAM BO šE DOLGO OSTAL V LEPEM SPOMINu.

Srednjeveške grajske dogodivščine
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obiskal nas je jANI GRAUF 
tudi v tem šolskem letu vrtec Mežica aktivno 
sodeluje pri projektu Geopark karavanke. 
letošnja razpisana tema je »čarobni svet 
mineralov«. Mežica je bila nekdaj rudarsko 
mesto, zato želimo to kulturno dediščino 
prenesti tudi na najmlajše. otroci že od malih 
nog radi raziskujejo okolico, opazujejo kamenje, 
zanima in privlači jih sijaj »drugačnih« kamnov, 
mineralov. 

Večina skupin je pri projektu opazovala 
minerale, jih raziskovala in se čudila njihovemu 
sijaju. Prav zaradi tega je nastala tudi želja po 
ustvarjanju mineralov. Pri tem pa nam je bil v 
veliko pomoč prav lokalni umetnik, Jani Grauf, 
ki nas je popeljal v različne tehnike izdelave 
mineralov. 

najmlajši so se preizkusili v ustvarjanju 
mineralov iz gline. Strokovni pristop je pri 
otrocih vzbudil veliko željo po gnetenju in 
oblikovanju. Večina otrok je bila zelo angažirana 
in se pri delu ni pustila motiti. Malo starejši 
otroci so se posvetili izdelavi mineralov iz 
odpadne embalaže. iz škatel so izdelali zanimiv 
»recikliran« izdelek, na katerega so bili zelo 

ponosni. najstarejši otroci pa so se srečali z 
zanimivo, drugačno tehniko. z veliko vnemo in s 
pomočjo moške roke so se lotili lesa. brušenje, 
piljenje in lepljenje jim ni bilo prav nič tuje. 
nastal je čudovit, velik mineral, na katerega so 
bili prav vsi ponosni. Majhne marljive roke so bile 
zelo aktivne, zato je bil njihov končni uspeh velik 
in dragocen. otroci pa so spoznali, da je v slogi 
moč. 

Sami izdelki so bili plod ustvarjalnih rok otrok, ki 
brez strokovnega nadzora krajevnega umetnika 
ne bi bili tako izvirni. V vrtcu smo ponosni in 
hvaležni, da smo lahko sodelovali z gospodom 
Janijem. V prihodnje si želimo še več takšnih 
dni, ko na stežaj odpremo vrata vrtca in medse 
povabimo zunanje strokovnjake. Ponosni in 
veseli smo, da lahko spoznavamo drugačnost, 
se učimo od ljudi, ki so vešči ustvarjalci in 
izdelovalci. V vrtcu je zapihal svež veter in vsi 
smo uživali, ko »zabavno, poučno ni bilo prav nič 
mučno«.

Vodja projekta 
Geopark karavanke v vrtcu
Marjetka Ošlak
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likoVna razStaVa

Medgeneracijsko druženje

V petek, 21. februarja, se je 
s prvo pregledno razstavo 
predstavila likovna skupina 
Medgeneracijskega 
centra Mežica, ki se je pod 
mentorskim vodstvom 
akademskega slikarja 
Stanislava Makuca prvič zbrala 
pred dvema letoma.

Slikarke in lepo število 
obiskovalcev je v narodnem 
domu najprej pozdravila 
predsednica Društva MGc 
Mežica, Simona rožej.

za njo je spregovoril g. Makuc, 
ki je svojo vlogo mentorja že 
pred časom strnil v besedah: 

»ne le učiti, naučiti je moj 
namen in cilj!«

Predstavil je potek izobra-
ževanja ter delo udeleženk, 
pohvalil njihovo zavzetost, 
prav tako pa tudi dejstvo, da si 
poleg učenja v okviru likovne 
skupine znanje pridobivajo še 
iz literature ter z obiskovanjem 
razstav in galerij – da tudi na 
ta način spoznavajo umetnike, 
njihova dela ter različne tehni-
ke. Poleg obiskovanja koroške 
galerije likovnih umetnosti 
v Slovenj Gradcu in Galerije 
ravne, so obiskali narodno 
galerijo ter Moderno galerijo 
v ljubljani in si ogledali tudi 

razstavo grafičnih del Marca 
chagalla v Galeriji – Muzej 
lendava.

Pa povzemimo mentorjev 
opis dela skupine v preteklih 
dveh letih: na začetku so 
usvajali osnove risanja (z 
ogljem in svinčnikom, pa 
risanje okroglih in oglatih 
oblik, ugotavljanje proporcev, 
sestavljanje kompozicije, 
senčenje itd.). nadaljevali 
so s tonskim slikanjem. kot 
osnova za risanje in slikanje 
so bila uporabljena tihožitja 
v različnih kombinacijah. Vse 
to so nadgrajevali s tehniko 
kolaža (uporaba barv, papirja, 

V vrtcu se radi družimo. 
še posebej ponosni pa 
smo, če je to druženje še 
medgeneracijsko. na dan 
ljubezni, za Valentinovo, smo 
se skupaj z bicami iz Mežice 
družili v medgeneracijskem 
centru. Povedale so nam, kako 
so se včasih igrale, katere 

pesmice so prepevale, kaj so 
jedle, kako so se družile in 
še veliko lepega iz njihovega 
otroštva. Spoznali smo tudi 
nekaj koroških besed, posebej 
ob opisovanju koroške košte. 
z žarečimi očmi so opazovale 
naše malčke, skupaj smo tudi 
zapeli in zaplesali. ob druženju 

se je čas ustavil in bilo nam je 
res lepo. šestintrideset malih 
srčkov iz našega vrtca je ogrelo 
srca naših mežiških bic. 

VerJaMeMo, Da bo takšnih 
DoGoDkoV še Več!

Romana Šepul
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časopisa, tkanin in drugih 
materialov), ki za razliko od 
posnemanja omogoča bolj 
sproščeno delo, vendar pa 
zahteva več kreativnosti in 
domišljije. na zabaven način 
so se spopadli tudi s figuro – 
slikanje na osnovi fotografij , 
posnetih pred osnovno šolo v 
žerjavu (dve figuri v jesenskem 
času). Pri ustvarjanju so 
menjavali tudi velikost 
formata, iz manjšega na 
večjega in obratno, kar sploh 
ni tako enostavno, kot bi si kdo 
mislil. Preizkusili so se tudi v 
izdelavi grafik in sicer v tehniki 
linorez, ki je za skupino tako s 
tehnološke kot finančne plati 
najbolj sprejemljiva. nekatere 
grafike so bile izdelane na 

osnovi lastnih zamisli, druge 
pa so (tako kot tudi nekaj slik) 
nastale po slikovnih predlogah 
znanih umetnikov (Pablo 
Picasso, Paul cezanne, Marc 
chagall, Vincent van Gogh). 
to je bil hkrati tudi poklon 
umetnikom, ki so pomembno 
zaznamovali likovno umetnost. 
Mentor je posebej omenil tudi 
vključitev treh šolarjev, tako 
da je skupina s prihodom eve, 
zale in urbana zdaj dejansko 
postala medgeneracijska.
otvoritev razstave je 
popestrila glasba. živahne 
viže sta na harmoniko zaigrala 
Jani in Matevž, na harfi pa se 
je predstavila nova članica 
skupine, ema.
naj za zaključek nekaj besed 

povedo kar sami člani likovne 
skupine:
Anica: Vesela sem, da so me 
sprejeli medse. 
Ema: uživam v risanju!
Hana: zadovoljna sem! Sama 
s seboj, saj sem vedno mislila, 
da ne znam risati.
Irma: na tečaju rišemo, slika-
mo, spoznavamo umetnost in 
se imamo res lepo.
Marta: Srečna sem, da je ta 
delavnica zaživela.
Meta: na tečaju se imam lepo 
in se ga rada udeležujem, ker 
tam uživam.
Nada: Vključila sem se kasne-
je. in že na prvem srečanju je 
(o, joj!) mentor oznanil: Danes 
rišete pa same! 
Silva: Srečna sem, da imamo 
mentorja, kakršen je Stanko! 
Urban ni rekel nič, se bo raje 
s svojimi izdelki predstavil na 
naslednji razstavi. 
Stanko: hvala vsem, ki omo-
gočajo delo likovne skupine, 
ter vsem tistim, ki so pomagali 
pri postavitvi razstave.

Ida Paradiž

naše društvo je 8. februarja 
že drugič pripravilo proslavo 
ob Prešernovem prazniku v 
Medgeneracijskem centru 
v Mežici, ki je opravičil svoj 
namen, saj je prostor za 
izvedbo takih in podobnih 
prireditev primeren tako 
za nastopajoče kot tudi za 
obiskovalce.

bili smo prijetno presenečeni 
ob tako velikem odzivu naših 
krajanov in ugotovili, da dela-
mo prav.
na prireditvi je sodeloval MPz 
Viharniki, ki je v uvodu zapel 
zdravljico. Predsednica za 
kulturo pri društvu, ga. Draga 
Simetinger, je nato pozdravila 
prisotne in poudarila pomen 

praznovanja tega praznika. 
Pozdrav je bil namenjen tudi g. 
županu Dušanu kreblu, ki se 
naših prireditev redno udele-
žuje.
Sodelovala je tudi pevska sku-
pina Gorna in dve njeni članici, 
ki sta v mozaik dogajanja pri-
spevali svoj delež. Ga. Milena 
Grauf je zelo doživeto prebrala 
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Prešernovo pesem Povodni 
mož, ga. Jožica Kotnik pa je 
predstavila dve svoji pesmi. 
Vedno pa rada sodeluje tudi 
ga. Tilka Dorič, ki se je tokrat 
predstavila s svojo pesmijo. 
Predsednik društva, g. Jožef 
Libnik, je prebral dve pesmi 
naše žal že pokojne članice ge. 
Terezije Jaser ter eno svojo 
pesem. Pevovodkinja pevske 
skupine Gorna ga. Klavdija 
Freidl je prebrala manj znano 
Prešernovo pesem zvezdogle-
dom. na prošnjo, da sodeluje 
pri programu, se je odzval tudi 
župan g. Dušan Krebl, ki je 
prebral nekaj kitic Prešernove 
pesmi o, Vrba.  Vsak izmed 
zborov je zapel po tri pesmi. 
Da je bil program še pestrejši, 
je poskrbel Florjan Ledinek s 
svojo harmoniko.

Sama sem se odločila, da iz-
postavim našega krajana, že 
malce pozabljenega pesnika 
Hermana Vogla, saj bo prav 
letos maja 30 let od njegove 
smrti.

rodil se je 17. 
julija 1941 leta v 
številni kmečki 
družini – Mav-
čevim na lomu 
nad Mežico. V 
Mežici je obi-
skoval osnov-
no šolo in nižjo 
gimnazijo, višjo 
gimnazijo pa 
na ravnah na 
koroškem. 
njegova ma-
turantska na-
loga je imela naslov ˝Mežiško 
narečje .̋ Pot ga je odpeljala na 
Filozofsko fakulteto v ljublja-
no – oddelek slavistike, kjer 
je študiral slovenski in srbo-
hrvaški jezik s književnostjo in 

češčino. študijsko se je izobra-
ževal v Pragi in bratislavi. Di-
plomiral je leta 1967. Dvoletni 
vojaški rok pa je služil v novem 
Sadu. Službeno pot je začel 
kot novinar pri časopisnem 
podjetju ˝Delo˝in po dvanajstih 
letih bivanja v prestolnici se 
je z družino preselil v Maribor, 
kjer je prevzel mesto glavnega 
urednika ˝založbe obzorja .̋ 
V letih 1980 – 1983 je bil direk-
tor ˝Matice .̋ najpomembnejši 
pečat je herman Vogel pustil 
v poeziji. Skoraj 30 let je bil 
prisoten na slovenski pesniški 
sceni. Sodeloval je na številnih 
literarnih večerih po domovini 
in v zamejstvu. 
izdal je pet pesniških zbirk: 
razdalje rastejo (1968), ko 
bom bog postal (1970), ro-
mantika je bila iz groba vstala 
(1974), osoje (1977) in Pajčevina 
in sveder (1989). Prvenec z 
naslovom ˝razdalje rastejo˝ 
mu je 1968 leta izdala ˝založ-
ba obzorja .̋ najbolj plodno 
obdobje je bilo v 70. letih, saj 

so pri Mladinski knjigi izšle kar 
tri njegove pesniške zbirke: ko 
bom bog postal, romantika je 
bila iz groba vstala in osoje. 
zadnja pesniška zbirka ˝Paj-
čevina in sveder˝ je izšla pri 

˝cankarjevi založbi .̋ žal pa mu 
ni bilo dano, da bi izdal zbirko 
˝obujenke – 2 .̋ 
za odrasle je objavil črtico ˝zu-
naj in tu ,̋ dva odlomka ˝rox˝ in 
J̋unak se imenuje rox .̋ 
Prevajal je poezijo in prozo. 
Slovenskim bralcem je odkri-
val pripovedništvo drugih slo-
vanskih književnosti. Prevajal je 
iz vseh slovanskih jezikov – sr-
bohrvaščine, češčine, ruščine 
ter nemščine in angleščine. 
Malokdo pa ve, da se je pod 
prevode podpisoval s psevdo-
nimom aleš Jesenik. 
kaj je njegova značilnost v 
podajanju poezije? tipal je v 
težko določljivo snov sebe in 
sveta. želel je biti slišan in us-
lišan. njegove pesmi izražajo 
veliko tesnobe, otožnosti, hre-
penenja in sočutnosti. Vse so 
prepletene z nitmi samoironije, 
sarkazma in cinizma. ko ni več 
našel zaupanja v svet in so se 
mu skrhali odnosi z ljudmi, mu 
je v samoti in osamljenosti, 
pomagal predvsem humor. 

Sam je nekje zapisal: 
˝beseda ti ni dana, ampak si 
jo daš.̋  in še: ˝najtežje nikoli 
ni mimo, najtežje vselej šele 
prihaja.̋  o hermanu Voglu 
so se razpisali tudi naši in tuji 
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priznani pisatelji in kritiki.
ob izidu zbirke ˝osoje˝ je Ma-
tjaž knecl zapisal, da so ˝Vog-
love osoje˝ človekov razum, 
ki sili v premislek in pretehta-
vanje vse, ki hoče v sleherni 
stvari odkriti in pojasniti smisel 
ter globljo resničnost. 
tone Partljič, ki je bil le leto 
starejši od hermana Vogla, ga 
je opisal kot potrpežljivega, 
nenasilnega, preprostega in 
poštenega.

ob tej priložnosti je prav, da 
se zahvalimo Dejanu Ulce-
ju, Gašperju Bivšku in Matiji 
Milerju, da so zbrali in uredili 
gradivo za zbornik ˝brez mej-
nikov ,̋ ki je izšel leta 2011. le 

zapisana beseda nam ostane 
tukaj in sedaj ter našim zanam-
cem pusti pečat o človeku, 
ki je obstajal in še živi v naših 
spominih. herman Vogel je 
prehitro sklenil svoj življenj-
ski krog, saj je 17. maja 1989 
tragično preminil v Mariboru. 
Počiva na pokopališču Mirje v 
Mežici.

loren eiseley, ameriški antro-
polog in filozof, je v svoji dok-
trini razmišljal in zapisal: ˝če je 
na tem svetu kaj čarobnega, je 
to zajeto v vodi.̋  
če bi herman Vogel še živel, 
bi nas obogatil še z veliko ču-
dovite poezije. 
če Vas pot popelje do naro-

dnega doma, kjer stoji njegov 
doprsni kip, za trenutek postoj-
te in se mu v tišini poklonite. 
tone Partljič je ob priložnosti, 
ko se je mudil v Mežici, prili-
znjeno dejal, da je malo Meži-
čana in da je ponosen na her-
mana Vogla in da ga je imel 
rad ves Maribor. imejmo ga 
radi tudi mi, saj je vendar naš.
na koncu smo vsi skupaj za-
peli pesem kje so tiste stezice. 
Predsednik se je zahvalil vsem 
nastopajočim ter obiskoval-
cem in vse povabil, da smo se 
še naprej družili ob kozarčku 
žlahtnega.

Društvo upokojencev Mežica
Rozalija Libnik

MOjcA ŠIPeK
in njen knjižni prvenec

Ti si sicer ena in edina Mojca Šipek (kljub 
temu, da nisi edina s tem imenom), pa vseeno, 
za tiste, ki te ne poznajo, nekaj besed o tvojih 
koreninah. »čigava« si? 

res je, na koroškem imam tudi svojo soimenja-
kinjo. Po očetu izhajam iz mežiških šipkov, po 
mamini strani pa sem Mrdavšičeva. odraščala 
sem na koroškem, natančneje v Mežici, kjer ži-
vim tudi danes.

Sicer pa res najpomembnejše – 
kdo je Mojca Šipek – Moma?

tisti, ki me poznajo le bežno, bi verjetno rek-
li, da sem bolj tiha in zadržana oseba. ljudje, 
s katerimi preživim več časa, pa vedo tudi za 
mojo razigranost. Včasih zase pravim, da sem 

Mojco srečam na poti na Ribnik. Pogled je uprt 
v krošnje dreves, »dober dan - dober dan« in 
gre svojo pot. Zanimiva punca, si mislim, zelo 
tiha in skromna. Potem jo srečam v razredu, kjer 
najstnike uči o zdravi samopodobi. Sploh ni tiha, 
te mlade ljudi odločno vodi skozi dejavnosti. In 
nato jo poslušam v Kuharjevi dvorani Koroške 
osrednje knjižnice. Tiha? Pa kaj še! Mojca ima 
ogromno za povedati; spoznam, da to spretno 
počne na različne načine. V pesmih, besedilih 
popevk, prozi. Pri rosnih triindvajsetih je 
napisala in tri leta kasneje, proti koncu lanskega 
leta, izdala svoj knjižni prvenec, roman V odmevu 
vetra. 
V naslednjih vrsticah Mojco Šipek predstavljamo 
tudi vam.

Jerneja Vertačnik
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radovedna raziskovalka življenja. rada opazu-
jem svet okoli sebe, spoznavam nove ljudi in 
kulture, samo sebe, uživam, ko sem v naravi ali 
na potovanjih. zaključila sem študij psihologi-
je, trenutno pa se največ ukvarjam z izvedbo 
predavanj in delavnic. V prostem času nadvse 
uživam, ko sem ustvarjalna. rada fotografiram 
in še raje pišem. Svoje formalno znanje posku-
šam povezovati z izkušnjami in s svojimi konjički. 
zanimajo me, na primer, vplivi pravljic na otro-
kov zgodnji razvoj, terapevtski učinki pisanja in 
branja ter umetnosti na sploh, raziskujem pa 
tudi vplive sproščanja, sploh v naravi, na dobro 
počutje ljudi. 

Kakšna literatura se največkrat znajde na tvoji 
knjižni polici? 

na svojih knjižnih policah na posebnih mestih 
hranim knjige, ki so name naredile močan vtis. 
Med njimi je veliko pesniških zbirk, saj si rada 
vzamem čas in preberem to ali ono pesem. 
Posebej blizu so mi denimo Menart in Minatti, v 
zadnjem času pa predvsem Pavček. Med knji-
gami je veliko tudi literarnih klasik ter sodobnej-
ših del. rada prebiram coelhovega alkimista in 
pravljice. Ja, še vedno (smeh). 

Po poklicu si psihologinja, raziskovalka človeš-
ke duše. Ti tudi znanja s tega področja odpi-
rajo vrata v uspešno literarno ustvarjanje? Jih 
vključuješ v svoje pisanje?

to je vprašanje, na katerega težko povsem jasno 
odgovorim. ko pišem, me vodi navdih, vse to, 
kar sem. izhajam iz sebe, ne želim se omejevati 
s predznanjem ali si postavljati pravil. V svoje 
ustvarjanje zavestno, povsem neposredno psi-
holoških teorij ne vpletam, pravim pa, da pišem 
o življenju in iz njega – nepogrešljiv del tega pa 
smo seveda ljudje, človeška duša, kot si rekla.

navdih? 

Pravim, da je želja po pisanju brez navdiha kot 
avtomobil brez goriva. lahko se usedeš vanj, a 
avtomobil je namenjen vožnji – brez goriva pa 
se ni mogoče premakniti. navdih je čudovito 
darilo, ki te nagovori, da to, kar se porodi v tvoji 
notranjosti, podeliš s svetom. Predvsem pa ti 
pokaže, kako to storiti. Mislim, da me navdih 
enostavno najde, ko je pravi trenutek. to se 
najpogosteje dogaja, ko sem v naravi. tam se 
najlažje sprostim in poglobim vase. tako se mi 
spontano utrne kakšna nova zamisel. 
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V odmevu vetra je tvoj knjižni prvenec, ki te dni 
odmeva po naših krajih s prestavitvami, tvoje 
pisanje pa se ni začelo z njim … Kdaj si začela 
ustvarjati? Povej prosim, kaj več tudi o svoji 
poeziji. Bila si celo nagrajena za besedila za 
narodno zabavne skladbe …

ne vem, kdaj sem začela. Včasih se mi zdi, da 
ustvarjam od nekdaj. Svoje zgodbice sem si 
izmišljevala, še preden sem znala pisati. našla 
sem svoje knjižice, ki sem jih zapisala in sestavi-
la pri kakšnih desetih letih. še v osnovnošolskih 
dneh sem pisala tudi krajše zgodbe, razmisleke 
in poezijo. Sčasom sem tako izoblikovala svoj 
slog pisanja, ki je, praviloma, precej liričen. 
zame je pomembno, da besede, ki jih nanizam, 
zvenijo lepo, mehko, spevno, tudi v prozi. želela 
bi si, da pobožajo tako ušesa kot dušo (smeh). 
napisala sem veliko pesmi, v zadnjem času si 
pri ustvarjanju jemljem tudi več svobode in se 
bolj kot na formalno obliko in pravila osredoto-
čam na vsebino. z velikim veseljem in zanosom 
ustvarjam tudi besedila za skladbe. Sem avto-
rica več besedil, ki so na festivalih narodnoza-
bavne glasbe prejele tudi strokovne nagrade, in 
upam, da bo tudi v prihodnje tako. Pripravljenih 
imam še nekaj čudovitih besedil.

Roman v Odmevu vetra je pripoved o …? In 
»odmev« ni v naslovu kar tako – na katere od-
meve v življenju moramo biti pozorni? Pa še to, 
zgodba o mladi ženski kar sama kliče po vpra-
šanju, če je roman vsaj malo avtobiografski.

roman je pripoved o mladenki Mari, ki je bila 
glas, a je po bridkih življenjskih izkušnjah pos-
tala odmev. na to nakazuje že naslov romana. 
Mari je ženska, ki v resnici ne obstaja, a se v 
njej lahko prepozna vsaka ženska in prav vsak 
človek. če bi rekla, da roman ni niti malo av-
tobiografski, bi verjetno lagala. Včasih opišem, 
da gre za mozaično zgodbo, ki je sestavljena iz 
različnih pripovedi in življenjskih usod več oseb. 
te sem po navdihu nanizala v koherentno zgod-
bo in ji dodala nekaj svojih zamisli in pogledov 
– tukaj brez osebne vpletenosti seveda ne bi 
šlo. roman je nastajal kar dolgo, nastal pa hitro. 
Več let, kdo ve, kako dolgo, sem opazovala svet, 
ljudi in dogajanje okoli sebe ter tako dobivala 
ideje, posamezne delčke. Pri svojih triindvajsetih 
sem pomislila, da bi lahko iz njih sestavila celo-
to oziroma večjo zgodbo. ustvarila sem rdečo 

nit, sestavila mozaik in celotni roman napisala 
v nekaj mesecih. odmev, ki ga naznanja naslov, 
lahko pomeni marsikaj. na splošno bi lahko 
rekla, da so to tiste težave in nerazrešene stvari, 
ki jih prinašamo iz preteklosti in nam onemogo-
čajo, da bi svobodno in neobremenjeno živeli v 
sedanjosti. 

Kako si izbrala založnika?

Pri iskanju podpornikov in založnikov sem se so-
očala z izzivi, ki so verjetno znani večini mladih 
ustvarjalcev. težko je opozoriti nase in pokazati 
svoje delo, če te ljudje ne poznajo. a verjamem, 
da se vztrajnost in optimizem rada obrestujeta. 
na srečo sem stopila v stik tudi z Mohorjevo, 
kjer jih je zgodba, ki sem jo poslala, prepričala. 
založbi sem hvaležna predvsem za zaupanje 
in priložnost, ki so mi jo kot nepoznani avtorici 
namenili. 

Konec romana je odprt, ni enoznačen. To 
pomeni, da se bo usoda glavne junakinje 
izkristalizirala v nadaljevanju? imaš v načrtu 
novo knjigo?

konec je za marsikoga presenetljiv. Veliko ljudi 
me sprašuje, kako se je zgodba naposled razp-
letla, in me prosi, naj jim vendarle namignem kaj 
več o zaključku. Pa ne povem (smeh). Pravim, 
da nam odgovore na nekatera vprašanja lahko 
ponudi le življenje samo. Jaz ga v tistem trenut-
ku, ko sem roman končala, nisem poznala in ga 
nisem napisala. Verjamem pa, da bo bralec, ki 
se je z Mari poistovetil, lahko sam ustvaril svoj 
lastni zaključek. kdo ve, morda se Mari še kaj 
oglasi in pove tudi o razpletu. Sama trenutno 
svojo energijo posvečam pisanju povsem nove 
zgodbe, novega romana, novim glasbenim so-
delovanjem ter ustvarjanju novih pravljic in be-
sedil za skladbe. ni dolgčasa (smeh). 

imaš sporočilo za naše bralce?

Sporočam vam, da Mari nestrpno čaka, da jo 
spoznate (smeh). bralcem želim, da v življenju 
živijo kot glas in ne odmev. naj si ob tem, za po-
potnico, sposodim še uvodne misli svoje nove 
pesmi, ki nosi naslov hodi: »Skozi življenje hodi, 
kot da je vsak korak nekaj novega in kakor da te 
za naslednjim vogalom čaka najlepši razgled, 
kar si jih kdaj videl.«
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Najvišja priznanja
ZA MeŽIŠKA UČeNcA GLAsbeNe ŠOLe RAVNe NA KOROŠKeM

aljaž se je predstavil takole:

Star sem 11 let, obiskujem 6. ra-
zred Osnovne šole Mežica. Poleg 
glasbene šole treniram še karate 
v Karate klubu Mežica. V pros-
tem času kolesarim, se vozim 
s skirojem, hodim v hribe, zelo 
rad berem knjige in zgodovinske 
revije ...

Klara pa je o sebi povedala:

Sem Klara Kobolt, stara sem 13 
let. V glasbeni šoli se učim igra-
nja flavte. V prostem času tudi 
pojem, zaigram na klavir, kitaro, 
berem in se družim s prijatelji. 
Rada imam šport. Treniram ka-
rate, tečem, plavam, kolesarim.

Klara Kobolt in Aljaž Reiter sta dosegla zlato priznanje na 
48. tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije Temsig, ki ga 
organizira Zveza slovenskih glasbenih šol. 

Aljaž si je z diatonično harmoniko pod mentorstvom Jožeta 
Mandla v kategoriji 1b z 98,67 točke priigral zlato priznanje ter 
1. mesto in posebno priznanje za najbolje odigrano obvezno 
skladbo. Klara pa je bila poleg zlatega priznanja deležna 
še naziva najboljše flavtistke tekmovanja v svoji starostni 
kategoriji. Malo pred tem se je vrnila iz Beograda, kjer je na 
17. mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko 2019 prav tako 
premagala vso konkurenco. Klara igra flavto pod mentorstvom 
Nadje Rošer, na klavirju jo je spremljala korepetitorka Helena 
Buhvald. 

Klari Kobolt in Aljažu Reiterju v uredništvu Šumca iskreno 
čestitamo za izjemne uspehe, vam, bralke in bralci, pa ju 
predstavljamo skozi kratek intervju. 

Jerneja Vertačnik
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Imaš med glasbeniki katere-
ga, ki ti je še posebej pri srcu? 
Je med harmonikarji kak vzor-
nik, ki ga poslušaš?

Klara: Všeč so mi različni glas-
beni umetniki in različne zvrsti. 
Rada imam klasično glasbo, 
pop, jazz, narodno-zabavno, 
ljudsko glasbo. Všeč mi je, da 
glasba kaj lepega sporoča in se 
ob poslušanju dobro počutim.

Aljaž: Posebej pri srcu so mi 
Slavko Avsenik in Ansambel 
Slavka Avsenika, Sašo Avsenik 
in Ansambel Saša Avsenika. 
Moji vzorniki so moj učitelj Jože 
Mandl, prijatelj Florijan Ladinik 
in harmonikar ansambla Smeh 
Žiga Ramšak. 

Kako dolgo že igraš svoj in-
štrument in kako pogosto ga 
vzameš v roke?

Koliko trdega treninga je pot-
rebno za uspehe, ki jih dose-
gaš?

Aljaž: Igram 5. leto na Glasbeni 
šoli Ravne na Koroškem pod 
mentorstvom učitelja Jožeta 
Mandla igram dvakrat na dan. 
Ker rad igram harmoniko, me 
ne mika preveč, da bi names-
to tega počel kaj drugega. Za 
uspeh pa je potrebno veliko ur 
vaje in vztrajnosti, ter potrpež-
ljivosti.

Klara: Flavto rada vadim. Po 
navadi igram v več krajših inter-
valih, vmes grem na trening, na 
sprehod s prijatelji. Tako igranje 
za vajo sploh ni naporno.

Ali vedno ubogaš nasvete 
svojega učitelja oziroma uči-
teljice? Ti do tako dobrega 
igranja pomaga še kdo drug? 

Klara: Nasvete, ki jih dobim na 
uri flavte poskušam čim bolj 
upoštevati, učiteljica pa pri izbiri 
skladb upošteva tudi moje želje 
ter moj temperament. V poletnih 
mesecih na poletnih šolah so-
delujem tudi z drugimi profesorji 
in mladimi flavtisti.

Aljaž: Včasih mi kakšen nas-
vet uide iz glave, pa me učitelj 
spomni. Brez upoštevanja uči-
teljevih nasvetov pa seveda tudi 
uspeha ne bi bilo. Do dobrega 
igranja mi zelo pomagajo tudi 
nasveti drugih učiteljev harmo-
nike, ki jih srečujem na raznih 
dogodkih – skupne vaje, nasto-
pi harmonikarjev ( Zoran Lupinc, 
Boris Razboršek, Alojz Stradar, 
Andrej Švab …), nasveti mojega 
prijatelja Florijana Ladinika. Pri 
Državnem tekmovanju mladih 
glasbenikov TEMSIG 2019 mi 
je z nasveti pomagala tudi uči-
teljica klavirja na GŠ Ravne na 
Koroškem, Helena Buhvald Go-
renšek, ker sem igral skladbe, ki 
so bile v originalu napisane za 
klavir. Pri vsem tem pa so mi v 
oporo in pomoč moji starši.

Dosegla sta že veliko uspe-
hov na tekmovanjih. Kateri so 
vama najbolj pri srcu, oziroma 
sta nanje najbolj ponosna?

Ajaž: Ponosen sem na vsa 
prejeta priznanja (Avsenikova, 
Slakovo ...), najbolj pa na zlato 
plaketo Tekmovanja mladih 
glasbenikov RS TEMSIG 2019.

Klara: Vsak uspeh na tekmova-
nju prinese veliko veselja. Kot 
9-letna deklica sem prvič sto-
pila na tekmovalni oder. Zlato 
priznanje mi je takrat prineslo 
veliko spodbude. Pred 2 letoma 
sem na mednarodnem tekmo-
vanju v Varaždinu prejela zlato 
priznanje in 1. nagrado, kar mi 

je dalo novega zagona. Zelo 
pa sem ponosna na 1. mesto 
in pohvalo – laureat za poseb-
ne dosežke na mednarodnem 
tekmovanju v Beogradu, kjer 
so nastopali tudi odlični starejši 
flavtisti iz drugih držav. Ker sem 
med zadnjima dvema tekmo-
vanjema imela le 1 dan počitka 
in 8 ur vožnje, je tudi 1. mesto 
na državnem tekmovanju zame 
izjemnega pomena.

aljaž, ali si ob poslušanju dru-
gih harmonikarjev vedel, da 
si boljši od njih? In ob svojem 
igranju, si vedel, da boš na 
koncu ocenjen skoraj 100%?

Ob poslušanju nekaterih har-
monikarjev sem bil prepričan, 
da igram bolje, ampak je bilo 
nekaj takšnih, ki tudi zelo dobro 
igrajo. Ko sem odigral do konca 
brez kakšnih večjih napak, sem 
vedel, da bo ocena dobra.

Pa ti, Klara, kako si ti 
doživljala to tekmovanje 
in konkurenco? Ali si 
pričakovala, da boš boljša od 
vseh?

Tekmovanje TEMSIG se 
odvija na dveh nivojih. Na 
predtekmovanju 5-članska 
komisija izbere tekmovalce, ki 
lahko čez 1 mesec tekmujejo 
na državnem nivoju. Na 
tekmovanje pridejo odlični 
glasbeniki. Trudim se, da pred 
svojim nastopom ne poslušam 
ostalih tekmovalcev in se ne 
primerjam z njimi, saj lahko 
hitro dobiš občutek, da ostali 
igrajo bolje. Osredotočim se 
na svoj nastop in se poskušam 
čim bolj vživeti v glasbo, ki 
jo izvajam. Prvega mesta na 
TEMSIGU nisem pričakovala in 
bila sem zelo presenečena. Bilo 
je kot v sanjah.
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ob začetku letošnjega leta je 
v oddaji Slovenski pozdrav na 
prvem programu rtV Slovenija 
potekalo finale tekmovanja 
Družina poje. Sodelovala je 
tudi družina kobolt iz Mežice, 
ki je s svojim glasbenim talen-
tom in izvirnostjo – nastopili 
so namreč z avtorsko skladbo 
– ugnala konkurenco. Poleg 
družine kobolt se je za zmago 
borilo še enajst drugih družin, 
med njimi tudi profesionalne 

glasbene družine z bogato 
glasbeno zgodovino. »Zmaga 
nam je dobro izhodišče za pri-
hodnje družinsko prepevanje 
in motivacija, da kot družina še 
naprej ustvarjamo glasbo,« je 
dejala Sara in dodala, da je bil 
njihov glavni namen doživeti 
nekaj novega in lepega, sode-
lovanja v oddaji niso jemali kot 
tekmovanje. »Na druge družine 
nismo gledali kot na konku-
renco. Res je, da je bilo med 

drugimi udeleženci veliko glas-
benikov, ki se z glasbo ukvarjajo 
vsaj polprofesionalno, a mi smo 
na oder šli le uživati. Pokazali 
smo, kar znamo,« pravi Peter. 

Peter in Sara sta velika ljubi-
telja glasbe, oba imata tudi 
glasbeno izobrazbo, ljubezen 
do igranja in prepevanja pa sta 
prenesla tudi na otroke klaro, 
kristino, anamarijo ter Jakoba. 
»že pred Slovenskim pozdra-
vom smo imeli namen, da bi 
kot družina peli in igrali, a nikoli 
ni prišel pravi čas. oddaja nas 
je vzpodbudila, da smo s tem 
začeli nekoliko bolj resno,« 
je povedal Peter. oba s Saro 
sta priljubljena in uspešna 
zobozdravnika, otroci pa imajo 
poleg šolskih obveznosti še 
druge aktivnosti in hobije, časa 
za skupne vaje tako ne ostane 

Klara, zlata si bila tudi na 
mednarodnem tekmovanju 
v Beogradu, kmalu pa greš 
v Varaždin. se tekmovanja v 
drugih državah kaj razlikujejo 
od tistih na domačih tleh? Je 
konkurenca močnejša? 

Po navadi je pot v drugo državo 
že dogodivščina sama po sebi. 
Spoznavaš druge narode in kul-

ture. Tekmovanja so sproščena, 
konkurenca pa precejšnja. Na 
mednarodnem nivoju je med-
narodna komisija, ni predtek-
movanja, tekmovalci prihajajo iz 
različnih držav in vsakega tek-
movalca posebej snemajo. 

Kakšne so tvoje želje za pri-
hodnost? ali si želiš igrati 
v kakem ansamblu, postati 

učitelj glasbe, iti s harmoniko 
v svet?

Aljaž: Moja želja je ustanovitev 
ansambla in nastopanje … tudi 
po svetu. Učitelj pa ne bi bil.

Klara: Nisem se še odločila, kaj 
bo moj poklic, želim pa si, da bi 
bila glasba moja sopotnica tudi 
na nadaljnjih življenjskih poteh.

GLAsbeNA DRUŽINA 
KObOLt vse do zmage na 
tekmovanju Družina poje
Na tekmovanju Družina poje, ki poteka v okviru oddaje 
Slovenski pozdrav, so Koboltovi s svojo izvirnostjo, 
iskrenostjo in glasbenim talentom očarali žirijo ter si 
pripeli in priigrali zmago. Šestčlanska družina, ki jo 
sestavljajo oče Peter, mama Sara, hčerke Klara, Kristina 
in Anamarija ter sin Jakob, se je v polfinalni in finalni 
oddaji predstavila z avtorsko skladbo Prelepi Sloveniji, 
ki opeva lepote naše države in vzbuja narodno zavest.
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prav dosti. »naše vaje zahteva-
jo dobro organizacijo in urnik, 
ki se ga poskušamo držati,« 
pravi Sara. za tekmovanje v 
oddaji Slovenski pozdrav pa so 
vadili vsak dan, čeprav ne ved-
no vsi skupaj.

na tekmovanju so nastopili z 
avtorsko skladbo Prelepi Slo-
veniji. »Glede na to, da so v od-
daji nastopali tudi že uveljavlje-
ni ansambli, smo morali za naš 
nastop poiskati nekaj izvirnega. 
Padla je odločitev, da se v finalu 
predstavimo z lastno skladbo,« 
pravi Sara. ker je v tekmovanju 
poudarek na slovenskih dru-
žinah, prepevanju slovenskih 
pesmi in vzpodbujanju ljubezni 

do domovine, so brez več-
jih težav določili temo svoje 
skladbe. Glasba in besedilo, 
ki je delo Sare, ostali družinski 
člani pa so tu in tam primaknili 
kakšno svojo idejo, je domo-
ljubno in govori o lepotah naše 
dežele. »Mislim, da je treba, še 
posebno pri mladih, graditi po-
nos na domovino. bodisi skozi 
pesem bodisi prozo, poezijo … 
Menim, da je to pomembno za 
izgradnjo osebnosti. Ponosa na 
domovino pa tako ali tako ni 
nikoli preveč,« meni Sara. 

čeprav imata tako Sara kot 
Peter zelo rada glasbo, z 
oddajo Slovenski pozdrav 
pa so dosegli precejšno 

prepoznavnost na slovenskih 
tleh, si konkretnih načrtov v 
glasbi ne zastavljajo. »bomo 
videli, kaj bo prinesel čas. Smo 
se pa odločili, da našo avtorsko 
skladbo Prelepi Sloveniji 
posnamemo v studiu. Zdi se 
nam prav, da se skladba na 
nek način ohrani,« pravi Peter 
in doda, da so že po prvi oddaji 
dobili zelo pozitivne odzive 
publike, povečalo se je število 
klicev za nastope, tudi iz tujine. 
zaenkrat še nimajo začrtanih 
ciljev za skupno glasbeno 
prihodnost. »Predvsem si 
želimo mirnega življenja,« 
zaključita Peter in Sara. 

Jon Petek
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MeŽIČARjI 
OD tOD IN TAM

Kdaj ste se intenzivneje 
pričeli ukvarjati s sobnimi 
rastlinami?

rastline so že od nekdaj del 
mojega življenja in v vsakem 
življenjskem obdobju so me 
spremljale. Dve leti nazaj, ko 
sem si uredil svoje stanovanje, 
pa se je moja zbirka dodobra 
povečala.

Katera je bila prva, jo še 
imate?

začel sem z afriškimi 
vijolicami, ki jih vsakoletno 
pomlajujem in podarjam, 
tako, da imam trenutno 
kakšno pra pra pra pra pra 
pra potomko prve vijolice.

Koliko jih imate danes? Koliko 
različnih?

Moja zbirka rastlin šteje okoli 
100 primerkov od tega različnih 

dobrih 60, če štejem rastline, 
ki jih imam doma, v pisarni in v 
svojem stanovanju. Je pa res, 
da se zbirka ves čas spreminja, 
pogosto rastline podarjam, 
dobim kakšno novo v dar  itn..

Kako jih zalivate (glede na 
to, da potrebujejo različno 
količino vode) in kako dolgo 
traja zalivanje? 

za nego svojih rastlin porabim 
bistveno manj časa, kot si 
ljudje predstavljajo. zalivam 
jih mogoče 20 minut na 
teden. Se pa držim starega 
slovenskega pregovora, 
ki pravi, da moramo imeti 
rastline bolj na suhem. Skratka 
pretirano zalivanje vedno vodi 
v propad rastline. Doma imam 
približno 6 litrov prestane vode 
in potem rastline po potrebi 
zalivam. nimam nobenega 
strogega urnika, ampak vsakič 
preverjam – če je zemlja suha, 

zalijem, drugače ne. Seveda 
v poletnih mesecih več in v 
zimskih nekje na 10 dni.

Kako dolgo traja, da jih 
pomladi presadite? Jim 
pripravljate različne mešanice 
zemlje?

Pomladansko presajanje traja 
načeloma eno dopoldne, 
čeprav ne presajam vseh 
rastlin vsako leto.  Preverim, 
če je rastlina svojo posodo res 
prerasla, potem jo presadim, 
drugače samo dodam nekaj 
nove sveže zemlje. Je pa res, 
da rastline v poletnem času 
tudi gnojim, ampak tudi pri 
tem ne pretiravam. načeloma 
uporabljam za sukuletne 
specialno zemljo, medtem ko 
pri ostalih uporabljam splošno 
mešanico za sobne rastline.

Kdaj ste fotografije pričeli 
objavljati na instagramu?

Pravijo, da se vse enkrat zgodi prvič. no, danes se bo prvič zgodilo, da bomo nekoga v tej rubriki 
predstavili drugič. Pred dvema letoma je že bil naš gost. takrat o njegovem hobiju – vzgajanju 
sobnih rastlin – nismo govorili. Smo ga pa kasneje lahko spremljali na instagramu, prav tako so na 
medmrežju dostopni kratki posnetki z njegovimi nasveti glede nege in vzgoje rastlin.

SreDi letošnJeGa FebruarJa Je V lonDonu izšla čiSto PoSebna knJiGa 
z naSloVoM boYS With PlantS (FantJe z raStlinaMi), V kateri Se PreStaVlJa 
50 FantoV S celeGa SVeta, lJubitelJeV Sobnih raStlin. MeD nJiMi Je tuDi

ki bralce in lJubitelJe SobneGa zelenJa PozDraVlJa celo z naSloVnice. 
zato Je PraV, Da Ga PreDStaViMo še S te Plati.

Jan Robin
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S fotografijami sem začel vzpo-
redno z opremljanjem stano-
vanja s sobnimi rastlinami in ko 
sem videl, da je zanimanje za 
to področje veliko, sem dobil 
dodatno motivacijo. Všeč mi je, 
da se mladi zanimajo za sobne 
rastline, zato jim želim ta hobi 
čim bolje približati in dokazati, 
da je ozelenjevanje naših bival-
nih prostorov dokaj enostavno.

Kako je prišlo do sodelovanja 
pri nastanku knjige BWP?

z raziskovanjem sem ugotovil, 
da je na instagramu comuni-
ty (skupnost, op.l.) ljubiteljev 
botanike velika, tako smo se 
med sabo povezali in si začeli 
izmenjevati znanje. opazil sem 
instagram profil z imenom 
boyswithplants, ki je kmalu 
objavil tudi moje fotografije. in 
po dobrem letu sem dobil z 
njihove strani povabilo, če bi 
sodeloval v knjigi, kjer bo obja-
vljenih 50 fantov z vsega sveta 
s svojo zbirko rastlin. takoj sem 
bil za, nekaj mesecev kasne-
je pa so mi sporočili, da sta 

odbor in uredništvo odločila, 
da bo moja fotografija celo na 
naslovnici knjige, ki je oktobra 
izšla v avstraliji, prejšnji mesec 
v londonu, na slovensko raz-
ličico pa bomo morali še malo 
počakati.

Kdo je bil pobudnik / 
izdajatelj?

knjigo je uredil avstralski bota-
nik in grafik Scott cain, izšla pa 
je pod založnistvom MoDern 
books iz Velike britanije.

ste fotografije lahko izbrali 
sami ali jih je bilo treba 
poslati več in jih je potem 
izbral nekdo drug?

Poslal sem več fotografij, sami 
pa so potem izbrali željene.

ali imate v načrtu, da bi tudi 
vi izdali kakšen priročnik s 
praktičnimi nasveti za vzgojo 
zelenih sobnih rastlin?

točno to so moji načrti, da 
pripravim sodobno knjigo o 

sobnih rastlinah, predvsem za 
mlade, ki so polni entuziazma, 
manjka pa jim osnovno znanje 
o negi rastlin. Veste, včasih 
so brez slabe vesti vrgli stran 
staro monstero, danes pa se 
vnuki stepejo kdo bo imel 
babičino sanseverijo v svojem 
stanovanju. tako je tudi 10 
let stara Pilea vaše mame 
čisto po naključju pristala v 
moji zbirki in ne veste, kako 
vesel sem te rastline! zgodbo 
sem delil s svojimi prijatelji 
in sledilci in ne boste verjeli, 
kako dobro je bila sprejeta, in 
vsi smo enotni, da je rastlina 
lepo darilo, če pa ima ta 
rastlina še zgodbo, je to 
neprecenljivo.

takole! izVeDeli SMo, Da 
PreDSoDek nekaterih, 
Da Je ukVarJanJe z 
rožaMi »ženSko Delo 
in VeSelJe«, ne Drži. 
še Več – tuDi FantJe / 
MožJe iMaJo lahko PraV 
uSPešno »zelene PrSte«.

Ida Paradiž
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V času, ko se zima počasi poslavlja in prvi cve-
tovi nežno kukajo na plan, praznujejo vse žene 
in dekleta tega sveta. in ko se ob tem prazniku 
pojavljata besedi enakopravnost in emancipa-
cija, vsi malo pozabljamo na drugo plat ženske. 
na čuječo, čutečo, srčno in ljubečo žensko 
energijo, brez katere bi bilo življenje pusto in 
prazno. in prav s tako energijo je bilo zaznamo-
vano praznovanje letošnjega dneva žena, ki ga 
je že drugo leto zapored organiziralo Folklorno 
društvo Pušlc. 

Pušlcu se je pred dvema letoma pridružila 
nataša naglič, ki je prevzela strokovno 
vodenje »malega Pušlca«. Pa tudi v šoli in 
vrtcu imajo kar nekaj vzgojiteljic in učiteljic, 
ki so ves čas v podobni vlogi. Preko igre 
predajajo našim otrokom znanje in modrost ter 
bogato dediščino naših prednikov. in vsakdo, 
ki dela s tako malimi otroki, mora delati z 
ljubeznijo. Prav na tak način sta nataša naglič 
in renata raušer s svojimi izvirnimi idejami 

povezali Pušlc, oš Mežica in Vrtec Mežica in 
vsi nastopajoči so to prireditev zapisali globoko 
v spomine vseh, ki so si jo ogledali. Glasba, 
ples in besede naših otrok so zopet dokazali, 
da imamo v Mežici veliko talentov, ki se pod 
budnimi očmi mentorjev in pod odrskimi 
lučmi spremenijo v prave plesalce, igralce, 
muzikante …

bose otroške nožice, ki so s pogumnimi koraki 
stopale po velikem odru, so gledalce ponesle 
v čas brezskrbnosti in otroštva. Suvereni otro-
ški nastopi pa so iz malih otrok naredili junake 
z velikimi srci in neustrašnim pogumom. ener-
gija vseh pa je stkala čaroben popoldan, ki se 
ga bomo še dolgo spominjali.

iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali, 
predvsem pa otrokom, ki so nas razveselili s 
svojim nastopom.

FD PUŠLC Mežica

Praznovanje DNeVA ŽeNA



36

kOLesaRskI 
sPRehOdI In tuRe 
okoli Mežice

Seveda pa pravi kolesarski zanesenjaki po teh 
hribovskih cestah kolesarimo že desetletja, od 
takrat, ko se pojavila prva »gorska« kolesa. ena 
izmed prvih pobud, da bi v Mežici prebudili to 
vrsto rekreacije je vzniknila že pred dvajsetimi 
leti. V letu 2000 pa jo je zasnovala in predstavila 
skupina zanesenjakov v okviru študijskega krož-
ka cSD ravne na koroškem.

Pod mentorskim vodstvom nevenke lednik so 
sodelovali še Monika Potočnik, Metka Sveršina, 
Marjeta korošec, Matjaž Mlačnik, Peter obreza, 
uroš Fišer in boštjan lesjak. Projekt so poime-
novali Gorski kolesarski park – tematske poti, z 
gorskim kolesom po vrhovih nad Mežico. V zlo-
ženki, ki so jo ob tej priložnosti izdali so zapisali: 

»namen projekta je bil pripraviti potrebne opise 
in opraviti preglede terena za tematski opis ko-
lesarskih poti, ki bi služili za dodatno promocijo 
Mežice v turistične namene«. V soboto, 27. maja 
2000, smo se tako podali po prvi tematski poti 
proti štalekerjevemu vrhu iskat grofov zaklad. 

ideja o podobnih tematskih poteh je bila takrat 
navdih tudi drugim, ki so v tem videli možnost 
ponovnega razvoja turizma na koroškem.

V pripravi opisov kolesarskih poti v okolici Me-
žice je sodeloval tudi štefan lednik, ki je v tistih 
časih večino teh poti s kolesom prekolesaril ali 
ob kolesu prepešačil. V nadaljevanju je predsta-

vljen njegov opis, ki lahko kot navdih služi vsem, 
ki s kolesom iščete sprostitev in rekreacijo.

V našem, z ravnino skopem svetu, žal ni mogo-
če ponuditi »udobnih« kolesarskih sprehodov. 
na razpolago sta le dve »ravninski« smeri, po 
glavni cesti proti črni in še naprej do lipolda v 
koprivni, ter navzdol do Prevalj in raven. Vsaj 
proti Prevaljam se bo morda v nekaj letih uredila 
kolesarska steza, ki bo omogočala varnejše ko-
lesarjenje, za tiste, ki se na glavni cesti ne po-
čutijo varne. Morda, pa bo prej kolesarjenje po 
kolesarski stezi, mogoče celo proti črni?

imamo pa v hriboviti okolici obilje privlačnih ko-
lesarskih tur, od lažjih, zahtevnejših do težjih. za 
te ture je potrebno seveda ustrezno kolo, najbo-
lje kar gorsko z ustreznimi prestavami in dobrimi 
zavorami. Pri hitrejši vožnji navzdol je potrebno 
opozoriti, da je potrebno previdnosti dati vselej 
prednost pred tekmovalnostjo ali rekordi. to še 
posebej velja za tiste manj izkušene, saj lahko 
na cestah posutih s peskom in na makadamskih 
cestah hitro pride do neprijetnih padcev.

opisom kolesarskih poti je podana približna 
skupna dolžina od izhodišča v Mežici (491 m.n.v.) 
do vrnitve v kraj, ter točke najvišje nadmorske 
višine pri vzponih. kjer ni določene, uradno iz-
merjene višine, je ta povzeta po izohipsah.

opisane ture se seveda lahko začnejo tudi v 

V zadnjih letih postaja kolesarjenje vse bolj priljubljena zvrst rekreacije. tudi 
pri nas na koroškem, kjer se turizem ponovno prebuja, turistični ponudniki tu 
in na oni strani meje, poleg vseh naravnih danosti, stavijo na to zvrst. Medtem 
ko imajo preko meje precej več ravnine in lepo urejene kolesarske poti, 
pa lahko pri nas preizkušamo praktično vse gozdne makadamske ceste in 
kolovoze, kar je pri sosedih večinoma prepovedano.
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obratni smeri. boljši poznavalci terenov pa 
jih lahko skrajšajo, podaljšajo in popestrijo z 
neimenovanimi prečnimi cestami ali kolovozi. 
Skratka, na voljo so različne kombinacije.

»osvojiti« vse navedene ture, razen najtežjih, 
ni nikakršen problem, seveda za količkaj izur-
jenega kolesarja z nekaj kondicije. Starejših ali 
šibkejših na strmih ali daljših vzponih ne bo 
sram stopiti s kolesa in ga peš tiščati navzgor. 
čas ture bo zato nekaj daljši, tura pa bo tako 
marsikateremu prijetnejša. tako bo več prilož-
nosti za uživanje v razgledih, za opazovanje 
in spoznavanje okolice in njenih zanimivosti. 
obenem pa se more pri tem najbolj obreme-
njen del telesa, »sedalo«, odpočiti. Vožnja 
navzdol pa je gotovo poseben užitek za vse, za 
hitre in počasnejše.

najbrž ni potrebno posebej poudariti, da se je 
za pot, kakršno imamo v načrtu, treba ustrezno 
opremiti. Pač glede na dolžino ture, na vreme 
in druge okoliščine. ali se podajamo na pot 
sami ali v družbi. V torbi ali nahrbtniku je poleg 
dokumentov ali denarja, hrane in pijače treba 
imeti tudi nekaj za prvo pomoč pri nezgodah, 
pa za manjša popravila na kolesu in še kaj.

za pomoč pri načrtovanju tur in pri orientaciji 
na terenu bodo poleg priložene karte z ozna-
čenimi smermi dobrodošle karta Mežiška doli-
na 1:50000 in karta kamniške in savinjske alpe 
1:50000.

1. Mežica – onkraj Meže – Mežica 
iz Mežice po leški cesti mimo kopališča, nato 
navzgor, sprva po asfaltu, nato po makadamski 
cesti proti lešam do domačije Studenčnik. od 
tu po ravnem, 2 km do kmetije Gutovnik, nato 
vseskozi navzdol do Mežice. (9 km, 720 m n.v.)

2. Mežica – Plat – Mežica
iz Mežice navzgor proti lešam do križišča 
na sedlu pri harmonkovi kapelici. nato des-
no mimo kmetije andrej, vseskozi navzgor z 
izjemo ravnega dela pred Predovnikom, do 

1 udeleženci zbrani pred startom, 
 dopoldne 27. 5. 2000, proti štalekerjevemu vrhu. 
2 zloženka izdana ob predstavitvi ideje tematskih 
 poti – z gorskim kolesom po vrhovih nad Mežico.
3 Pogled na Mežico, Peco in Podjuno pri ladiniku 
 nad Mežico.
4 raduha, Peca in obir med potjo od klemena proti šentanelu.
5 Pogledi od bukovnika, ki vedno očarajo.

1

2

3

4

5
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kajžarja na Platu. tukaj je priporočljiv krajši peš 
vzpon do zanimive gotske stavbe, podružnične 
cerkve sv. lenarta, priče iz časov prvih turških 
vpadov. od kajžarja vodi cesta zopet navzgor 
do bližnjega odcepa na pašnik linše, od tu pa v 
glavnem navzdol mimo kmetij ladinik, lekšeče, 
ober, Gutovnik vse do Mežice. lepi razgledi na 
Peco, Mežico in Podjuno. (15 km, 1050 m n.v.)

3. Mežica – Holmec – lom – Mežica
iz Mežice po glavni cesti do Poljane in na vršni 
preval na holmcu pri gostilni Pik. tukaj levo, 
sprva po zložni makadamski cesti do kmetije 
Vogel. od tu strmo navzgor na lom. Po krajši 
ravnici med kmetijama naveršnik in adam, vodi 
pot vseskozi navzdol skozi gozdnato brusnijo 
do asfaltne ceste iz Mežice v Pliberk. razmero-
ma lahka a zelo zanimiva pot z lepimi razgledi 
v sosednjo Podjuno in na koroške gore. (16 km, 
710 m nv.)

4. Mežica – Šentanelska reka – belšak – 
Poljana – Mežica
Po glavni cesti do štoparjevega železniške-
ga mostu pred Prevaljami. od tu levo in pod 
mostom po asfaltni cesti proti šentanelu. Pri 
smerokazu za šentanel krenemo dalje, levo po 
dolini šentanelske reke še dober kilometer. tam 
zavijemo levo čez most, od koder vodi krajša 
strmina do križišča in meje med Dolgo brdo in 
belšakom. če se vzpnemo še višje nad kmeti-
jo Golak v pobočje belšaka, se nam razgrnejo 
prelepi razgledi mimo Pece, obirja, košute proti 
karnijskim alpam, Dobraču in seveda na Podju-
no ob vznožju. od omenjenega križišča se spu-
sti cesta proti kralju na holmcu, kjer se priključi-
mo na cesto od mejnega prehoda proti Poljani, 
kjer zavijemo nazaj proti Mežici. (19 km, 600 m 
nv. na križišču) turo je priporočljivo še podaljšati 
od kralja mimo gostilne Pik pek loma v Mežico 
(enako kot pod točko 3).

5. Mežica – Prevalje – leše – Mežica
iz Mežice po glavni cesti do Prevalj. od tu des-
no po asfaltni cesti do leš. na zahodnem koncu 
vasi pridemo na sprva strmo nato bolj zložno 
asfaltno in nato makadamsko cesto do znanih 
gotskih cerkev Sv. ane in Sv. Volbenka. Pri kri-
žišču nad njima sta nam na izbiro dve vmesni 
smeri. Prva pelje pod levim pobočjem Volinjeka 
mimo kmetije hermonko do hermonkove ka-
pelice, nato skozi onkraj v Mežico. Druga smer 

pod zahodnim pobočjem Volinjeka vodi le z 
majhnim vzponom mimo kmetij Stovčnik in Pi-
kalo, kjer se cesta priključi na glavno pot leše 
– Mežica. na odseku proti Stovčniku se nudijo 
obsežni in lepi razgledi proti šentanelu, šmarjeti 
in na širšo Podjuno. (20 km, 780 m nv.)

6. Mežica - Štenge – Podpeca – črna – Mežica
iz Mežice navzgor proti Pliberku. kilometer pred 
nekdanjim mejnim prehodom nam smerokaz 
pokaže na levo po asfaltni cesti proti Peci. ta 
pelje sprva zložno, nakar se proti hanžeju in na 
štenge dviguje zelo strmo. Pri partizanskem 
spomeniku in križišču na štengah dosežemo 
najvišjo točko ture. od tukaj sta nam na izbiro 
dve smeri. nekaj krajša vodi levo navzdol mimo 
zaselka Mitnek (gostišče pri Matjažu), kjer maka-
dam zamenja asfalt, in dalje mimo opuščenega 
rudarskega obrata v Podpeci, do stika s cesto 
koprivna – črna pri t.i. razpotju.
Druga, malo daljša, a bolj razgledna smer, pelje 
sprva ravno mimo torčevega in pod pobočjem 
Pece nad najbržem, nato pa strmo navzdol 
mimo nekdaj mogočne kmetije Mihev, do stika 
s cesto v Podpeco. Dalje se spuščamo do »raz-
potja« in od tu skozi črno v Mežico. (daljša smer 
24 km, 1020 m n.v. na štengah)

7. Mežica – Prevalje – Šentanel – Mežica
iz Mežice najprej na Prevalje. Pri gasilskem 
domu zavijemo levo, strmo navzgor po ma-
kadamski cesti mimo kmetije klemen. Sledi 
razmeroma zložno vzpenjajoč se odsek skozi 
naselji breznica in Suhi Vrh. Pod kmetijo tratnik 
dosežemo najvišjo točko vzpona. nato zavijemo 
navzdol do šentanela. od tu po asfaltu v dolino 
do štoparjevega mostu, kjer zavijemo nazaj v 
Mežico. Vseskozi od klemena do šentanela nas 
spremljajo lepi razgledi na uršljo goro, Smreko-
vec, raduho, Peco in seveda na avstrijsko koro-
ško stran. (30 km, 870 m n.v.)

8. Mežica – Šentanel – zg. Jamnica – Mežica
iz Mežice proti Prevaljam do štoparjevega 
mostu in v šentanelsko reko. Po 3 km poti 
nas smerokaz usmeri navzgor, mimo kmetije 
Ploder, še vseskozi po asfaltu do šentanela. 
znani kraj s turističnimi kmetijami Marin, rifel in 
drugimi je vreden postanka in ogleda. Pot vodi 
nato navzgor, kjer stoji na ravnici kapelica sv. 
uršule. tukaj je, kot naročen, vabljiv prostor za 
počitek, oddih in užitek ob razgledih. od bližnje 
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kmetije Gornik se vije pot dalje pretežno po 
ravnem v zgornjo Jamnico. Pri domačiji Mikl pa 
se spustimo navzdol in pri zvonikovem mlinu v 
Spodnji Jamnici končno dosežemo dno doline 
šentanelske reke. od tu pada cesta zložno do 
štoparjevega mostu, kjer se usmerimo nazaj 
proti Mežici. (32 km, 830 m n.v.)
če nas je volja, pa se v šentanelski reki namesto 
navzdol proti štoparjevemu mostu usmerimo 
raje desno navzgor proti belšaku ter skozi Dolgo 
brdo pri kralju in dosežemo cesto proti Poljani 
in Mežici. Dolžina te poti je enaka kot zgoraj.
Vztrajnejšim pa se ponuja še en podaljšek. 
Pri gostilni Pik na holmecu zavijemo desno 
čez lom in brusnijo v Mežico. Po tej poti se 
izognemo glavni cesti v Mežico in njenemu 
gostemu prometu in vozimo vse do Mežice po 
mirnem hribovskem svetu ob robu Podjune. ta 
tura je ena najlepših v naši okolici. njena dolžina 
ni nič kaj večja kot od prve opisane smeri. Je pa 
poleg vzpona na šentanel potrebno premagati 
nato še dva, na Dolgo brdo in čez lom.

9. Mežica – Šentanel – strojna – Mežica
iz Mežice prek šentanela do zg. Jamnice kot 
v prejšnjem zapisu. ob prečkanju Jamniškega 
potoka krenemo desno, strmo navzgor do 
vršnega križišča na Strojno pod domačijo 
žerovnik. od tu naredimo še kilometrski 
podaljšek do cerkve Sv. urha na Strojni. 
Vrnemo se lahko po isti poti do šentanela ali 
pa zavijemo na Spodnjo Jamnico. bolj primerno 
pa je za povratek ubrati novo smer, po vršnih 
slemenih proti Suhemu vrhu, kjer pridemo pod 
kmetijo Godec na cesto Prevalje – šentanel. 
od tu se spustimo bodisi na Prevalje ali pa 
krenemo desno na šentanel in nazaj v Mežico. 
Dolžina ture z vrnitvijo nazaj prek šentanela 
znaša 38 km, preko Prevalj približno enako 
(1000 m n.v.).

10. Mežica – Prevalje – Kot - leše 
iz Mežice skozi Prevalje do odcepa v brančur-
nikov graben. Sprva strmo navzgor do dobre 2 
km oddaljenega križišča pod obronki naver-
škega vrha. tu desno, z blagim vzponom mimo 
domačije lagoja, nato v breg. Pod ravnjakom 
in mimo kmetije Jug, navzdol mimo kmetije 
kresnik do leš. Sledi vzpon do hermonkove-
ga križa ali po zahodni strani Volinjeka, mimo 
Stovčnika do ceste Mežica – leše. nato navzdol 
skozi onkraj v Mežico. (25 km, 780 m n.v.).

11. Mežica – žerjav – Jazbina – naravske ledi-
ne – Plat – Mežica
iz Mežice po glavni cesti do žerjava, tukaj levo 
v dolino Jazbine. Sprva zložno po asfaltu, nato 
bolj strmo po makadamu proti obronkom uršje 
gore. Sledi zelo strm vzpon do kmetije lavter, 
od tu pa spet zložno do žerjavske lovske koče. 
Pred njo krenemo levo na bolj strmo cesto 
križan – koča PD ravne na naravskih ledinah. 
Malo dalje od koče pri levem odcepu mimo 
Godčevega vrha navzdol do nenaseljene doma-
čije obretan. od tod je približno 1 km slabšega 
kolovoza, ki pripelje do dobre gozdne ceste. ta 
se vzpne na prelaz nad pašnikom linše me Jan-
kovcem in krajnčevim vrhom. od tu sledi spust 
pod Sv. lenartom proti hermokovem križu in 
skozi onkraj Mežico (32 km, 1130 m n.v. pri nara-
vskih ledinah, 1100 m n.v. na linšah)

12. Mežica - žerjav – naravske ledine – 
Prevalje ali ravne – Mežica
Do naravskih ledin kot pod zapisom 11. od tu 
še pred »Smuč kočo« zavijemo levo navzdol 
skozi Podkraj in po brančurnikovem grabnu do 
glavne ceste, ter po njej do Mežice. (35 km, 1130 
m n.v.)
Daljša varianta: spust blizu kotelj, nad njimi 
mimo šratneka na ravne, ali pa skozi kotje in od 
tu na ravne in nazaj v Mežico. (40 km)

13. Mežica – črna – sleme – Javorje – Mežica
iz Mežice skozi črno blago navzgor po as-
faltni cesti ob Javorskem potoku. nato pa po 
ne prestrmo speljani cesti do Slemena ali do 
andrejevega doma, planinske postojanke na 
Slemenu. Pri vračanju po približno 500 m pri 
novi kapelici, na mestu nekdanje cerkve Sv. 
Vida, z asfalta zavijemo po makadamski cesti 
proti vzhodu. Po lepi cesti pridemo najprej do 
ciganije in od tu po vršnih slemenih zgornjega 
Javorja do farne cerkve Sv. Magdalene. od tu se 
strmo spustimo do spodnje javorske cerkve Sv. 
Jošta, kjer se cesta počasi zravna do križišča pri 
Dretniku. Sledi strm spust do Spodnjega Javor-
ja, kjer pri rezmanu pripeljemo nazaj na cesto 
črna – Sleme. od tu se skozi črno vrnemo v 
Mežico. (41 km, andrejev dom 1109 m n.v., Sv 
Magdalena 1159 m, n.v.)

14. Mežica – črna – Dom na 
smrekovcu – Mežica
iz Mežice v črno in dalje do odcepa ceste 
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v bistro pri Pongračiču. nato preko nekaj 
bolj strmih klancev do križišča v bistri. tukaj 
zavijemo levo navzgor na Pudgarsko. Sledi 
daljša zložno vzpenjajoča se cesta do prevala 
na štajersko stran nad kramarico. od tukaj 
ne prestrmo navzgor po cesti, ki vodi proti 
ljubnemu, pa tudi do Starih stanov na Golteh. 
Po dobrih dveh kilometrih nam smerokaz 
pokaže desno navzgor proti domu na 
Smrekovcu. za piko na i te ture je potreben še 
peš skok (dobre pol ure) na vrh roma (1577 m), 
da se naužijemo razgledov, za katere smo bili 
prej, na dolgi gozdnati poti prikrajšani. Vrnitev 
v Mežico po isti trasi. zelo privlačna in razen 
dolžine ne prezahtevna »gorska« tura. (50 km, 
Dom na Smrekovcu 1377 m, n.v.)

15. Mežica – Koprivna – Preval – 
Topla – Mežica
 iz Mežice skozi črno ter naprej v koprivno do 
lipolda. tu krenemo desno navzgor ob potoku 
koprivna do državne meje pod lužami. na 
križišču, levo kumer, naravnost Jekl, krenemo 
pri mejnem kamnu ob potoku desno strmo 
navzgor na Preval. Do sedla med čofatijevim 
vrhom in toplo pridemo mimo kmetije 
ledrovec. od sedla Preval se spustimo po 
pobočjih čofatijevega vrha in mimo mogočne 
kmetije končnik v dolino spodnje tople. 
Spuščamo se po asfaltni cesti in kmalu pri 
nekdanji »topelski elektrarni« pridemo v dolino 
Meže. nato skozi črno nazaj v Mežico. zaradi 
vzpona na preval je tura kar zahtevna. (40 km, 
1413 m n.v.)

16. Mežica – Koprivna – bukovnik – 
bistra – Mežica
Do šumela (780 m n.v.) v koprivni, dober 
kilometer pred lipoldom opravimo enako 
pot kot pri prejšnjem (št. 15) opisu. tu 
zavijemo levo čez Mežo, nato navzgor po 
dobri makadamski cesti, ki vodi pod olševo 
v Solčavo. Po približno 4,5 km dosežemo 
Spodnje Sleme (1250 m n.v.). na križišču 
zavijemo levo navzgor, do najvišje slovenske 
domačije, bukovnika. na obzorju se nam vrste 
prelepi razgledi na raduho, vrhove Savinjsko 
– kamniških alp, pa na košuto, obir, olševo. 
nazaj si je smiselno izbrati pot skozi bistro, 
kamor nam pokaže smerokaz na Spodnjem 
Slemenu. Pri Pongračiču zavijemo v črno in 
proti Mežici. (48 km, bukovnik 1327 m n.v.)

17. Kdor si želi udobnejših, ravninskih kolesar-
skih sprehodov ali potepov, mu je obilje njih 
na voljo v sosednji Podjuni. 
najprej je potrebno premagati klanca proti reh-
tu ali čez holmec, nato pa čez mejna prehoda 
proti libučam, Pliberku, Vogrčam ali pa proti 
bistrici, breškemu jezeru, skozi breško vas, Več-
no vas do Globasnice. nazaj pa skozi šteben in 
šmihel pri Pliberku. Mikaven je tudi obisk klo-
pinjskega jezera, zablaškega jezera, železne 
kaple, do koder je speljana od Miklavčevega ob 
strugi reke bele posebna kolesarska pot. zmo-
gljivejši pa se bodo podali morda še dalje, proti 
rožni dolini, Velikovcu, celovcu.
V to »podjunsko« se uvršča tudi privlačna, a kar 
dolga, smer Mežica – Dravograd – labot – Pli-
berk – Mežica, prek rehta ali holmeca. (58 km)

za konec pa še nekaj zelo zahtevnih gorskih 
vzponov v bližini.
• Mežica – štenge – Dom na Peci (1665 m, n.v.)
• Mežica – avstrijski Podkraj – planinski dom 

Siebenhuten, vrh gondolske žičnice iz bistri-
ce (1700 m n.v.)

• na uršljo goro po več smereh; preko žerja-
va, Prevalj, raven do kapelice pri opuščeni 
domačiji šisernik, nato po dostavni cesti do 
rampe pri bivši spodnji postaji žičnice rtV. 
od tu se je na vrh bolj smiselno podati peš.

bolj vzdržljivi kolesarji pa si lahko izberejo
še daljše, kombinirane gorsko-dolinske ture, 
na primer:
• Preko Strojne – libeliške gore na libeliče – 

Dravograd in nazaj.
• Preko Jazbine ali šentvida do križana v Suhi 

dol, do Slovenj Gradca in čez Sele, kotlje v 
Mežico.

• čez koprivno v Podolševo in Solčavo ali po 
panoramski cesti v Matkov kot in naprej v 
logarsko dolino. Vrnitev na primer preko 
ljubnega, Smrekovca.

• Prek kramarce na bele vode, šoštanj. nazaj 
čez zavodnje, šentvid, črno ali pa po dolini 
skozi Slovenj Gradec.

• čez koprivno v Podolševo in po panoramski 
cesti na Pavličevo sedlo, v železno kaplo, 
Miklavčevo, šmihel pri Pliberku in nazaj v 
Mežico.

• in še drugam ter dlje po željah in 
zmožnostih …

avtor Štefan Lednik, soavtor Mitja Lednik
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GeOPARK 
KARAVANKe OdPIRa 
nOVe PROstORe
čezmejni karavanke Unesco 
Globalni Geopark v okviru 
dveh novih evropskih projek-
tov inTerreG naKult in ob-
zorJe 2020 odpira prostore 
v nekdanji Ljudski šoli št. lipš 
ob ženeškem jezeru / St. Phi-
lippen ob Sonnegg. Otvoritev 
bo potekala 12. aprila 2019. 

Vljudno vabljeni!

V okviru projekta inTerreG 
naKult – Geološko pohodno 
doživetje v Geoparku Kara-
vanke je bila nabavljena opre-
ma in pohištvo za prostor, ki 
bo namenjen izvedbi različnih 
dejavnosti kot so vsakoletni 

geopark kamp in izobraževal-
ne delavnice, poleg tega pa 
bo stavba služila tudi kot novi 
upravljavski center Geoparka 
karavanke. 

V okviru projekta rUriTaGe 
– Dediščina za regeneracijo 
podeželja, ki ga podpira pro-
gram evropske unije obzorje 
2020, bodo prostori lš št. lipš 
ob ženeškem jezeru / St. Phi-
lippen ob Sonnegg služili kot 
središče podeželske dedišči-
ne (angl. Rural Heritage Hub) 
namenjeno izvedbi projektnih 
aktivnosti, kot so različna sre-
čanja in delavnice z deležniki, 
ki bodo pomagali sooblikovati 

strategije za ohranitev in pro-
mocijo kulturne in naravne 
dediščine območja, v katerem 
živimo.

inTerreG projekt naKult 
združuje 8 partnerjev iz Slo-
venije in avstrije. to so občine 
črna na koroškem, Prevalje, 
ravne na koroškem in Dra-
vograd ter institucije rra ko-
roška – regionalna razvojna 
agencija za koroško, d. o. o., 
zavod republike Slovenije za 
varstvo narave – oe Maribor, 
Društvo kulturni Dom Pliberk / 
bleiburg in Delovna skupnost 
Geopark karavanke. V okvi-
ru projekta, katerega skupna 

V okviru projekta ruritaGe bo vzpostavljenih 19 središč podeželske dediščine. na območju Geoparka karavanke bo to 
nekdanja lš št. lipš ob ženeškem jezeru / St. Philippen ob Sonnegg, v občini Sittersdorf (žitara vas).
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vrednost je približno 1,9 mili-
jona € in se v okviru Progra-
ma sodelovanja interreg V-a 
Slovenija-avstrija sofinancira s 
sredstvi evropskega sklada za 
regionalni razvoj ter s sredstvi 
Dežele koroške, bo oblikovana 
daljinska pohodna pot okoli 
geoparka, ki bo dolga okoli 
300 km, razdeljena na 12-14 
dnevnih etap, s katero sledimo 
trendu pohodništva, ki pri nas 
in tudi v svetu stalno narašča. 
Daljinska pohodna pot okoli 
geoparka bo vključevala tudi 
občino Mežica in sicer bo ta 
etapa potekala iz črne na Ko-
roškem v Mežico (najverjetne-
je skozi rudnik ali čez Pikov 
vrh), ter se nadaljevala preko 
Volinjeka do Poljane. čezmej-
ne posebnosti na poti bodo 
posredovali geopark vodniki, 
ki bodo usposobljeni v okviru 
različnih izobraževanj. nova 
infrastruktura v občinah črna 
na koroškem, Prevalje, ravne 
na koroškem in Dravograd na 
slovenski strani, ter zell / Sele, 
Feistritz ob bleiburg / bistrica 
pri Pliberku, Sittersdorf / žita-
ra vas, lavamünd / labot in 
Gallizien / Galicija na avstrijski, 
bo omogočala kakovostnejšo 
interpretacijo, atraktivnejšo 

doživetje geološke in naravne 
pestrosti ter njeno ohranjanje. 
Projekt traja od 1. 5. 2018 do 30 
.4. 2021.

obzorje 2020 rUriTaGe 
Projekt 

z junijem 2018 je Delovna 
skupnost Geopark karavanke 
tudi partner v novem, 4-letnem 
projektu obzorje 2020, z akro-
nimom ruritaGe. V projektu 
sodeluje 38 partnerjev iz 18 
različnih držav. Projekt ru-
ritaGe v ospredje postavlja 
ravno bogato dediščino pode-
želskih območij – kulturno in 
naravno, ki jo lahko uporabimo 
kot gonilo trajnostnega ra-
zvoja. V okviru projekta je bilo 
določenih 6 različnih področij, 
to so romanje, lokalna hrana, 
migracije, umetnost in festi-
vali, odpornost ter pokrajina, 
ki predstavljajo potencial za 
razvoj podeželskih območij. 
znanje, ki se je zgradilo v 13 
projektnih partnerjih – vzorni-
kih in se bo dodatno razvijalo v 
okviru projekta, bo preneseno 
v 6 projektnih partnejev, t. i. re-
plikatorjev, po celotni evropi, ki 
bodo posnemali njihove dobre 
prakse. Geopark karavanke je 

bil izbran za področje romanja, 
zahvaljujoč svoji ohranjeni, 
1.500 let stari romarski tradiciji 
na Gori Sv. heme v Globasnici. 
zaradi tega se bodo tudi vse 
projektne aktivnosti izvajale 
pod naslovom: »Davna tra-
dicija in sodobni svet ob ro-
marski poti na Goro Sv. heme 
(hemmaberg)«. V okviru pro-
jekta bomo posnemali dobre 
prakse Marijine romarske poti 
(Mária Út) v romuniji in Jako-
bove poti (Camino de Santiago) 
v španiji. Glavni cilj projekta 
je torej krepitev trajnostnega 
razvoja podeželskih območij 
s pomočjo njihove edinstvene 
kulturne in naravne dediščine. 
V projektu je 70.000 € na-
menjenih obnovitvi in razvoju 
romarskih točk na Gori Sv. 
heme - rozalijini votlini. Projekt 
je prejel sredstva iz programa 
evropske unije za raziskave in 
inovacije obzorje 2020 in se bo 
zaključil 31.5.2022.

zgodovina stavbe

ljudska šola št. lipš ob žene-
škem jezeru je bila zgrajena 
leta 1880. renovacija šole je 
potekala leta 1996, z letom 
2013 pa je šola zaprla svoja 
vrata, saj se je takratnih 11 
učencev priključilo ljudski šoli 
Sittersdorf – žitara vas. V ob-
dobju med 1985 in 1998 je bil 
ravnatelj šole g. Florjan lipuš, 
slovenski pisatelj in prevajalec. 
šola je za 62 učencev ponov-
no zaživela v šolskem letu 
2013/2014 ter 2014/2015, ko 
se je obnavljala ljudska šola 
Sittersdorf (žitara vas). 

DS Geopark Karavanke 
dr. Darja komar
mag. antonia Weissenbacher
Danijela Modrej
Mag. Gerald hartmann

Partnerji v projektu ruritaGe prihajajo iz 18 različnih držav 
(italija, španija, avstrija, združeno kraljestvo, irska, nemčija, Francija, Finska, 
Poljska, nizozemska, Madžarska, romunija, Slovenija, Grčija, islandija, 
norveška, turčija in kolumbija).
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od leta 2016 tudi pri nas izbiramo besedo, ki je najbolj zaznamovala 
preteklo leto. Prva izbrana je bila »begunec«, druga »evropski prvaki«, za 
lansko leto pa smo Slovenci izbrali besedo »čebela«. kako lepa in primerna 
povezava z mojim namenom, da v tej številki predstavim

*čebelarJi SVoJeGa oblačila ne iMenuJeJo »uniForMa«

sVeČANO 
ČebeLARsKO ObLeKO*

Do čebel imamo Sovenci čisto poseben od-
nos. že iz nekaterih poimenovanj se kaže naše 
spoštovanje do te drobne žuželke – naj ome-
nim le dve posebnosti: beseda »matica« je na 
primer izpeljana iz besede »mati« – za razliko 
od angleščine in nemščine, kjer jo imenujejo 
»kraljica«. in, čebela pri nas ne »pogine«, kakor 
rečemo za smrt pri živalih, temveč »umre«. 
Slovenec anton Janša, ki je bil dvorni učitelj če-
belarstva pri cesarici Mariji tereziji, je svoje zna-
nje in dognanja že v 18. st. zapisal v čebelarskih 
priročnikih, po katerih so morali (z odlokom cesa-
rice) po njegovi smrti učiti tudi njegovi nasledniki.
še danes so Janševi nasledniki, slovenski če-
belarji, znani in cenjeni v evropi in svetu. zato ni 
čudno, da svojo pripadnost čebelarskemu cehu 

izkazujejo tudi s svojo svečano obleko, ki je celo 
zaščitena pri uradu rS za intelektualno lastnino. 
oblikovalec svečanega oblačila, za katero je 
upravni odbor čebelarske zveze Slovenije leta 
2005 sprejel poseben pravilnik (ki je prav tako 
njegovo delo), je g. Janez levstik iz Sevnice, ki 
mi je poleg g. Praperja, predsednika mežiških 
čebelarjev, pomagal z nekaterimi podatki za ta 
članek.

Kaj sestavlja oblačilo, ki ga ob slovesnih 
priložnostih lahko nosijo člani čebelarskih 
društev, ki so člani čzs?
• Klobuk – ki se nosi vodoravno ali rahlo 

nagnjenen naprej oziroma na stran. krajec 
je zadaj lahko rahlo obrnjen navzgor, spre-
daj pa navzdol. Vrh klobuka mora biti lepo 
okroglo zaobljen in ne pomečkan.

• Suknjič – glede na vremenske razmere je 
lahko odpet, oziroma za poletne tempera-
ture sploh odložen.

• Hlače / krilo. 
• Telovnik – s satenastimi sprednjimi deli (ža-

kard zlato satovje). 
• Bela srajca / bluza. 
• Kravata z vtkanim znakom čzS ali svilena 

ovratna ruta s tiskom stiliziranih čebel v 
letu. znak čzS na kravati mora biti viden 
nad vratnim izrezom telovnika, svileno ruto 
pa spenja lesena čebelarska zaponka v ob-
liki panjske končnice.

• Čevlji in nogavice v temni barvi. 
• Bele rokavice za praporščaka, zastavonošo, 

nosilca pogrebne žare, blazinice s priznanji, 
vencev ali krste. 

• Glede na vremenske razmere je uniformi 
dodan še plašč.
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za telovnik, kravato in ovrat-
no ruto je jasno, zakaj so taki, 
kakršni so. na osnovi česa pa 
je bila izbrana barva obleke in 
oblika klobuka, mi je pojasnil g. 
levstik (tekstilni tehnik, ki je bil 
zaposlen v tovarni lisca, sicer 
pa čebelar in še vedno aktiven 
planinski in turistični vodnik): 
»Moja odločitev glede barve je 
bila povezana z asociacijo na 
barve starejšega čebeljega sa-
tovja –ta je rjava z minimalnim 
odtenkom zelene nianse. obli-
ka klobuka naj bi bila asociacija 
na klobuk antona Janše, ki je 
nosil podoben klobuk, seveda 
s širšimi krajci.
Svečano obleko si mora kupiti 
vsak čebelar sam, polovico 
stroška naša družina prispeva 
le za praporščaka. 

za konec še zanimivost: leta 
1988 je bil v deseti številki gla-

sila Slovenski čebelar, v rubriki 
iz društvenega življenja objav-
ljen naslednji članek:

čebelarsKa UniForMa
čebelarji iz čebelarskega 
društva ravne na koroškem so 
predlagali, da bi zčDS spre-
jela na svoji skupščini enotno 
uniformo, ki bi jo nosili čebe-
larji ob svečanih priložnostih. 
na sliki (desno) je predsednik 
čD Mežica Stanko abraham v 
uniformi, ki si jo je izdelal sam. 
izvršni odbor zčDS prosi čebe-
larske organizacije in čebelar-
je, da na zčDS pošljejo svoja 
mnenja o uniformi, ki jo predla-
gajo koroški čebelarji.

kot mi je povedal g. levstik, je 
takratne čebelarje sicer lepa 
uniforma g. abrahama tako 
po barvi kot po kroju malce 
preveč spominjala na lovsko, 

zato je niso »posvojili«. Je pa 
z njo g. Stanko zasejal seme, 
ki se je ukoreninilo, raslo 
in razvijalo ter obrodilo – z 
oblikovanjem in uveljavitvijo 
danes predstavljene svečane 
čebelarske obleke.

Ida Paradiž

Vsako leto konec Decembra se v telovadnici Mežica odvija božična zgodba, ki jo za vas pripravimo 
društvo ikDM Perkmandelci. tudi v letu 2018 smo z vami preživeli čudovito popoldne, polno 
veselja in božičnega vzdušja.
Prireditev je vodil in povezoval DJ boris, ki je napovedal začetne plesne skupine M Dance, Dobro-
voljčke in plesno šolo ines kogal. Po kratkem programu ste lahko uživali v peki keksov, pitju čaja, 
lepotilnem salonu, poslikavi obraza, ustvarjali v delavnicah in skakali na igralih. Seveda pa tudi le-
tos ni manjkal prihod božička, s katerim ste lahko na kratko pokramljali v božičnem kotičku.
ker vas je zmeraj več, tudi obiskovalcev iz drugih občin, ki se udeležite naše prireditve, smo prip-
ravljeni našo zgodbo pisati naprej s še večjim trudom in veseljem. kot veste, pa nas brez vas ni, 
zato lepo vabljeni tudi naslednje leto, da skupaj napišemo še eno zgodbo.  IKDM perkmandelci 

bOŽIČNO NOVOLetNI DIReNDAj
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Skozi celo leto se člani društva Perkmandelci 
trudimo, da vsaj enkrat na mesec naredimo za 
otroke ustvarjalne delavnice, kjer se družimo, 
ustvarjamo, se zabavamo. V mesecu septembru 
smo društvo selili v nove prostore Medgene-
racijskega centra Mežica, ki nam skupaj s teh-
nologijo nudijo ogromno, tako, da lahko naše 
delavnice izpopolnimo in sprejmemo več otrok. 

tako se nam je porodila ideja, da naredimo 
»pižama party« in prespimo. ideja je bila super, 
spomniti se je bilo treba še datuma, ki bo ustre-
zen za nas, in na koncu, da bodo starši imeli 
varstvo in s tem izkoristili čas za medsebojno 
druženje. torej, 10. november, ko je martinova-
nje, naj imajo otroci svojo zabavo in starši svojo. 
to je bila top ideja.

Priprave na »pižama party« so bile hitro v teku, 
prijavnice so šle ven in bum! kar v dveh dneh 
smo napolnili 27 mest, kar pa je bilo tudi ma-
ksimalno število otrok zaradi prostora. žal smo 
morali kar nekaj otrok zavrniti. na prisotne pa 
je pazilo 9 članov društva, ki smo se v kotičkih 
centra stiskali, da so lahko naši otroci uživali. 
10. 11. smo se zbrali v Mkc-ju, kjer smo se za 

začetek igrali različne igre, nadaljevali smo z 
večerjo, osebno higieno, plesom v pižamah, 
sledil je kino in na koncu spanje ob spremljavi 
sproščujoče glasbe. zjutraj smo vstali, sledil je 
zajtrk, po zajtrku pa jutranja telovadba, v okviru 
katere smo šli vse do Polene, kjer so sledile raz-
gibalne vaje in sprehod nazaj do Mkc-ja. otroci 
so pridno pospravili svoje stvari ter se odpravili 
domov na kosilo. 
»Pižama party« je uspela »u nulo«, otroci so 
samo še spraševali kdaj bomo ponovili, mi pa 
smo bili več kot hvaležni in veseli zaradi take-
ga navdušenja. in seveda bomo ponovili, našli 
bomo različne tematike, ki bodo otrokom zani-
mive in ki jim bodo pomagale pozabiti na vsak-
danje obveznosti.

ustvarjalne delavnice so se v letu 2019 že 
pričele. Prva je bila 1. marca, ko so otroci že 
ustvarjali in delali pustne maske. Druga je bila 
konec marca, kjer smo po željah otrok ustvar-
jali okraske za okrasitev drevesa v Mežici in 
tako se bodo nadaljevale vsak mesec …

IKDM Perkmandelci 
www.facebook.com/ikDMperkmandelci 

PIŽAMA PARtY
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Pustni karneval 
v številkah 
2. 3. 2019
64. zapovrstjo
60 prijavljenih skupinskih mask
40 gostov iz Dornave (kurenti, cigani, orači, pokači)
600 balonov
700 krofov 
80 l čaja

ZAHVALA 
"Samo malenkosti, kot so nasmeh, prijazen pogled, pri-
srčen pozdrav, prijazna prošnja ali zahvala so drobci, ki 
gradijo veličino dneva." (neznani avtor)
Turistično Društvo Mežica se za podporo, pomoč pri pripra-
vah, in izvedbi že 64. pustnega karnevala, ki je potekal 2. 3. 
2019, iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem in donatorjem: 
Cablex-M, d.o.o., Steling (Peter Plaznik, s.p.), Lekarna Dren, 
d.o.o., Gostilna Krebs (Nataša Pratnekar, s.p.), Gradbeništvo 
Stane, d.o.o., Koroška Lekarna, Ferolin, d.o.o., Frizerstvo 
Nataša P. (Nataša Plaz, s.p.), Okrepčevalnica Meža (Sejdi Jusu-
fi, s.p.), Okrepčevalnica in slaščičarstvo "M" (Florjana Lipovič, 
s.p.), Turistična kmetija Kajžar (Ljudmila Gerdej, s.p.), TAB, 
d.d., Mercator Market Mežica, TUŠ Market Mežica, Mesarija 
Lečnik Mežica, Pekarna Rednak, d.o.o., Restavracija Polena 
(Krstina Novak, s.p.), ReO SKEI Koroške, Turistična kmetija 
REHT, Boris Repnik s.p., Orlač Darko s.p., Prodajalna DAMA 
(Marjana Komar, s.p.), Papirnica Ostžek (Nika Kosmač, s.p.), 
Karavanke UNESCO Globalni Geopark, RRA Koroška, d.o.o., 
Trgovina Moderna 5 (Marija Rezar, s.p.), Podjetje KAL, d.o.o., 
Podzemlje Pece – Turistični rudnik in muzej, d.o.o., ISOMAT, 
d.o.o., Evroembalaža, d.o.o., Obsa, d.o.o ...
Posebej se zahvaljujemo tudi Občini Mežica in županu Du-
šanu Kreblu, vsem zaposlenim na Komunali Mežica, Osnovni 
šoli Mežica in Vrtcu Mežica, Hiši otrok Mali Koraki, Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Mežica, KD Pihalni orkester 
Rudnika Mežica, pobratenemu društvu iz Dornave Ted Lüka-
ri, IKDM Perkmandelci, FD PUŠLC, KUD Peca ... 
ISKRENA hvala tudi vsem posameznikom – Nataliji Petrič, 
Renati Krebel, Tatjani Smuk, Klavdiji Škrube, Nikiju Škru-
betu, Andreju Novoselu, za prijazno pogostitev pa družini 
Zapečnik in vsem prebivalcem Senčne vasi, ki nam vsako leto 
pripravijo nepozaben sprejem.
In nenazadnje – najlepša hvala vsem pustnim šemam in obi-
skovalcem, ki ste s svojo prisotnostjo popestrili 64. pustni 
karneval!
Hvala in srečno do jubilejnega 65. pustnega karnevala 
22.02.2020!

Predsednica tD Mežica Darja Komar, foto: Tatjana Smuk



Glasilo občine Mežica izhaja 4 x 
letno v nakladi 1.600 izvodov in 
ga prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini brezplačno. 

Vsem, ki ste s prispevki sodelo-
vali, se najlepše zahvaljujemo. 
Prosimo, da s svojimi prispevki 
tudi v bodoče sodelujete, ker bo 
le na ta način naše glasilo pestro 
in zanimivo.

Prispevki ne bodo honorirani, 
uredniški odbor pa si pridružuje 
pravico do njihovega izbora. 

oddaja dokumentov naj bo na 
digitalem mediju (tekstovni članki 
v Microsoft Word-u, fotografije pa 
priložene ločeno v formatu jpeg 
ali tiff, in sicer na resoluciji 300 dpi 
s krajšo stranico najmanj 10 cm). 
Fotografije, ki ne bodo primerne 
velikosti (npr. snete iz spleta – 72 
dpi / 70 kb) ne bodo objavljene. 
Fizično oddane fotografije, ki ste 
jih prispevali, lahko po objavi gla-
sila dvignete na tajništvu občine 
Mežica.

Svoje prispevke 
pošljite na naslov:

občina Mežica
Trg svobode 1, 
2392 Mežica

info@mezica.si

uREDNIšKI 
ODBOR
 
župan
Dušan Krebel
odgovorna urednica
jerneja Vertačnik

direktor občinske uprave 
Blaž šaloven 

člani uredniškega odbora
jožef Libnik
Barbara Prevorčič
Ida Paradiž
jon Petek

izdala
Občina Mežica

lektoriranje
jerneja Vertačnik

fotografije
avtorji člankov

fotografija na naslovnici
fotolia

oblikovanje
 jasna Kalčič Rajzer, atelje jk®

tisk
Malex d.o.o.

naklada
1.600 kosov

www.mezica.si

JKZ NarodNi dom mežica Je KulturNa ustaNova Za Katero 
lahKo rečemo, da Je edeN iZmed NaJmočNeJših stebrov 
KulturNega dogaJaNJa Na KorošKem, NJegovo uspešNo 
delovaNJe pa močNo odmeva tudi iZveN NJegovih meJa. 
NarodNi dom mežica že od ustaNovitve poNuJa pester iN 
KvaliteteN repertoar gledališKih predstav, KoNcertov 
ter drugih dogodKov. JKZ NarodNi dom mežica Je v me-
secu aprilu 2006, pričel Z opravlJaNJem svoJe Z aKtom 
predpisaNe deJavNosti. 

JKZ ND Mežica je v letu  2018 v skladu s svojo dejavno-
stjo organiziral in izvedel naslednji program:
predstave gledališkega abonmaja:    6
predstave otroškega abonmaja:  5
gledališke predstave za izven:                  6
otroške predstave za izven: 5
Koncerti: 5
prireditve: proslave in predavanja, filmi:                 11
skupaj prireditev:  38
skupaj obiskovalcev: 8450 

lani sta bila najbolj obiskana dogodka muzikal briljantina in kon-
cert vlada Kreslina z malimi bogovi. tudi v letu 2019 smo na dobri 
poti. do sedaj smo imeli že razprodani dve komediji menopavza. 
veseli smo, da smo lahko bili del poslovilne turneje muzikala cvet-
je v jeseni, ki je bil prav tako razprodan. gostili smo dve predpremi-
eri, v decembru predstavo, ki gre narobe ter v februarju Nune v ak-
ciji. vedno več je obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev, kot sta na 
primer vuzenica in mislinja. od naših najmlajših obiskovalcev smo 
dobili same pohvale glede otroškega abonmaja. gledališki abon-
ma pa smo zaključili v začetku aprila. Najbolj odmevna predsta-
va, za katero je bilo prodanih tudi največ vstopnic za izven, je bila 
prekleti kadilci. organizirali smo dve predstavi za osnovne šole in 
sicer škrat Kuzma dobi nagrado (oš mežica, oš prežihov voranc, 
oš razborje, oš dravograd) ter v aprilu predstavo Kit na plaži (oš 
mežica, oš prevalje, oš prežihov voranc, oš slovenj gradec).  Z 
mislimi smo že v novi sezoni otroškega in gledališkega abonmaja 
ter ostalih predstav in prireditev. Za naslednjo sezono pa naj vam 
izdamo, da pripravljamo še en projekt in sicer Koroški abonma v 
sodelovanju z ostalimi koroškimi občinami.
iskrena hvala, ker nam zaupate. želimo si, da bi v hram kulture ljud-
je še vedno prihajali v velikem številu in pri tem neizmerno uživali 
ter se sprostili. in to nam lahko uspe le z vašo pomočjo. hvala, 
obiskovalci!
spremljajte nas na naši spletni strani www.narodnidommezica.si 
ter Facebook in instagram profilu, kjer dobite vse aktualne infor-
macije o dogajanju.
taKo Kot vedNo: dobrodošli Na sedežih Kulture!
direktor JKZ Narodni dom mežica
Ambrož Blatnik


