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Uvodnik

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Skrivnost sreče ni v tem,
da vedno delamo tisto, kar bi radi,
temveč da imamo radi to, kar delamo.
   Lev Nikolajevič Tolstoj

Spoštovani !

Nekaj dni nas še loči pa se bomo poslovili še od enega leta, ki je bilo tokrat 
zaradi prestopnega leta za dan daljše kot sicer, kar predstavlja povsem 
astronomsko in matematično rešitev, saj Zemlja okoli Sonca kroži ne-
kaj več kot 365 dni. Naši predniki so mnogo bolj kot mi spremljali in tudi 
radi napovedovali razne astronomske dogodke, sodobna znanost jih je 
kasneje sicer veliko ovrgla, vendar nas narava kljub vsemu velikokrat pri-
jetno preseneti, žal pa zna pokazati tudi svoje temne strani, ki jih, tako 
vsaj trdijo znanstveniki, posredno povzročamo mi ljudje sami, še poseb-
no z nespametnim onesnaževanjem okolja. Glede na naravne pojave 
in opozorila naj navedem dva dogodka, ki sta mi v tekočem letu ostala 
v zelo dobrem spominu. Prvi je dogodek, ko je Bistrica z izredno velikim 
pretokom pokazala svojo neustavljivost in veliko moč, saj je na kar nekaj 
mestih prestopila bregove, neizprosno trgala brežino in določene odse-
ke glavne ceste v Bistriškem jarku. Drugi dogodek, ki sodi med zanimive 
naravne pojave, pa je bil v mesecu oktobru, ko smo lahko s prostim oče-
som opazovali super Luno, ki je bila zaradi svoje bližine Zemlji navidezno 
večja za kar tretjino svojega premera in jo bomo lahko ponovno v takšni 
velikosti opazovali šele  čez nekaj desetletij.  Ampak bodi dovolj o tem.  
Bolj kot naravni pojavi so za vse nas, ki delamo in živimo v tem sicer lepem 
kraju ob Dravi in  med Pohorjem in Kozjakom, pomembne prelomnice 
leta 2016. Kot župan občine Muta lahko povem, da je bilo leto polno iz-
redno pestrih dogodkov. Na samem začetku leta smo sprejeli proračun 
občine Muta, s katerim mi je bila naložena pomembna naloga, da ga 
uspešno realiziram. Seveda je v njem vrsta vsebin, ki jih v okviru svojega 
delovanja prevzemajo številne pomembne institucije, ki jih financiramo 
iz proračuna občine. Najpomembnejše med njimi so Osnovna šola Muta 
z vrtcem, ki skrbi za preko 400 osnovnošolcev  in  otrok v vrtcih, Center za 
socialno delo Radlje ob Dravi, Rdeči križ in Karitas, poseben bolnišnični 
oddelek za otroke v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Koroški pokrajinski 
muzej, Regijska razvojna agencija, pa Zdravstveni dom Radlje, domovi 
za starejše, v katerih bivajo naši občani, pa še bi lahko našteval. Za delo-
vanje vseh omenjenih institucij namenjamo iz proračuna znatna finanč-
na sredstva.  
Poleg omenjenega pa je osrednjega pomena tudi nemoteno delovanje 
občine in tudi samega kraja. Naj omenim, da občina vzorno  skrbi  za  kar 
121 km občinskih in gozdnih cest, odgovorni smo za vzdrževanje javnih 
površin, delovanje javne razsvetljave, vzdrževanje kolesarskih in pešpoti 
itd. Seveda pa ne morem mimo dveh največjih investicij, ki so navzven 
zaokrožile naše uspešno delo v letu 2016, kar pa smo izvedli ob hkratnem 
in dobrem sodelovanju z občani in podjetjem Struc nepremičnine, d. o. o. 
Skupaj smo namreč energetsko obnovili kar tri bloke, in sicer Glavni trg 8, 
6 in 18. S tem smo izboljšali  energetsko izoliranost prej izredno potratnih 
objektov ter, kar zagotovo ne gre zanemariti, polepšali izgled trškega je-
dra Zg. Mute. Zato mi dovolite, da se na tem mestu še enkrat zahvalim 
vsem lastnikom stanovanjskih enot, da ste pristopili k temu, tudi finanč-
no zahtevnemu projektu, ki pa že  kaže zelo dobre finančne učinke v bi-
stveno nižji porabi goriv za ogrevanje.  
Poleg tega nam je uspelo zaključiti razširitev klanca na cesti med Sp. in 
Zg. Muto, kar je bil izredno zahteven in finančno drag projekt. Vendar 
moram tudi na tem mestu izpostaviti pomembno dejstvo, da v kolikor 
ne bi bilo razumevanja s strani lastnikov sosednjih zemljišč ob sami ces-
ti, tega projekta ne bi bilo moč realizirati. Hvala tudi njim! Sicer pa smo 
se v letošnjem letu trudili tudi na drugih področjih, morda izpostavim 
še otvoritev etnološkega dela  našega kovaško-gasilskega muzeja, v ka-
terem smo na enkraten način predstavili razvoj šolstva na Muti, razvoj 
glasbenega ustvarjanja in nenazadnje obiskovalcem na ogled postavili 
naše narodne noše, ki so bile značilne za te ljudi in te kraje.
Povsem odkrito pa želim omeniti in se dotakniti nekaterih težav in pro-

blemov. Eden izmed njih je nedvom-
no obračun komunalnega prispevka 
za priklop na kanalizacijski sistem 
in čistilno napravo Muta-Vuzenica. 
V tem kontekstu naj dodam samo 
to, da sem na to težavo kot občan 
opozarjal že vse od leta 2006, ko so 
se na Muti skupaj s sosednjimi obči-
nami odločili za   predimenzioniran 
sistem izgradnje kanalizacijskega 
omrežja, ki ni upošteval izredno dra-
gega finančnega vložka, ki ga je bilo 
potrebno financirati tako iz evropskih 
kohezijskih sredstev in v znatni meri tudi iz proračuna občine Muta. Uso-
da je hotela, da sem pred dvema letoma prevzel mandat župana. Naloga 
občinskega sveta in župana je v preteklih dveh letih bila tudi priprava iz-
računa komunalnega prispevka in s tem določitve finančne obremenitve 
vseh tistih lastnikov hiš in stanovanj, ki se bodo priključili na kanalizacij-
sko omrežje. Korektno je pojasniti, da je zgolj vložek občine Muta pred-
stavljal edino podlago za obračun komunalnega prispevka, vendar naj 
jasno poudarim, da smo omenjeni vložek znižali kar za 50 % ter s tem 
prisluhnili željam in finančnim zmožnostim občank in občanov. Enake 
so odločitve tudi v sosednjih občinah Dravograd, Vuzenica in Radlje ob 
Dravi. Vendar sem prepričan, da vsi razumemo nastalo situacijo, zato 
smo na občinskem svetu sprejeli tudi možnost obročnega odplačevanja, 
s katerim še dodatno pomagamo vsem tistim, ki težko premagujejo do-
datne finančne obremenitve. Pri tem pa je vendarle potrebno dodati, da 
imamo na Muti končno zgrajen sodoben kanalizacijski sistem in čistilno 
napravo, s katero ohranjamo naše naravno okolje čisto in ga več ne obre-
menjujemo s fekalnimi odplakami.
Seveda pa se moramo bolj kot nazaj v tem času ozreti naprej, v leto 2017. 
Zagotovo bo prihodnje leto zelo dinamično tudi na občini Muta. Pred 
nami je eden najzahtevnejših in dolgoročnih projektov, in sicer izgradnja 
primarnega vodovodnega omrežja v občini, v investicijski vrednosti pre-
ko šest milijonov EUR, katerega znesek je v večji meri sofinanciran iz EU 
kohezijskih sredstev. Pri tem bo morala občina primakniti vsaj en mili-
jon EUR neposredno iz lastnega proračuna, kar pomeni, da se bodo za 
ta znesek v naslednjih treh letih zmanjšale investicije v druge, prav tako 
zelo pomembne vsebine našega kraja. Tako kot prej omenjeni projekt 
izgradnje kanalizacije je bil tudi ta projekt sprejet in na različnih ravneh 
potrjen mnogo let pred mojim mandatom. V lanskem letu je občinski svet 
potrdil le novelacijo investicijskega programa, v katerem smo jasno zah-
tevali, da se ne strinjamo z ukinitvijo vseh 23 gravitacijskih vodnih virov, 
ampak da zahtevamo ohranitev vsaj tistih, ki imajo ustrezno vodnatost 
in zdravstveno neoporečnost. Polega tega pa v tem trenutku zaključuje-
mo z vsemi potrebnimi aktivnostmi, da v vodnem sistemu občine Mute 
ohranimo vsaj dve obstoječi zajetji na Pernicah in nanj priključimo, če 
bodo potrebe, še dodaten vodni vir iz Mlak oz. Laken (Avstrija), ki ima  
vodnatost večjo kot vsi dosedanji vodni viri in bi lahko zagotavljal oskrbo 
pitne vode še kakšni občini v Dravski dolini. S tem bomo nadomestili sicer 
nujno potrebno črpanje vode za potrebe občine Muta iz vrtine Karava-
ning, ki pa je zaradi svoje geografske lege izpostavljena vplivom reke Dra-
ve, kar bodo dokazale ali  ovrgle študije, ki smo jih v tem mesecu zahtevali 
s strani pooblaščene institucije. Poleg tega bomo na Muti kljub skromno 
odmerjenim finančnim sredstev s strani države izpeljali kar nekaj projek-
tov, ki bodo posebej predstavljeni v tej številki Mučana.
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem Vam, ki ste izkazali razumevanje za 
naše delo, še zlasti pa tistim, ki pristopate k tvornemu sodelovanju tako 
z občino kot nenazadnje tudi z menoj kot županom občine Muta. Kljub  
zahtevnemu in napornemu delu sem vedno vesel vsakega vašega obiska 
tako na občinski upravi kot pri meni. 
Ker smo  pred prazniki, Vam želim blagoslovljene božične praznike, veliko 
zdravja, uspehov in osebne sreče v letu 2017.

  Vaš župan!
                              Mirko V O Š N E R



Č l o v e š k o 
telo ni zgolj 
70 kg mesa, 
kosti, kože, 
tkiv in orga-
nov, čeprav 
se mnogi ob-
našajo točno 
tako. Naše 
telo je mno-
go, mnogo 
več. Naše telo 
je »vozilo« naše duše v tem življenju. Smo popotniki v 
času, ki smo na Zemlji z namenom učiti se lekcij živ-
ljenja, širiti svojo zavest, ki je hrana naše duše. Tako 
kot pridno skrbimo za svoje več 10.000 € vredne av-
tomobile bi morali skrbeti tudi za svoje telo. Nihče se 
ne vozi rad v umazanem, zarjavelem in deloma delu-
jočem avtomobilu. Občutek ni prijeten, da ne govorim 
o tem, da pot ni varna. Enako velja za naše fizično telo. 
Naša življenjska pot ni varna, če ne skrbimo za svoje 
osnovno fizično telo. Bolezen tako navadno prihaja 
počasi, kopičijo se negativna čustva in negativne misli. 
Če te travme trajajo predolgo, se le-te lahko odrazijo 
oz. manifestirajo tudi na fizičnem telesu. Ko pa je naši 
duši dovolj, enostavno obupa in reče »na svidenje«. 
Nastopi fizična smrt. Ali ne bi bilo bolje skrbeti za svoje 
telo in do svojega skrajnega konca biti ustvarjalen in 
koristen zase, za svojo družino in za širšo družbo? Imeti 
občutek, da si koristen in da nekomu lahko nesebično 
pomagaš s svojimi izkušnjami, ki si jih nabiral vse živ-
ljenje, je eden najprijetnejših in toplih občutkov, ki jih 
lahko občutimo v srcu. Razvijati kvalitete srca je ena 
od stvari, ki smo jo na poti izgubili. Zakaj rečemo, da je 
npr. Mati Tereza imela veliko srce, da je imela zlato srce? 
Ker je imela razvite kvalitete srca, kot so velikodušnost, 
pomoč drugim, potrpljenje, sočutje, radodarnost, us-
miljenje … Pa govorimo o fizičnem srcu, o črpalki, ki 
črpa kri? Zagotovo ne. Vedeti je potrebno, da poleg 
fizičnega srca obstaja tudi nevidno »energijsko srce«, 
ki ga lahko povežemo z vsemi temi lastnostmi. Marsik-
do ne ve, da lahko kvalitete srca zavestno razvijamo, 
da obstajajo zelo preproste in učinkovite tehnike, ki 
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December je čas, ko narava leže k počitku, ko nekatere hribe in 
doline prekrije sneg … Čas, ko si vsak izmed nas zaželi nekaj po-
čitka, miru, spokojnosti. December je tudi mesec, ko si marsikdo 
zastavi cilje za novo, prihajajoče leto. Navadno so ti cilji skromni, 
uresničljivi, v nekaterih primerih pa tudi previsoko zastavljeni …

Uredništvo glasila Mučan Vam v prihajajočem letu želi čim več 
skromnih, uresničljivih ciljev. 
Naj bodo obdani z ljubeznijo, zdravjem in srečo!

Uredniški odbor glasila Mučan

Človek spoznaj se

Nosce te ipsum – Človek spoznaj se

Vsaj tako piše na enem od obokov na dvoriščih v pre-
ročišču v Delfih. Namreč »Nosce te ipsum« – Spoznaj 
se. Naši predniki nam kričijo iz vseh koncev, kako po-
membno je (s)poznati sebe. Z vzponom starorimske 
in starogrške civilizacije okrog leta 800 p. n. št. je člo-
veštvo ogromno pridobilo, po drugi strani pa veliko 
izgubilo. Starorimski in starogrški filozofi, astronomi, 
matematiki in drugi so postavili socialne temelje, v ka-
terih živimo danes in brez katerih si ne predstavljamo 
ureditve sodobne družbe. Stvari so postajale bolj znan-
stvene, merljive, dokazljive in otipljive. Tukaj pa po dru-
gi strani leži tudi zanka oz. past. Od tistega časa dalje 
je namreč človek počasi začel izgubljati stik z naravo, 
z njenimi cikli, z energijo, ki je povsod okrog nas, ter z 
drugimi subtilnejšimi, težje merljivimi in razumljivimi 
vidiki življenja. Kar ne morem izmeriti, videti, slišati, oti-
pati, okusiti ali občutiti, tega ni. Seveda je piko na i do-
dala industrijska revolucija in sodoben kapitalizem. In 
to je za človeštvo velika izguba. Izgubili smo se na poti 
pridobivanja materialnih dobrin, pehanjem za več in 
bolje in pozabili na najosnovnejše naravne zakonitosti. 
Ceno že plačujemo na osebni in planetarni ravni. Hude 
bolezni, kot so rak, diabetes, avtoimune bolezni, srčno 
žilne bolezni, so stalnica, na katero smo skoraj že imuni. 
Mislimo, da je to normalno in se okrog tega skoraj ne 
zamislimo več, dokler ne zadene nas ali nam bližnjega. 
Pa je to res normalno stanje? Res mora biti tako? Ali ne 
obstaja rešitev? Prepričan sem, da rešitve so tukaj in se-
daj, le videti jih je potrebno.



4 

Človek spoznaj se

pomagajo umirjati stres (kot sodobnega tihega ubijal-
ca), da pravilen način dihanja (o katerem nas žal nihče 
nikjer nič ne uči) izjemno vpliva na oksigenacijo in pH 
krvi. Količina kisika v krvi in pH sta močno povezana z 
možnostjo razvoja rakastih celic, kar je ugotavljal že dr. 
Warburg in za to prejel Nobelovo nagrado iz medicine 
že daljnega leta 1931. Marsikdo noče videti, da vegeta-
rijanska prehrana niža visok krvni tlak in s tem možnost 
za srčno-žilne probleme, da vegetarijanska prehrana 
človeka umirja, da je za pridelavo 1 kg mesa potrebnih 
6000 l vode, za 1 kg energijsko primerljive zelenjave 
pa 1000 l vode. Pozabljamo, da pravilna telesna vadba 
pospešuje kroženje limfe po telesu, s čimer je sposob-
nost izločanja toksinom iz telesa boljša.  Marsikdo ne 
pije dovolj vode oziroma je sploh ne pije, saj ne razu-
me, da je človeško telo sestavljeno iz vsaj 75 % vode. Pa 
vendar raje pijemo sladke in gazirane pijače, alkohol, 
kadimo ali se kako drugače zavestno ali nezavedno sa-
botiramo. Ostajamo v svoji coni udobja, dokler nas živ-
ljenje ne brcne v zadnjo plat. Za spremembo je namreč 
potrebna moč volje, ki pa jo z določenimi preprostimi 
tehnikami spet lahko kultiviramo in razvijamo.

Na dolgi rok pa življenje 
izstavi račun. Ne more 
biti drugače, saj je eden 
od univerzalnih zakonov 
narave zakon vzroka in 
posledice. Naše življe-
nje danes je posledica 
načina življenja včeraj. 
In naše življenje jutri bo 
posledica našega načina 
življenja danes. To velja 
za vse in vsakogar - brez 
izjeme. Bolezenski simp-
tomi, ki jih živimo danes 
(stres, glavoboli, visok 
krvni tlak, diabetes …) 

so samo vrh ledene gore, ki pokuka iz morja. Ta vrh le-
dene gore, torej ta simptom, pa podpira ogromna koli-
čina ledu, ki je skrit pod morjem, to pa je naš napačen 
način življenja. 
  
Zdravje je naš najdragocenejši kapital. Zdrav človek v 
prihodnosti bo izjema in kot tak zelo spoštovan, saj bo 
to dokaz, da se je za to trudil, odrekal, telovadil in se 
spoznaval. Svetla stran tega je ta, da obstajajo rešitve 
in da so le-te predvsem odvisne od nas in ne izključno 
od zdravstvenega sistema in zdravstvenih zavarovanj. 
Človeštvo se stara in je vedno bolj bolno. Potrebe po 
zdravstvu so torej vse večje, denarja za zdravstvo pa 
ni dovolj, kar seveda predstavlja svojevrsten paradoks. 
Zdravstvene pomoči v prihodnje bodo deležni le tisti, 

ki bodo imeli de-
nar, ki so ga dobili 
s tem, da so si za-
pravili svoje zdrav-
je. Ostali bodo bolj 
ali manj prepuš-
čeni sami sebi. To-
rej vabim vas, da 
odgovornost zase 
prevzamete v svo-
je roke. 
Vabim vas, da se 
spoznate.

Poudariti moram, da na poti niste sami. Poiščite si so-
mišljenike, ljudi, ki nekaj o tem že vedo in to že živijo, 
saj vam bo na tej poti lažje. S tem namenom je nastalo 
Društvo Bodi življenje iz Slovenj Gradca. V Društvu se 
ukvarjamo s promocijo zdravega načina življenja, zdra-
vstveno preventivo, organizacijo predavanj in semi-
narjev, poučevanjem osnovnih tehnik dihanja, telesne 
vadbe in komplementarne zdravstvene samopomoči. 
Z nami sodeluje nekaj doktorjev medicine, tako da so 
naši pristopi znanstveno in strokovno utemeljeni pa 
vendar razloženi na jasen, preprost in razumljiv način. 
Vljudno vabljeni na našo spletno stran in naša preda-
vanja. Vzemite si 10 minut dnevno za preprostih osem 
telesnih vaj, ki vam izjemno dvignejo energijo. Vzemite 
si 5 min časa za sinhronizirano dihanje, ki vam pomaga 
oksigenirati kri, izdihati stres in končno zaspati trdno 
in globoko brez zunanjih pomagal in tablet. Vzemite si 
nekaj trenutkov in se zahvalite svojemu telesu, svojim 
celicam in organom, da dan za dnem nesebično pod-
pirajo vaše telo, da lahko materializirate svoje ideje in 
projekte. Zahvalite se svojim bližnjim in ljudem, ki so 
vam v življenju pomagali. Odpustite ljudem, ki so vas 
prizadeli in prosite za odpuščanje ljudi, ki ste jih pri-
zadeli vi. Misli in besede so frekvence, vibracije – so 
energija. Naučite se upravljati s svojo notranjo energijo 
in močjo, jo transformirati in izboljšati. Spoznajte se in 
zaživite svoje najboljše življenje.

 dr. Rok KAMNIK
predsednik Društva Bodi življenje

bodizivljenje.si 
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OŠ Muta

Vsaka vas ima svoj glas – 
prvi vseslovenski šolski narečni festival

Narečja so ena izmed pomembnih 
sestavin naše kulturne dediščine, za 
razliko od muzejskih eksponatov pa 
ga ne moremo zapreti med štiri ste-
ne zaprašenih muzejev, ampak ga 
lahko našim zanamcem  ohranimo 
le tako, da ga uporabljamo, seveda 
v ustreznih okoliščinah. Slovenski 
jezik je med vsemi slovanskimi jeziki 
narečno najbolj razčlenjen in nare-
čja so neizmerno bogastvo našega 
jezika.
Da bi izkazali spoštovanje do na-
rečne pestrosti slovenskega jezika, 
hkrati pa prispevali k njenemu ohra-
njanju, smo na Osnovni šoli Muta je 
ob častitljivem jubileju, 80-letnici 
rojstva priznane slovenske dialek-
tologinje, akademikinje profesorice 
doktorice Zinke Zorko,  februarja 
2016 v sodelovanju z Občino Muta, 
Kulturno-umetniškim društvom 
Muta in Knjižnico Radlje ob Dravi 
razpisali nagradni natečaj Vsaka 
vas ima svoj glas. Na natečaju so 
lahko z najrazličnejšimi besedili v 
narečju sodelovali učenci oziroma 
dijaki osnovnih in srednjih šol v Slo-
veniji in zamejstvu.
Odzvalo se je 25 šol, od tega kar 8 
iz Italije. Skupno smo prejeli okoli 
sto najrazličnejših pisnih, zvočnih in 
videoprispevkov v narečju, pri nji-
hovem ustvarjanju pa je sodelovalo 
najmanj  200 učencev oz. dijakov.
Strokovna komisija pod vodstvom 
dialektologinje doktorice Anje Ben-
ko je vse prejete prispevke natančno 
pregledala in ugotovila, da so števil-
ni učenci oz. dijaki skupaj z mentorji 
v delo vložili ogromno truda, časa in 
znanja. Izbira najboljših je bila zato 
zelo težka. 
Prejete prispevke je komisija razvr-
stila v tri skupine, glede na  način 
prejetega gradiva. Izbrani so bili 
po trije najboljši pisni, zvočni in vi-
deoizdelki. Zaradi različnosti preje-
tih prispevkov in raznolike starosti 
učencev prispevki znotraj skupine 
niso bili razvrščeni po mestih.  Poleg 

tega se je komisija odločila, da po-
deli nagrado tudi za najboljše sku-
pinsko delo.
Natečaj smo slovesno zaključili s 
prvim vseslovenskim šolskim na-
rečnim festivalom v petek, 30. 9. 
2016. Z natečajem in festivalom 
smo želeli izkazati spoštovanje do 
narečne pestrosti slovenskega jezi-
ka in prispevati k njenemu ohranja-
nju.
Ta dan smo na šoli že od 12. ure da-
lje gostili okoli 80 učencev in 20 
mentorjev iz 14 sodelujočih šol, 
od tega okoli 60 gostov iz zamejstva 
(Italije). Po druženju z našimi učen-
ci in po kosilu smo vse povabili na 
splavarjenje po reki Dravi.
Na festivalu smo razglasili najboljše 
prispevke in prisluhnili nagrajenim 
učencem in dijakom. Tako smo na 
odru slišali primorsko, štajersko, 
prekmursko, dolenjsko in koroško 
narečje. Nastopili so tudi otroški 
in mladinski pevski zbor OŠ Muta, 
Milan Kamnik in seveda učenci OŠ 
Muta, ki so pestro bero narečij zači-
nili s kratkimi domislicami in šaljivi-
mi pesmicami v narečnem govoru 
Mute in njene okolice.
Ob koncu programa je vidno ga-
njena spregovorila naša osrednja 
gostja dr. Zinka Zorko. Poudarila 
je pomen ohranjanja narečij kot 
neizmernega bogastva slovenske-

ga jezika in zatrdila, da se je s tem 
festivalom na Muti rodilo nekaj ve-
likega, česar kljub svojim bogatim 
izkušnjam še ni doživela – toliko 
ljubezni in spoštovanja do narečij in 
slovenskega jezika na enem mestu 
– to je bilo zanjo nekaj novega in iz-
jemnega. Omenila je, da smo po tej 
plati daleč presegli vzdušje na nek-
danjem festivalu narečnih popevk v 
Mariboru, kjer je dolga leta sodelo-
vala.
Glede na izjemno pozitivne odzive 
udeležencev festivala si na šoli želi-
mo, da bi ta prireditev postala tra-
dicionalna in da bi krožila po šolah. 
Na festival smo povabili tudi pred-
sednika Boruta Pahorja, ki   pa je 
bil ta dan žal zaseden, v zameno pa 
nas je povabil na sprejem v pred-
sedniško palačo ob dnevu odprtih 
vrat na dan suverenosti, 25. oktobra 
2016. Ta dan smo v palači dvak-
rat nastopili s kratkim kulturnim 
programom v koroškem narečju, 
predstavili smo se s kratkim recita-
lom in z ljudskimi pesmimi v izvedbi 
mladinskega pevskega zbora, ki ga 
je spremljal koroški kantavtor Milan 
Kamnik. 

Mag. Majda M. Lesjak, 
vodja projekta Vsaka vas ima svoj 

glas na OŠ Muta
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Dedek in babica
Dedek in babica moja sta junaka,

z mano se veselita in igrata,
rada plešeta in se smehljata.

Na mojih nastopih vedno v prvi vrsti stojita
in mi srečo želita.

Moje nore ideje mi nikoli ne poteptata,
saj jaz sem v hiši glavna faca.

Čeprav sta že zelo velika,
še vedno na računalniku 

manjka slika.
Pa nič za to saj  najlepša slika 

z mano bo.
Z dedkom uloviva tudi kakšno ribo,

da lahko babica naredi 
slastno kosilo.

in tako nam je skupaj zelo lepo, 
rad ju imam,

zato babico in dedka obiščem 
vsak dan.

Anej Rizmal, 5. b razred, OŠ Muta

Evropski teden mobilnosti 

Med 16. in 22. septembrom so po vsej Evropi potekale 
številne aktivnosti, ki so spodbujale k pametni in traj-
nostni mobilnosti kot dobri investiciji.
Na Osnovni šoli Muta smo se tudi letos odločili, da se 
vključimo v projekt, in sicer »PEŠ V ŠOLO«. 21. 9. in 22. 
9. smo vse prevoze v šolo organizirali samo do Gortine, 
Spodnje Mute in Vuzenice. Učenci in učenke so od teh 
lokacij v spremstvu učiteljev šli v šolo peš. 

Še posebej smo bili aktivni 22. septembra, ko je bil dan 
brez avtomobila. Zaprli smo kar nekaj parkirišč in cest v 
kraju (pred občino, banko, gasilskim domom …). 

Otroci so se lahko tam igrali, risali in preizkušali svo-
je spretnosti na kolesih, skirojih, rolkah in rolerjih. Za 
sproščeno in doživeto dogajanje je poskrbel tudi naš 
mladinski pevski zbor.

Bodi viden, 
bodi previden –
Vseslovenska preventivna 
akcija

V četrtek, 6. oktobra 2016, smo v okviru nacionalne 
akcije Pešci skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Muta organizirali preven-
tivni dogodek, ki je potekal istočasno v 60 slovenskih 
občinah.
V okviru dogodka smo se zbrali v poznih popoldanskih 
urah in opozarjali pešce na varnost in uporabo odsev-
nikov. Razdelili smo nekaj odsevnih trakov in kresničk. 
V akciji smo na dosledno upoštevanje pešcev v prome-
tu opozarjali tudi voznike, še posebej na previdno vo-
žnjo na prehodu za pešce. 
Z akcijo smo želeli opozoriti na ogroženost pešcev v 
prometu. 

Jelka Furman
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Obisk predsedniške palače v Ljubljani

V torek, 25. 10. 2016, je bil za OŠ 
Muta poseben dan. Tega dne smo 
namreč obiskali Predsedniško pa-
lačo v Ljubljani, kamor smo bili po-
vabljeni zaradi  1. vseslovenskega  
šolskega  narečnega  festivala, ki je 
bil 30. septembra na Muti, in se ga 
predsednik RS gospod Borut Pahor 
zaradi svojih delovnih obveznosti ni 
mogel udeležiti.

Za ta pomemben obisk smo pripra-
vili narečno obarvan kulturni pro-
gram,  ki je bil tudi del programa ob 
25-letnici samostojnosti in suvere-
nosti Republike Slovenije.  

Prisluhnili smo nagovoru in če-
stitkam predsednika republike ob 
državnem prazniku in spremljali 
izročitev državnega odlikovanja 
srebrnega reda za zasluge Zvezi 
slovenskih častnikov. V kulturnem 
programu je pevski zbor zapel nekaj 
narodnih narečnih pesmi ter skupaj 

s kantavtorjem Milanom Kamnikom 
tudi ponarodelo koroško popevko 
Korošci smo zmerom za muštr bili.  
Osmošolke Metka,  Ana in Tadeja so 
z učenci 4. in 5. razreda Metodom, 
Klemnom, Tadejem in Urško v spro-
ščenem pogovoru in z recitacijami 
predstavili govorico Sv. Jerneja nad 
Muto. Ponosni smo bili,  saj je gos-
pod predsednik pohvalil  naš na-
stop, z nami pa se je tudi fotografiral.

Ves trud, vložen v priprave, je bil 
poplačan, saj je bilo srečanje s pred-
sednikom RS, gospodom Borutom 
Pahorjem, izjemno in neponovljivo. 
Doživeli smo prisrčen sprejem in si 
ob dnevu odprtih vrat ogledali tudi 
prostore v palači, med drugim tudi 
predsednikov delovni kabinet, kjer 
nam je predsednik prijazno odgo-
varjal na naša  vprašanja.                                                               
     
                                                  

          Franja Razdevšek

V  Predsedniški 
palači

V Ljubljano smo odšli, 
smo z avtobusom bili.
Tam so nas lepo pogostili
in nam veliko časa namenili.

Gospod predsednik je za hece,
zelo rad se nasmeji,
prav tako kot mi.
Prijazen je zelo,
saj nam je pomahal v slovo.

Vsi, ki smo sodelovali na 
prireditvi
Vsaka vas ima svoj glas,
smo bili zelo ponosni,
da se je predsednik Pahor 
spomnil na nas.

Lepo smo se imeli,
ko smo hodili po Ljubljani beli.

Urška Čas, 4.b, OŠ Muta
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Dan starejših oseb

Tudi letos so učenci OŠ Muta sodelovali na prireditvi ob dnevu starejših oseb, ki je bila prvega oktobra v telo-
vadnici. Učenci tretje triade so popestrili program s petjem, petošolci pa so predstavili svoje pesmi o dedkih in 
babicah.

Pesem o babici in dedku
Moja babica in dedek
se vsak dan smejita,

ko od mene poljubček dobita.

Ko pa mi poči balonček,
mi babica v zameno

da bombonček.

Ko pa sem lačna,
mi babica speče

potičko Maričko.

Dedek me rad izziva,
med tem pa si

čokolado razdeliva.

Maša Špegelj  5.b

Kaj je babica?
Babica je kakor sonce,

vedno ti pravo smer pokaže,
vedno te tolaži,

vedno pomaga ti,
zato vedi, babico rad imej!

Babica vedno naredi vse,
da sem potem brez skrbi.
Razvaja me in pripravlja 

na odraslo osebo.
Zato vedi, babico rad imej!

A, ko babica me bo potrebovala,
ji bom brez pomisleka pomagala.

Zato vedi,  babico rada imam!

Lana Lorenci 5.b

Z micne Mute v vejko bijlo Lublono 

Vse se je začelo, ko je učiteljica stopila v razred in nam 
naročila, da moramo nekaj napisati v narečju.  S sošol-
ko Tadejo smo se odločile, da bomo napisale scenarij 
za skeč v našem jernejškem narečju. Skeču smo dale 
naslov Tri bobe na kupu pa ži lije.  Najprej smo skeč 
zaigrale pred sošolci. Učiteljica je bila navdušena in je 
rekla, da bo naše delo poslala na natečaj. 
Prve dneve počitnic  smo naš  skeč zaigrale in ga tudi 
posnele. Bilo je zelo zabavno, saj smo se oblekle v pre-
prosta oblačila, kakršna so včasih nosile gospodinje na 
kmetih.  
Zelo težko je bilo pisati v narečju, saj tega nismo nava-
jeni, ker moramo vedno pisati knjižno. Ko smo začele 
pisati ta skeč, nam še na misel ni padlo, da bomo to 
kdaj zaigrale v dvorani, polni občinstva iz cele Sloveni-

je. Ampak ja, 30. 9. smo se preizkusile v vlogi voditeljic. 
Zopet smo napisale scenarij in kot Jernejške deklete 
nastopile na zaključni prireditvi Vsaka vas ima svoj glas. 
Takrat smo slišale veliko zanimivih narečij in spoznale 
nekaj dobrih prijateljev iz vse Slovenije. Ampak ker se 
g. predsednik Borut Pahor ni mogel udeležiti priredi-
tve, nas je na dan odprtih vrat povabil k sebi v Predse-
dniško palačo v Ljubljano. 
Torej smo se 25. oktobra odpravili v vejko bijlo Lublo-
no.  Tam so nas zelo lepo sprejeli. Ob enajstih se je pri-
čela prva prireditev. Na prireditvi je nastopil tudi MPZ 
OŠ Muta pod vodstvom učitelja Miha Šrimpfa, pridružil 
pa se nam je tudi Milan Kamnik, s katerim smo zapeli 
Koroško pesem. Vse se je dogajalo zelo na hitro – obla-
čenje, frizure, generalka … Ko smo stopili na oder, smo 
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bili vsi zelo ponosni na svoj kraj in našo govorico. Ne 
zgodi se velikokrat v življenju, da nastopaš pred pred-
sednikom države. Sledil je ogled palače in pogovor s 
predsednikom. Gospod Pahor nas je lepo sprejel in 
nam odgovoril na vsa naša vprašanja. Povedal nam je 
tudi, da je že večkrat obiskal Koroško.
Ob 14.30 pa se je začela druga prireditev. 

Tokrat pa se je našemu zboru priključil tudi zbor So-
lidarnost  iz Kamnika. Skupaj smo najprej zapeli našo 
himno, nato pa se je nadaljeval program.  
Ta dan nam bo za vedno ostal v spominu, spoznali pa 
smo tudi, kako veliko nam pomeni naša domača govo-
rica in da jo je dobro ohranjati.
                                                                            

 Metka Lesjak in Ana Poročnik, 8. a, OŠ Muta

Obdelovanje vrtička

Na Osnovni šoli s prilagojenim programom že šesto 
leto obdelujemo svoj vrtiček. Dela na vrtu opravljamo 
v okviru pouka gospodinjstva, naravoslovja in delovne 
vzgoje ter tudi v času  podaljšanega bivanja. K ureja-
nju vrta skušamo čim bolj aktivno vključiti vse učen-
ce. S tem želimo učencem privzgojiti pozitiven odnos 
do narave, predvsem pa gre za učenje za življenje, pri 
čemer je narava in izkušenjsko učenje na konkretnem 
materialu najboljši učitelj.
Delujemo po načelu biodinamičnega kmetovanja, kar 
pomeni, da vse rastline oskrbujemo popolnoma narav-
no, z doma pridelanimi škropivi iz zdravilnih zelišč. Pri 
tem so nam v veliko pomoč Društvo Ajda Koroška ter 
skupnost vrtičkarjev Muta. Pomagajo nam z nasveti, 

idejami ter s pripravo preparatov ter samim delom na 
našem vrtu. 

Učenci OŠPP Muta

Vrtec Muta v šolskem letu 2016/2017

Vrtec pri Osnovni šoli Muta iz leta v leto raste. V tem 
šolskem letu obiskuje vrtec kar 117 otrok v 7. oddelkih 
na dveh lokacijah.  Zaposlenih je 7 vzgojiteljic, 6,5 po-
močnic vzgojiteljice. Vizija našega vrtca je »Skupaj lažje 
rastemo«, saj želimo ostati odprti za sodelovanje tako 
s starši kot tudi z učenci in z učitelji Osnovne šole ter z 
ožjim in s širšim okoljem. Vsak od nas prispeva košček 
v pisani mozaik vsakdanjega življenja v vrtcu. Vrtec pa 
bo kmalu praznoval že 90-letnico delovanja.
Ponosni smo, da nam starši zaupajo svoj največji zak-
lad in se otroci v vrtcu dobro počutijo. Potem je naše 
poslanstvo res doseženo. A nikoli se ne smemo ustaviti, 
zato smo polni idej za delo v prihodnosti.
V tem šolskem letu izvajamo različne projekte in dru-
ge aktivnosti, ki bogatijo življenje v vrtcu. Že nekaj let 
smo zelo ekološko usmerjeni, ločujemo odpadke ter se 
pogovarjamo o pomembnih temah iz tega področja. 

Prav tako dajemo velik poudarek skrbi za telo in zdrav-
je, medse povabimo strokovnjake in se vsakodnevno 
zdravo prehranjujemo. 

Letos smo se vključili v projekt Zdravje v vrtcu, ki ga 
vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer bomo pri-
dobili še več informacij o zdravju in zdravi prehrani. Po-
nosni smo, da imamo v vrtcu in okolici dobre možnosti 
za razvijanje gibalnih spretnosti. Vsak dan se odpravi-
mo na sprehode, se razgibavamo v šolski telovadnici 
ali kar v igralnicah. Že nekaj let aktivno sodelujemo v 
projektu Fit4kid, kjer pridobivamo pomembna znanja. 
Rdeča nit v tem šolskem letu ostaja fit hidracija (otro-
ci imajo ves čas na voljo vodo za pitje) ter fit aktivno 
igrišče (vsaj 1x tedensko aktivno usmerjeno gibanje 
na igrišču). Poleg tega strokovne delavke izvajajo raz-
lične gibalne aktivnosti z različnimi pripomočki, ki so 
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bodoči prvošolčki, ki se bodo naslednjo jesen podali 
na novo pot. 
Naš vrtec za vodenje dokumentacije in povezave  s 
starši povezani uporablja program eAsistent. Starši 
imajo možnost odjave otroka, pošiljanja sporočil ter 
prejemanja fotografij. Prav tako otrokom ponujamo 
oglede različnih poučnih vsebin preko računalnika in 
projektorja.
Starše večkrat na leto povabimo v vrtec. Zanje prip-
ravljamo tako formalna kot tudi neformalna srečanja. 
Ravno v tem času potekajo jesenska druženja s starši, 
ki so dobro obiskana in ponujajo možnost spoznavanja 
otroka v interakciji s starši in vzgojiteljicami.
Še marsikaj zanimivega se dogaja v našem vrtcu, a smo 
izpostavili samo nekaj aktivnosti.
Naša velika želja za prihodnosti pa je, da bi bili nekoč 
vsi oddelki na eni lokaciji, pod eno skupno streho.

Zapisala:
mag. Helena Boh, 

pomočnica ravnateljice za vrtec

Vrtec Muta/Ivan Knez

podlaga za razvoj tako grobih kot tudi finih motoričnih 
spretnosti.
Vsako leto posebno skrb namenimo tudi varnosti v 
prometu in v vrtec povabimo policista. Skupaj si ogle-
damo okolico vrtca ter pridobimo pomembne infor-
macije o varnem prečkanju ceste, gibanju ob cesti ter 
pomembnih prometnih simbolih. Prav tako spoznava-
mo poklic gasilca, saj se v mesecu oktobru veliko pogo-
varjamo tudi o požarni varnosti.
Starejšim otrokom nudimo možnost vključitve v obo-
gatitvene dejavnosti, ki jih enkrat mesečno izvajajo 
strokovne delavke vrtca. Te dejavnosti so Bricnikovi 
škrati (v sodelovanju s Planinskim društvom Muta), 
Pojem, plešem in igram, Lutka, moja prijateljica, Mali 
tehnik in ustvarjalec, Mali znanstvenik in Telovadimo 
skupaj. 
Prav tako sodelujemo z logopedinjo, ki otrokom s te-
žavami na področju govora nudi pomoč. Otroci imajo 
možnost obiskovati šolsko knjižnico in glasbeno deže-
lo, ki jo vodi učitelj glasbe, zato je povezava z osnovno 
šolo še kako pomembna. Prav tako jo večkrat obiščejo 

Učitelji so glasniki iz preteklosti in 
spremljevalci v prihodnost  (A. Einstein)

Ljudje že od nekdaj zapisujemo do-
godke in s tem preprečujemo, da bi 
velike, občudovanja vredne stvari 
odšle v pozabo. Z zapisovanjem kro-
nik, pripovedovanjem zgodb, shra-
njevanjem fotografij, predmetov ... 
tako vede ali ne vede preprečuje-
mo, da bi zamrl spomin na to, kar se 
je zgodilo. Za seboj puščamo sledi, 
močne ali komaj zaznavne, a kljub 
vsemu neprecenljive in edinstvene. 

Vsako novo prebiranje nam odkriva 
nova obzorja in opozarja na veličino 
že skoraj pozabljenega.

Takšna je tudi zgodba upokojenega 
učitelja in vsestranskega kulturno
-političnega delavca Ivana Kneza, 
ki je svojo poklicno pot pričel leta 
1941 na šestrazredni osnovni šoli v 
Stogovcih pri Apačah, od koder je bil 
po dobrem mesecu dni poučevanja 

odpeljan na prisilno delo v Nemčijo. 
Zaradi vsesplošnega pomanjkanja, 
ki je nastopilo v povojni Jugoslavi-
ji, je 30. oktobra 1945 zasedel novo 
delovno mesto. Iz Panonskih ravnic 
je bil premeščen v gozdna prostran-
stva Kozjaka, tik ob severno mejo, 
na nadmorsko višino 1059 m. Na-
meščen je bil na območje, kjer so se 
prvi zametki šolstva pojavili že leta 
1836, v večji razsežnosti pa približ-
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Ivan Knez

no tri desetletja kasneje, ko je oko-
liš že zaobjemal okoli 50 šoloobve-
znih otrok. Potreba po oblikovanju 
šolstva je bila zato nujna, a zaradi 
odročnosti in slabe prometne pove-
zanosti ves čas izredno problema-
tična. Delo tu nastavljenih učiteljev 
je bilo namreč večkrat občuteno kot 
kazensko ali celo prisilno, zaradi če-
sar so se ga potencialni učitelji po-
gosto izogibali oziroma zapustili že 
po letu ali dveh poučevanja. 

Specifika narave dela na tako orga-
niziranih šolah je od tu nastavljenih 
učiteljev zato zahtevala prilagodlji-
vost in vsestransko usmerjenost, 
predvsem pa posluh za potrebe pre-
bivalstva, ki je bilo, zaradi pomanj-
kanja delovnih moči, prisiljeno, ne 
glede na starost, poprijeti za nujno 
potrebna kmečka opravila (pašo, 
oranje, opravljanje žetev ipd.). Pos-
ledica takšne naravnanosti so bili 
pogosti izostanki otrok od pouka, ki 
so jih v zimskih mesecih povečale še 
slabe vremenske in socialne razme-
re. Šola je bila zato za kakšen teden, 
dva celo zaprta ali pa so jo obisko-
vali le najbližji učenci, ki jim kljub 
skromni obleki in obutvi zasnežena 
pot ni predstavljala večjega napora. 
Povprečen šolski obisk je tako prva 
leta po vojni znašal največ le 70 %, 
škoda, ki je pri tem nastala, pa je 

bila neprecenljiva. Jeze in razočara-
nja tedaj nastavljenega učitelja Iva-
na Kneza nad situacijo tako ni moč 
spregledati niti iz zapisa šolske kro-
nike iz davnega leta 1945/46: ˝… ne 
upošteva se pri tem velike škode, ki 
jo utrpi otrok s tem, da z vednostjo 
staršev zanemarja šolo, zaostaja pri 
učenju, na kar se v tekom let navadi 
in v višjih razredih hote ostaja doma. 
Razumljivo je, da mora biti obdela-
no polje, da mora živina jesti, ali tudi 
otroka smo dolžni učiti, da jim tako 
olajšamo borbo za življenje …˝ 

Da bo v njegovem poučevanju vla-
dala drugačnost, prežeta z duhom 
neutrudnega zavzemanja za šol-
ski obisk, je opozoril že kmalu po 
prihodu, ko se je sam, kot popolni 
neznanec, odpravil od hiše do hiše, 
da naznani pričetek ponovnega po-
uka po vojni. A njegova zavzetost 
za šolstvo in napredek kraja mu 
je bila kmalu odvzeta, ko je bil po 
odsluženju vojaške obveznosti kot 
upravnik dijaškega doma in kasneje 
kot učitelj v personalu premeščen 
na Ravne. Pernice so tako ostale kot 
neizpeta pesem, čeprav se je vanje 
redno vračal, saj je tu med vrhovi 
Kozjaka našel svojo življenjsko so-
potnico Matildo Pečnik, po domače 
Herman. Ponovna priložnost vrnitve 
na Pernice leta 1957 je bila zato zanj 

neubežna, za tukajšnjo mladino pa 
pravi blagoslov, saj je znal na pravi 
način predstaviti prednost izobraz-
be ne le mladini, temveč tudi neka-
terim neukim staršem. Na njegovo 
pobudo se je s pomočjo krajanov 
pričela gradnja nove šole, vodovo-
da, elektrifikacije in tudi cestne in-
frastrukture, zaradi česar je kraj sre-
di 70-tih let postal dostopen tudi za 
avtomobile in avtobuse. Za krajane 
je tako kmalu postal nepogrešljiv, 
zaradi dobrega poznavanja krajev-
ne problematike, kot tudi učiteljske 
predanosti, saj mladim generacijam 
ni predajal le šolskega znanja, tem-
več jih je učil o resničnem življenju 
in o resničnih problemih. Kljub natr-
panemu urniku, ki ga je zahteval ce-
lodnevni pouk v t. i. skupinskem oz. 
kasneje uvedenem kombiniranem 
oddelku, ni nikoli pozabil svojega 
poslanstva ter bil zato imenovan za 
mentorja učiteljem podružničnih 
šol v koroški regiji. S svojo neutrud-
nostjo je tako postal vzor mnogim, 
saj je kot edini učitelj kar 17 let v 
težkih razmerah opravljal delo uči-
telja in zato povesem upravičeno 
leta 1971 prejel Nagrado republi-
ke Slovenije za pedagoško delo - t. 
i. Žagarjevo nagrado. Svoj poklon 
krajanu je leta 2005, za časa župa-
novanja Borisa Kralja, izkazala še 
občina Muta z nagrado za častnega 
občana. 

A kljub vsemu pri vsem tem ostaja 
skromen, brez sugestij o pedago-
škem uspehu, čeprav njegov opus 
zajema bogato dediščino, ki se je 
Perničani in občani Mute še dob-
ro zavedamo. S svojo mirnostjo in 
vztrajnostjo je prestavljal mejnike 
včasih nemogočega in postavil te-
melje modernega razvoja kraja, ki 
ga je videl v izobraženi mladini, za-
radi česar ni presenetljivo, da lahko 
v njegovem poučevanju zaznamo 
učenje kot izziv, širjenje novih obzo-
rij in pridobivanje novih izkušenj.

M. K

Ivan Knez - skrajno desno
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Izvedene investicije v  letu 2016 in plan za 2017
1. Ureditev turistične pisarne in poslovnih prostorov v 
občinski stavbi
Članice in člani Turističnega društva Muta, ki s svojim 
trudom poskrbijo za popestritev našega kraja, so v le-
tošnjem letu dobili svoje prostore. Turistično pisarno 
smo uredili v pritličnih prostorih občinske stavbe. Prav 
tako smo v letu 2016 uredili nekatere poslovne prosto-
re v občinski stavbi.
Vrednost investicije: 30.000,00 EUR
                       

2. Ureditev trškega jedra in pešpoti (2016)
Občina Muta je v letošnjem letu začela z urejanjem 
centra Zg. Mute. V ta namen se je ob občinski stavbi, 
na Glavnem trgu, izvedla nujno potrebna odstranitev 
kostanjev. Za samo območje se je pripravila idejna za-
snova za ureditev prostora, namenjenega prireditvam 
na prostem.

Uredila se je pešpot Nemec–cerkev, sanirale so se sto-
pnice na pešpoti Sp. Muta–Zg. Muta. Občina je v le-
tošnjem letu namestila tudi nekaj vzorčnih klopi po 
različnih lokacijah in poskrbela za večjo urejenost spre-
hajalnih poti s postavitvijo košev za pasje iztrebke. 
Vrednost investicije: 41.000,00 EUR
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3. Obnova in vzdrževanje večstanovanjskih objektov
Občina Muta je v letu 2016, skupaj s posameznimi etaž-
nimi lastniki, izvedla zunanje prenove večstanovanj-
skih stavb, v vrednosti cca. 120.000 EUR. V letu 2017 se 
predvideva nadaljevanje projekta, kar bo še polepšalo 
podobo ožjih trških jeder.    

4. Nadstrešnica pri pokopališki vežici
V letošnjem letu smo skupaj z Občino Vuzenica poskr-
beli za izvedbo dveh nadstrešnic pri pokopališki vežici. 
Investicija je znašala 24.000 EUR.

5. Nadaljevanje projekta sanacije ozkih grl na klancu 
zg. muta, sp. muta
Občina Muta je v letih 2015 in 2016 v zgornjem in sre-
dnjem delu razširila najožje predele klanca Zg.–Sp. 
Muta in s tem izboljšala prometno varnost občanov 
in drugih udeležencev v prometu. Do sedaj je investi-
cijska vrednost znašala že dobrih 123.000 EUR. V letu 
2017 pa se bo s projektom nadaljevalo še v spodnjem 
predelu klanca.
          

Plan investicij v letu 2017
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6. Energetska prenova graščine Kienhofen
Občina Muta v letu 2017 planira izvesti energetsko pre-
novo graščine Kienhofen. 
V okviru projekta bomo na stavbi menjali stavbno po-
hištvo, zunanji ovoj stavbe, zamenjal se bo kotel za 
ogrevanje, strojne in elektro inštalacije ter saniral strop 
med mansardo in prvim nadstropjem. 
Vrednost investicije: 346.846,00 EUR

 

7. Ureditev trškega jedra Zg. Mute – 1. faza 
Ker območje Zg. Mute nima urejenega ustreznega av-
tobusnega postajališča, želimo v prihodnjem letu ure-
diti novo postajališče, ki bi bilo locirano pred gasilskim 
domom. S takšno ureditvijo bomo zagotovili varnost 
potnikov ter hkrati prekinili avtobusni promet čez cen-
ter Zg. Mute in na Gortinski cesti.
Vrednost investicije: 88.000,00 EUR

8. Izgradnja steze za pešce in kolesarje ob državni 
cesti G1 – faza 1
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V letu 2017 načrtujemo izgradnjo dela kolesarske steze 
od Mitnice do Turnerja in s tem povezavo do športnih 
površin na Spodnji Muti.
Vrednost investicije: 35.000,00 EUR

9. Športno rekreacijski center Sp. Muta
Z izgradnjo športno rekreacijskega centra želimo na 
Spodnji Muti (pri Mitnici) urediti košarkarsko igrišče, 
balinišče, igrišče za petanko, postaviti naprave za fitnes 
na prostem, postajališča za kolesa ter urediti javni WC 
za namen rekreacijskega parka.
Vrednost investicije: 68.500,00 EUR (50 % sofinancira-
nje upravičenih stroškov )

10. Pešpot Zg. Muta–Sp. Muta, nadaljevanje ureditve
V letu 2016 smo na pešpoti Sp. Muta–Zg. Muta že iz-
vedli sanacijo stopnic. Z ureditvijo bomo nadaljevali na 
način, da bo celotna brežina lažje prehodna.
Vrednost investicije: 10.000,00 EUR
   

11. Komunalna infrastruktura naselja SE3 - ob polju, 
Zg. Muta
V letu 2017 planiramo dokončanje izgradnje 1. faze 
komunalne ureditve za novo stanovanjsko naselje – 
območja 25.-ih, od skupno 42.-ih, stanovanjskih enot. 
Vrednost investicije znaša 250.000 EUR.
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12. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop
Občina Muta bo v letu 2017 začela z izgradnjo vodovoda - predvideno v okviru projekta Oskrba s pitno vodo 
v porečju Drave – 3. sklop. Prva dela v letu 2017 se bodo izvajala na povezovalnem vodu, ki poteka od meje z 
občino Dravograd preko Gortine do Zg. Mute in naprej do meje z občino Radlje ob Dravi (slika 1). Skupno bo 
zgrajenih približno 7.700 m cevovoda in eno prečrpališče.
 

Povezovalni vod

V letu 2017 so planirana tudi dela na nekaterih odsekih na Sv. Primožu, in sicer vod Breznik (slika 2), v dolžini 
približno 1000 m z enim prečrpališčem in z enim vodohranom, ter črpalni vod Verber (slika 3), dolžine približno 
3.800 m z enim vodohranom in s štirimi prečrpališči.

Vod Breznik          Črpalni vod Verber

V letu 2017 se planira tudi del vodovodnega sistema na območju Abrasiva, in sicer odsek 2 in odsek 2.2, v dolžini 
približno 3.000 m (slika 4 in 5) 

Abrasiv - Odsek 2 
Abrasiv - Odsek 2.2
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13. Ureditev Doma krajanov na Pernicah in Glasbene-
ga doma v Bistriškem jarku

V letu 2016 so se v Domu krajanov na Pernicah preno-
vile sanitarije, v letu 2017 pa je planirana zamenjava 
oken. V Glasbenem domu Bistriški jarek pa se bo v letu 
2017 nadaljevalo z obnovo večnamenske dvorane in 
pomožnega kuhinjskega prostora.

Občina bo v letu 2017 nadaljevala z novelacijo projekta 
s cilji:
- ohranitev petih nekaterih gravitacijskih vodnih virov 

na svetem Primožu in Pernicah-Mlakah; 
- vključitev novega vodnega vira na Mlakah, kapaci-

tete max. 5 l/s;
- vrtina Karavaning (rezerva!); 
- zaprt vodni sistem znotraj občine in avtonomnost 

pred mešanjem gravitacijske vode s podtalnico;
- racionalizacija projekta znotraj zagotovljenih fi-

nančnih sredstev (usklajevanje z MOP in SVRK).

Vrednost investicije: 1.817.747,30 EUR (sofinanciranje 
- 1.505.101,19 EUR; obč. proračun - 312.645,89 EUR). 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

14. Vzdrževanje občinskih in gozdnih cest v dolžini cca. 
120 km, protiprašne zaščite
Tudi v letu 2017 nadaljujemo z rednim vzdrževanjem 
občinskih in gozdnih cest ter s projektom izgradnje 
vsaj dveh protiprašnih zaščit. Na letni ravni se za ta na-
men porabi cca. 420.000 EUR. V letu 2016 smo ponosni 
na obnovljeno cesto proti pokopališču, izvedbo protip-
rašnih zaščit na Sv. Primožu nad Muto in na cesti proti 
Pernicam.
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15. Rekonstrukcija ceste Koparc
V letu 2017 imamo plan nadaljevati ureditev ceste v 
Koparc grabnu, kjer se je v letošnjem letu uredilo od-
vodnjavanje in sanacija dela zgornjega ustroja ceste. 
Za investicijo planiramo sredstva v višini 30.000 EUR.
   

16. Komunalna ureditev Industrijske cone Muta
V letu 2016 je bila izvedena investicija komunalne ure-
ditve jugo-zahodnega dela Industrijske cone Muta, v 
vrednosti dobrih 90.000 EUR, za leto 2017 pa planira-
mo priprave na ureditev še preostalega jugo-vzhodne-
ga dela tega območja, kjer bi se v prihodnjih letih lahko 
nadaljeval razvoj podjetništva.
   

17. Ureditev meteorne kanalizacije, vodovoda
Že v letošnjem letu se je pristopilo k izvedi ureditve 
meteorne kanalizacije na območju lokacije državne 
ceste G1, pri Supermarketu Tuš in Petrolovem bencin-
skem servisu, katere investicijska vrednost bo znašala 
cca. 40.000 EUR in bo participirana tudi s strani ome-
njenih pravnih subjektov.
Prav tako planiramo izgradnjo sekundarnega vodovo-
da na območju drevesnice in bodoče veterinarske kli-
nike. 
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Inovativno urejanje varnejših poti v šolo
Digitalizacija spreminja vaša življenja. O tem ni več 
dvoma. Ne najdemo je le v poslu, temveč tudi v špor-
tu, zdravstvu, vladnih ustanovah in še marsikje. Vsi bi 
namreč radi svoja področja delovanja kar najbolje ob-
vladali.
 
Da bo pot v šolo še bolj varna, je javna agencija RS za 
varnost prometa pripravila mobilno aplikacijo Lilly&-
Val, preko katere lahko starši in otroci načrtujejo var-
no pot v šolo. Aplikacija ima funkcijo izobraževanja in 
z njo otrok spoznava varnejšo pot v šolo, prometne 
predpise, pravila in prometno kulturo. Cilj aplikacije je 
povečati in izboljšati transparentnost načrtov varnih 
poti v šolo ter na nove načine vključevati otroke v pro-
met. Aplikacija Lilly&Val povezuje otroke, starše, šole, 
občino in lokalno okolje.
 
Agencija je pripravila tudi osnutek smernic za izvajanje 
presoje varnosti šolskih poti.
 

Slovenija se glede števila žrtev prometnih nesreč od 
leta 2001 do 2007 z repa najbolj nevarnih evropskih 
držav premaknila v varno sredino. Temu botruje vzpo-
stavitev sistema državne uprave, zdravstva, sodstva, 
sociale in nevladnih organizacij, ki so skupaj začeli iz-
vajati številne aktivnosti za večjo prometno varnost 
(vzpostavitev boljše prometne infrastrukture, mana-
gement prometne varnosti ter primernejše obnašanje 
udeležencev cestnega prometa …).

Danes otroci spadajo med ranljivejše udeležence, zato 
moramo biti ostali še bolj odgovorni, da poskrbimo za 
njihovo varnost.
Ali so lokalne skupnosti in šole na vašem območju že 
pristopile k izdelavi digitaliziranega načrta ne/varnih 
šolskih poti? Gre za vseslovenski projekt, ki povezuje 
otroke, starše, šole, občino in lokalno okolje. 
Pridružite se nam na spletnih povezavah:
http://www.lillyval.com/sl/ 
https://www.facebook.com/lillyandval/?fref=ts

Obračun komunalnega prispevka 
za kanalizacijo- pojasnilo

Spoštovani občani,
Zaradi nekaterih nejasnosti v zvezi z obračunom komunalnega prispevka dajemo naslednje pojasnilo:

Podlaga za to je bila seveda predhodno zgrajeno kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava Muta- Vuzenica.
Obračun komunalnega prispevka temelji na sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje 
območja občine Muta s kanalizacijo (št. 35001-2/13-21 ), ki ga je občinski svet sprejel dne 1. 10. 2015.
Višina obračunanega komunalnega prispevka je odvisna od:
•	 neto	 tlorisne	površine	 stanovanjskega	objekta,	ki	 jo	določa	slovenski	 standard	SIST	 ISO	9836	 (neto	 tlorisna	

površina pomeni seštevek vseh tlorisnih površin objekta);
•	 velikosti	zemljiške	parcele	ali	njenega	dela,	na	kateri	je		objekt	zgrajen;
•	 faktorja	dejavnosti,	ki	za	enostanovanjske	stavbe	znaša	1,	dvostanovanjske	stavbe	1.1,	 	večstanovanjske	pa	

1.3;
•	 razmerja	med	deležem	neto	tlorisne	površine	objekta	in	površine	zemljišča,	ki	pa	pri	obračunu	znaša	0,5	:	0,5.

Za referenčni primer enostanovanjske stavbe s podatki: 
o neto tlorisna površina objekta = 150 m2,  
o površina parcele = 600 m2 
znaša komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijo 593 EUR.
Seveda pa je dejanski obračun komunalnega prispevka temu primerno višji oziroma nižji, če je neto tlorisna povr-
šina stanovanjskega objekta in površina parcele večja ali manjša.



20 

Občina

Otvoritev nove turistične pisarne 
na Muti

V okviru letošnjega občinskega 
praznika je naša domača obči-
na postala bogatejša za še eno 
novo pridobitev – potekala je 
otvoritev popolnoma nove turi-
stične pisarne, ki se nahaja v pri-
tličju občinske stavbe na Zgornji 
Muti. Vodstvo in vzdrževanje te 
pisarne je prevzelo turistično 
društvo Muta.
Otvoritev je spremljalo kar ne-
kaj članov TD Muta, obiskoval-
cev, novinarjev in predstavnikov 
naše občine (župan, g. Mirko 
Vošner, podžupan, g. Rudi Ko-
ležnik, svetniki in zaposleni na 
občini). Člani TD Muta so prip-
ravili pogostitev in uredili okoliš 
za otvoritev. Nekaj lepih besed 
in misli je izrazil tudi g. župan 
ter turističnemu društvu zaželel 
veliko uspešnih projektov. Sledi-
la je slavnostna otvoritev, prerez 
traku, kozarček za uspešno delo 
ter ogled nove pisarne, kjer so 
že bili razstavljeni tudi izdelki, 
spominki, ki jih TD Muta v imenu 
razstavljalcev prodaja. 
V letošnjem letu je Turistično 
društvo Muta izpeljalo kar nekaj 
uspešnih projektov: sodelovanje 
pri organizaciji občinskega pra-
znika, skrb za okolico in za lep 
izgled glavnega trga na Zgornji 
Muti, sodelovanje z (drugimi) 
društvi idr. Sledi tudi ogled pred-
božičnega Zagreba v sodelova-
nju s turistično agencijo Relax.
Tudi plani za naslednje leto so 
začrtani zelo visoko, vendar čla-
ni verjamejo, da jih bodo s pri-
dnim delom tudi realizirali. 
Vsem bralcem glasila želijo vesel, 
norčij poln december, v prihaja-
jočem letu pa veliko uspehov na 
vseh področjih!

Nadja Pušnik

Otvoritev nove turistične pisarne

Županov nagovor

Notranjost nove pisarne
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Srebrni jubilej  ansambla  Diaton  

Članom ansambla se zdi, da je Di-
aton šele pred kratkim praznoval 
svojih 20 let delovanja, a čas strašno 
hitro teče naprej in naenkrat je tu že 
nova obletnica - 25 let. Ob tej oble-
tnici se spodobi, da se na kratko sez-
nanimo s četrtstoletno zgodovino 
tega ansambla.
Ansambel Diaton je bil ustanovljen 
leta 1991 in je star toliko kot naša 
država Slovenija, zato letos skupaj 
z njo praznuje 25-letnico oz. srebr-
ni jubilej. Začetki ansambla segajo 
pravzaprav že v leto 1990, ko so se 
na sejmišču v Vuzenici v času tradi-
cionalnega Rokovega sejma na po-
budo domačina Herberta Pušnika 
zbrali razni frajtonarji in popestrili 
sejemsko dogajanje. Pušniku, ki je 
sprva načrtoval le ta enkratni do-
godek, se je takrat porodila ideja o 
ustanovitvi harmonikarskega orke-
stra, kar je bilo za tisti čas v Sloveniji 
nekaj povsem novega. Ta ideja je 
pomenila rojstvo Ansambla Diaton, 
ki se je leta 1991 tudi uradno usta-
novil in pričel svojo glasbeno pot, 
na kateri vztraja že dve desetletji in 
pol.
Ansambel Diaton so v začetku ses-
tavljali predvsem starejši upokojen-
ci, zato je glasba v izvajanju Diatona 
dobila še posebno starinski, nos-
talgični zven. Prav po tem zvenu in 

po izvajanju starih skladb od polk 
in valčkov do koračnic je Ansambel 
Diaton postal najbolj prepoznaven.
Diaton je zelo kmalu postal ele-
ment, ki prijateljsko povezuje dve 
sosednji občini - Vuzenico in Muto. 
Že leto dni po ustanovitvi, torej leta 
1992, je Ansambel Diaton postal re-
gistrirana sekcija pri kulturnih dru-
štvih dveh sosednjih občin, Mute 
in Vuzenice, in vse od takrat dalje 
deluje pod njunim okriljem. Uradno 
ime ansambla je postalo »Ansam-
bel Diaton Muta – Vuzenica«. Dia-
ton vse od ustanovitve dalje redno 
sodeluje na občinskih in kulturnih 
prireditvah v Vuzenici in na Muti 
kakor tudi na drugih prireditvah po 
Dravski dolini ter širom Slovenije in 
tudi sosedne Avstrije, kjer mu prav 
tako radi prisluhnejo. V 25-ih letih se 
je zvrstilo preko 600 uradnih nasto-
pov Ansambla Diaton, poleg tega so 
bili tudi neuradni nastopi in seveda 
na tisoče ur vaj, kar od muzikantov 
zahteva čvrst karakter ter veliko od-
rekanja.
Poslanstvo Ansambla Diaton je 
predvsem v ohranjanju starih ljud-
skih viž in melodij iz časov naših 
pradedov, ki bi bile brez Diatona že 
pozabljene. Zato jim radi prisluh-
nejo starejši ljudje, ki jim njihova 
glasba obudi spomine na mladost, 

kakor tudi mlajši, ki se zavedajo 
neprecenljivega pomena tovrstne 
glasbene kulturne dediščine slo-
venskega naroda. Da pa bi se tovr-
stna dediščina ohranila tudi v obliki 
zvočnega zapisa, se je Ansambel 
Diaton leta 1997 odločil posneti 
in izdati samostojno kaseto in   CD
-ploščo starih ljudskih viž in melodij. 
Projekt je v celoti uspel, zato je Dia-
ton že dve leti zatem izdal še drugo 
kaseto in zgoščenko, leta 2003 v že 
precej pomlajeni zasedbi pa še tre-
tjo. Vse tri so doživele velik uspeh in 
jih je občinstvo rado sprejelo. Bil je 
eden prvih ansamblov v Sloveniji, ki 
se je odločil posneti stare, že skoraj 
pozabljene melodije, zagotovo pa 
prvi v tako širokem sestavu diato-
ničnih harmonik. Pred petimi leti pa 
je ansambel izdal še kroniko oz. le-
topis svoje dvedesetletne zgodovi-
ne, ki jo je napisal Srečko Lampret, ki 
je tudi vodja Ansambla Diaton. Pred 
njim je ansambel 4 leta vodil Ernest 
Brezovnik, še prej pa Mihael Lorenci. 
Predsednik sekcije Diaton pri obeh 
kulturnih društvih je že 15 let Av-
gust Šrajner, prej pa je to funkcijo 
opravljal Herbert Pušnik.
Ansambel Diaton je v petindvajse-
tih letih doživel tudi marsikatere 
kadrovske spremembe. Starejši mu-
zikanti so povečini zaradi starosti ali 
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bolezni prenehali igrati, v njihove 
vrste pa so prišle mlajše generacije, 
ki ne le ohranjajo ansambel pri živ-
ljenju, ampak se trudijo tudi izbolj-
šati kvaliteto igranja. Pri tem Diaton 
še vedno ostaja zvest svojemu tra-
dicionalnemu načinu igranja in se 
trudi ohranjati starinski, nostalgični 
zven iz časa njegovega nastanka, 
saj lahko le tako kar najučinkovite-
je doprinese k ohranjanju avtohto-
nosti te glasbe, ki je za kulturno de-
diščino slovenskega naroda še kako 
bistvenega pomena. V ansamblu se 
je do sedaj zvrstilo 31 muzikantov, 

od teh 23 harmonikarjev, štirje kla-
rinetisti in štirje basisti, če štejemo 
samo tiste, ki so v njem delovali vsaj 
leto dni. Osem nekdanjih rednih in 
po večini tudi dolgoletnih članov 
Ansambla Diaton je že pokojnih.
V letošnjem letu Ansambel Diaton 
obhaja 25. obletnico svojega delo-
vanja. Ob svojem srebrnem jubileju 
je v nedeljo, 22. maja 2016, v Modri 
dvorani Vuzenica, pripravil samos-
tojni koncert s številnimi gosti, ki je 
izredno dobro uspel. Na koncert so 
bili vabljeni tako Vuzeničani in Mu-
čani kot tudi obiskovalci od drugod, 
ki radi prisluhnejo Diatonovemu na-
činu muziciranja. Prišlo je tudi nekaj 
obiskovalcev iz sosednje Avstrije. 
Polna dvorana in številni aplavzi so 
dokaz, da je bilo občinstvo s kon-
certom zadovoljno. Kot gosti so v 
programu sodelovali tudi »Tavžnt-
kinclarji« iz Radelj ob Dravi, harmo-
nikarska skupina »Diatonik« iz Dra-
vograda ter učenci harmonikarske 
glasbene šole Mateja Banovška. Za 
popestritev in za obilo smeha so 
poskrbeli še humoristi »Humoristič-

ne sekcije KD Vuzenica«. 
Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti je na prireditvi 
članom ansambla za okroglih 5, 10 
ali 15 let delovanja v ansamblu po-
delil bronaste, srebrne in zlate Gal-
lusove značke, ansamblu kot celoti 
pa je podelil še posebno priznanje 
sklada za 25-letno uspešno kulturno 
udejstvovanje na ljubiteljskem glas-
benem področju in za ohranjanje 
slovenske glasbene kulturne dediš-
čine.
Ansambel Diaton se zahvaljuje vsem 
sponzorjem, ki so pomagali kriti 
stroške koncerta, posebej še Občini 
Vuzenica in Občini Muta kot dolgo-
letnima sponzorjema, saj se Diaton 
vsa ta leta prijavlja na kulturna raz-
pisa v teh dveh občinah. Hvala tudi 
vsem obiskovalcem in obiskoval-
kam, ki ste se udeležili koncerta 22. 
maja. Člani ansambla obljubljajo, da 
se bodo po svojih najboljših močeh 
trudili svoje delo nadaljevati, tako 
da bo Diaton nekoč morda obhajal 
še častitljivejše jubileje.

Srečko Lampret ml.

»Nepozabljivi dogodki, ki jih ne bomo nikoli 
pozabili« – vedno znova in znova
Taborniki z Mute s polno paro hodimo po svetu z rut-
ko okrog vratu. Delamo ogromno stvari, tudi takšne, ki 
nam jih ne pripišete. Uživamo v družbi drugih taborni-
kov in v objemu narave. 
Maja smo bili na območnem mnogoboju in doseg-
li odlične rezultate. Seveda nas rezultati zelo veselijo, 
bolj ponosne nas pa naredijo nove prijateljske vezi, ki 
smo jih začeli tkati.
V avgustu smo se podali na Pernice, na letni tabor. Ime-
li smo super vreme, super družbo, super čas. Organi-
zirali smo obrnjeno modno revijo, kjer smo se ženske 
spremenile v moške, moški pa v ženske. Ob večernih 
stražah smo se pogreli ob ognju in občudovali zvez-
de utrinke, Perzeide, ki so svoj meteorski dež zaključili 
ravno v času našega tabora. Obiskali sta nas tudi Lucija 
in Katarina Smolnik in nam prestavili knjigo Mali po-

šastko. Mučkim tabornikom sta knjigo tudi podarili, da 
si bomo lahko krajšali čas pred spanjem na zimovanju.
S septembrom smo začeli s prvimi akcijami in nato 
tudi kmalu z vodovimi srečanji. Vedno več nas je, od 
najmlajših – murnov, preko medvedkov in čebelic do 
gozdovnikov in gozdovnic. Pozabiti ne smemo mladih 
raziskovalcev in raziskovalk in starih sabelj, grč, katerim 
smo izredno hvaležni za vso pomoč, ki nam jo nudijo.
Ponosni in veseli smo, da lahko mladim približamo 
naravo in jih povežemo z njo. V oktobru smo se ude-
ležili svetovne akcije JOTA – JOTI. To je Jamboree On 
The Air - Jamboree On The Internet, kjer so se naši GG
-ji pogovarjali s taborniki iz celega sveta. S taborniki iz 
cele Koroške smo bivali v hotelu »Pri treh smrekcah« in 
tkali nova prijateljstva. Skupaj v en glas smo zadnji dan 
dejali: »Naslednje leto pridemo spet.« 
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Taborniki Mute na letnem taboru

Taborniki se ukvarjajo z veliko dejavnostmi, med kate-
rimi je tudi lokostrelstvo

V prazničnem času nas čaka veliko lepih akcij, kjer se 
bomo medsebojno še bolj povezali. V prihajajočem 
letu pa nas čaka ogromno novih dogodivščin. Od zi-
movanja, letnega tabora in območnega mnogoboja, ki 
bo v mesecu maju potekal prav na Muti.
Dragi taborniki in tabornice, njihove družine, dragi ob-
čani in občanke. Želimo vam čarobne praznike in vse 
dobro v letu 2017. 
Za konec še ena krajša misel, ki nas vas spremlja vedno 
in povsod: 
»Sreča je rezultat dejavnega dela. 
A na pravi poti do srče je tisti, ki jo deli z drugimi.« 
    (Robert Baden-Powell)

Anja Vasiljevič

Ludvik Jerčič – Mučki olimpionik 
Ludvik Jerčič je s treniranjem teka začel že kot vajenec. 
Bil je član nogometnega kluba Kovinar Muta, sekcija 
Sindikalne podružnice Tovarne poljedelskega orodja in 
livarne na Muti. Tekmoval je na armadnih prvenstvih v 
JLA po Srbiji. Pri tabornikih na Muti so mu nadeli ime 
Mustang. Bil je tudi član atletskega kluba Branik Mari-
bor in pobudnik znamenitega »Taborniškega teka« na 
Muti.

Že takrat je sanjal o olimpijadah. Želel je, da bi si igre 
lahko ogledal kot navijač. To se mu je prvič uresničilo 
leta 1960, ko je z mariborsko agencijo Kompas, z bra-
tom Jožetom, obiskal olimpijske igre v Rimu. Leta 1972 
sta se z ženo Marjano s fičkom odpravila v Muenchen 
na olimpijado, kjer sta bila nameščena pri dobrih lju-
deh. Tam sta bila dva dni pred napadom na izraelske 
športnike. 
Sarajevo je 1984. leta gostilo zimsko olimpijado. Tja se 
je podal s hčerkama. Na olimpijske igre v Atene (leto 
2004) sta se z ženo popeljala z vlakom. Leta 2008 je 
olimpijske igre gostil Peking. Tam sta si z ženo ogleda-
la znamenito Sračje gnezdo in druga olimpijska tekmo-
vališča. Zadnje igre v Evropi je gostil London leta 2012. 
Olimpijski maraton si je Ludvik ogledal že v družbi vnuka.
Ludvik je še vedno rekreativni tekač in še vedno teka 
- pri 78. letih starosti. Udeležuje se različnih tekov po 
Sloveniji in po sosednjih državah. Bil je na maratonu v 
New Yorku, Firencah, Ferrari, Berlinu, Dunaju itd.

Hinko JerčičLudvik Jerčič na veteranskem odprtem prvenstvu v 
Novem mestu
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Gortina
Sem Urška in rada bi Vam predstavi-
la Gortino - moj najljubši in najlepši 
kraj.
Vsak jutro, ko se zbudim, se najprej 
obrnem k oknu in se nasmehnem, 
saj vidim svojo domovino, kjer se 
počutim varno in prijetno.
Gortina se prvič omenja v 11. stole-
tju, nastala je 20. 4. 1147 (869 let). 
Od takrat se je tukaj že skoraj vse 
spremenilo, dogradilo in prenovilo: 
nastale so modernejše in sodobnej-
še hiše, nekatere so tudi popolnoma 
prenovljene.
Gortina je majhno naselje, ki leži v 
občini Muta. Tukaj nas živi več kot 
563. Velika je 6,88 km2 in leži nad-
morski višini 367,4 m.
Naša majhna vasica, na katero smo 

zelo ponosni, ima tudi nekaj zna-
menitosti. Med njimi so: splavarji na 
Dravi, naša pekarna in trgovina Se-
zam (pekarna, ki jo vodi g. Kristjan 
Skutnik, ki peče najboljši kruh, pe-

Gortini za 850 let
Osemsto petdeset let da je stara, 
pravijo, a jaz res ne vem, ker 
nisem iz tegale kraja.
Nekoč, so dejali, je tukaj bil 
Gornji Maribor; prosim, ne vem,
a lahko bi držalo. Se Gortina
nekoč je imenovala: Gegental.
Ne me loviti, je dolgo tega,
jaz govorim, kot so drugi dejali.
Kakor navadno sredi vasi
tudi tukaj zbližuje
cerkvica mala dobre ljudi.
Pred desetletji so se vaščani 
kar pri koritu dobili,
o dobrem in zlem,
veselju in žalosti se pogovorili.
Voda je tekla čez rob in naprej,
se kraj je razvijal do sem in odslej.
Drava meji in leno, počasi odteka,
se ji nič ne mudi, čeprav je tukaj 
že iz prejšnjega veka.
Takrat še deroča je tovore nosila
in splavarjem je kruha dajala;
ta sila mogočna je kasneje turbine pognala.
Še most ima zdaj naša vas,
pa čeprav  samo v Trbonje, 
je le bolje, kot da v čolnu
ti voda teče  v škornje.

Dobrava vse manj zelena,
ti smog bo vse moči pobral,
današnji človek res je krut,
za udobje in bogastvo še sebe bi izdal.
Tam na Caravaningu so čudne meje,
tovarne mučke, a z gortinskega smetišča
se denar nam smeje.
Gremo dalje do znane vsem Bistrice,
oropane, a izplačane od sosedov z Golice.
Še nekaj hribovskih kmetij je,
za vasjo in dalje tja do Vrat zavij,
boš našel prazno šolo in molčeče znanje.
Sicer pa imamo na Gortini:
pekarno, gostilne štiri 
in dve trgovini, vodovod, luči,
asfalt in kabelsko omrežje;
o kanalizaciji govoriti, je pa malo težje.
Delovne ljudi, da ne pozabim in s ponosom
na praznovanje vas povabim;
priznajte, dragi gostje, glede na njena leta,
kar dobro se drži in gledana od daleč
se nam prav lepa zdi.
Gortina, naša vas,  ko ti bode tisoč let
(mogoče boš že mesto),
praznovali bomo spet.

Marija Omulec

Izdajatelj: Občina Muta 
Urednica: Nadja Pušnik, prof 

Člani uredništva: Ernest Preglav, 
Marija Omulec in Mojca Kunej

Lektoriranje: Nadja Pušnik, prof.
Fotografije: arhivi organizacij in družinski 

arhivi, Mirko Vošner, Ernest Preglav
Na naslovnici: Praznično okrašena 

občinska stavba in pogled na Sv. Primož 
nad Muto

Oblikovanje in tisk: Grafika Gracer, d.o.o. 
Naklada: 1300 izvodov 

Leto: 2016

Uredništvo si pridržuje pravico pregleda, 
izbire in krajšanja člankov ter spremembe 

naslovov.
Glasilo je vpisano v razvid medijev za 

kulturo, pod št. 764.

civa ter izdeluje testenine), cerkev 
sv. Štefana in seveda naše najbolj 
obiskano igrišče, kjer se družimo in 
zabavamo na vse načine in igramo 
nogomet, odbojko, košarko, enkrat 
na leto tudi paintball.
Tukaj se ljudje pozdravljamo, zraven 
malo pokramljamo in drug druge-
mu polepšamo dan. To pomeni, da 
tukaj živimo samo dobri ljudje - in 
to mi je všeč. Na Gortini sem rada 
doma, saj se tu počutim domače in 
prijetno, kjer imam tudi zelo dobre 
prijatelje, s katerimi se velikokrat 
družimo na igrišču, ki jim lahko za-
upam in seveda takšne prijatelje, ki 
mi vedno pomagajo.
Zato rada živim na Gortini.

                                            Urška Rat
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