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OPRAVIČILO

Pri oblikovanju prejšnje številke (št. 30, junij 2018, letnik XV) 
glasila Mučan je prišlo do napake na strani 13 pri poimenovanju 
slike – na sliki je nastop Društva pihalni orkester Muta. Šolskemu 
centru Slovenj Gradec – Srednji šoli Muta, ge. Alenki Helbl, g. 
Bogomirju Likarju in Društvu pihalni orkester Muta se iskreno 
opravičujemo. 

Uredniški odbor glasila Mučan

|MUČAN je javno glasilo Občine Muta|
Izdajatelj: Občina Muta| Odgovorna urednica: Sonja 
REPNIK, univ. dipl. ekon.| Uredniški odbor: Mojca KUNEJ, 
Marija OMULEC in Ernest PREGLAV| Lektoriranje: Lucija 
BREZNIK, prof. slov.| Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: 
SIJ ZIP CENTER, d. o. o.| Naklada: 1300 izvodov| Glasilo je 
vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo| Javno glasilo 
Občine Muta prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva in javne 
institucije ter zavodi na območju občine Muta. Zakonsko določeno 
število izvodov se dostavi Narodni in univerzitetni knjižnici, 
Turjaška 1, 1000 Ljubljana| Uredništvo si pridržuje pravico 
do pregleda, izbire, krajšanja prispevkov, sprememb naslovov 
in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin| Slika 
na naslovnici: Ernest PREGLAV|ISSN: CP05-0871| Opomba 
uredništva: Zapisa Zgornja in Spodnja Muta se nanašata na 

lastno poimenovanje dveh občinskih jeder oz. naselij. |

BESEDA ODGOVORNE UREDNICE

Iskrena hvala za vse prejete prispevke. 

Že sedaj vas vabim, da v uredništvo do 16. 11. 2018 pošljete 
svoje prispevke, da jih bomo lahko objavili v naslednji številki 
glasila. Sprejemamo tudi odprta pisma, replike, mnenja idr. o 
trenutnem dogajanju, ki bodo objavljeni v naslednji številki. 
Gradivo nam pošljite po elektronski pošti glasilo.mucan@gmail.
com ali sonja.repnik@muta.si s pripisom »Mučan«. Seveda pa 
lahko svoje prispevke prinesete na Občino Muta. Zaželeno je, 
da so opremljeni s fotografijami primerne kakovosti. S tem 
prispevate k dvigu kakovosti oziroma prepoznavnosti našega 
glasila. Vašega sodelovanja smo zelo veseli. 

Sonja REPNIK

3      UVODNIK ŽUPANA

4 PISMA BRALCEV

       

5 IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
 OSNOVNA ŠOLA MUTA

ŠC SLOVENJ GRADEC
KNJIŽNICA
JAVNI ZAVOD ŠKTM

14 POTOPIS
SEJŠELI

16 ZAROKA

17 ŽUPNIJA MUTA 

19 OD VRAT DO ŠRANGE
 INVESTICIJE 2014–2018

 IZ DELA NAŠIH SLUŽB

37 ČLANI OBČINSKEGA SVETA

        
38 OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MUTA

LIKOVNA KOLONIJA
 SREČANJE UPOKOJENCEV
 TEKMOVANJE HARMONIKARJEV
 DRŽAVNO PRVENSTVO STARODOBNIH VOZIL
 JUBILEJNI KONCERT ROGISTOV LD MUTA 
 GOLAŽJADA NA GORTINI

43 DRUŠTVA
LETNI TABOR RBP MUTA – PERNICE 

 SHOTOKAN KARATE – DO NA MUTI 

45 RAZVEDRILO

46 ZAHVALE
 ZAHVALA DONATORJEM

 ZAHVALA OŠ MUTA
  



MUČAN številka 31. OKTOBER 2018

3

UVODNIK ŽUPANA
Muta,  oktober 2018

Spoštovani!
Jesen je čas, ko nas narava obda 
s čudovitimi barvami, je čas 
dozorevanja in obiranja sadov, 
ki smo jim v preteklem obdobju 
namenili vso skrb in pozornost. 
Tako je tudi v našem življenju 
in pri našem delu. V to, kar smo 
prepričani, da je dobro za nas in 
za našo okolico, vlagamo ves svoj 
trud, potenciale in pri tem želimo, 
da nam uspe. Tudi sam sem 
skupaj s sodelavkami in sodelavci 
v zadnjih štirih letih namenil 
ves svoj čas, delo in skrb rasti in 

razvoju občine Muta. Kako sem in kako smo bili uspešni, boste 
v naslednjem mesecu povedali vi, spoštovane občanke in občani, 
ki najbolje poznate, spremljate in ocenjujete naše delo. Prepričan 
sem, da smo delali pošteno, marljivo, z največjo možno mero 
odgovornosti do proračunskega denarja, ki je po navadi odmerjen 
skromneje od naših potreb in pričakovanj. Z razpoložljivimi 
sredstvi je potrebno ravnati racionalno, učinkovito in predvsem 
odgovorno. Vse preveč se v naši širši družbi dogajajo tudi zlorabe, 
prisvajanja in okoriščanja. Slednje je bilo meni in sodelavcem v 
zadnjih štirih letih tuje in prav je tako. Seveda pa ne pomeni, da 
v času štiriletnega mandata nisem (nismo) storili kakšne napake, 
povzročili nejevolje oziroma nezadovoljstva ali bili deležni kakšne 
kritike. Zagotovo smo vseskozi delali v upanju po najboljšem. Ob 
tem tudi zame kot župana velja rek: »Kdor dela, dela tudi napake«.
Če se ozrem v pretekla štiri leta, lahko pritrdim opažanju številnih 
v našem kraju, da smo naredili res veliko za lepši in prijaznejši 
izgled Mute oz. naše občine nasploh. Vesel sem, da nam je skupaj 
uspelo narediti marsikaj, v kar nisem bil prepričan, saj je bilo 
pred nami veliko težkih nalog, včasih skoraj nepremostljivih ovir. 
Toda v kar sam verjameš, lahko zmoreš in tudi uspeš. Na poti do 
rezultatov je bila potrebna odločnost ter zahtevnost do samega 
sebe in sodelavcev. Ob delu je bilo nujno zaupati sodelavcem, 
projektantom in državnim uslužbencem ter nenazadnje izvajalcem 
del, zlasti gradbenih – še posebej, če pomislimo na vse pomembne 
projekte, ki smo jih pričeli in veliko večino tudi uspešno dokončali. 
Naj izpostavim samo najpomembnejše: 
• izgradnja nove avtobusne postaje in platoja pred gasilskim 
domom, 
• energetska sanacija vrste stanovanjskih blokov v centru 
Zg. Mute, 
• celovita prenova ostrešja in fasade stare pošte, v kateri se 
sedaj nahajajo društveni prostori upokojencev in invalidov,
• ureditev Gortinske ceste in trškega jedra Zg. Mute z 
novim drevoredom in parkiriščem, 
• celostna komunalna ureditev naselja SE 3, 
• razširitev celotnega klanca med Sp. in Zg. Muto, 
• ureditev križišča z novim rondojem na Sp. Muti, 
• ureditev parkovne površine z igrali na Sp. Muti, 
• izgradnja novega nogometnega in košarkarskega igrišča 
ter kolesarskega »pumptracka« na Sp. Muti, 
• protiprašne zaščite na Pernicah, na Vratih in Sv. 
Primožu,
• sanacija številnih plazov in cestnih udorov, 

• ureditev nove večnamenske dvorane v glasbenem domu v 
Bistriškem jarku, 
• postavitev fitnes naprav, 
• razširitev in nov asfalt na cesti proti pokopališču, 
dograditev dveh nadstrešnic ter nova grobna polja,  
• dokončanje zahtevnega kanalizacijskega voda na Gortini, 
kjer so se povsem na novo uredili tudi vodovod, cestna osvetljava 
ter asfaltiranje uličnih cest. 

Seveda pa so v teku še trije pomembni projekti. V zaključni 
fazi je izgradnja povezovalnega vodovodnega omrežja in vse je 
pripravljeno, da začnemo z izgradnjo gravitacijskega vodovoda 
s Pernic in Mlak ter Sv. Primoža. S tem bomo našim občanom 
zagotovili zdravo izvirsko vodo. Intenzivno se odvijajo gradbena 
dela na kolesarski poti med Sp. Muto in križiščem z Vuzenico. 
V teh dneh pričakujemo razpis za izgradnjo podhoda pod glavno 
cesto pri avtobusni postaji na Sp. Muti. Kot ste mnogi opazili, 
potekajo gradbena in obrtniška dela na občinski stavbi Kienhofen; 
izvaja se obsežna in celovita energetska sanacija in revitalizacija 
omenjenega objekta, ki med drugim vključuje izgradnjo povsem 
novega in sodobnega stopnišča z dvigalom za invalide ter ureditev 
velike večnamenske dvorane s celotno infrastrukturo, odrom, 
klimatizacijo, osvetljavo in ozvočenjem v mansardi objekta. 
Obenem se bo v pritličju povečal tudi prostor za gasilski muzej. To 
so investicije, o katerih smo lahko v preteklosti samo sanjali. Danes 
so del realnosti in predstavljajo uresničitev želje številnih občanov, 
da v kraju dobimo primerno večnamensko dvorano, ki smo jo dolga 
leta pogrešali. 

Razvoj kraja pa se ne meri le po položenih kilometrih asfalta, 
kolesarskih poteh, kanalizaciji ali vodovodu, temveč tudi po 
razvitosti gospodarstva, kulture, šolstva, športa in turizma. Veseli 
me, da smo uspešni tudi na tem področju. Prepričan sem namreč, 
da imamo uspešne gospodarstvenike, obrtnike, učitelje, dobre in 
prijazne vzgojiteljice, pohvale vredno zdravnico in zobozdravnika, 
patronažno in negovalno službo ter nenazadnje pridne komunalne 
delavke in delavca, ki vse dni v letu skrbijo za urejenost našega 
kraja. Med uspešnimi društvi bi še posebej izpostavil PGD Muta, 
naše godbenike, uspešne športnike, planince, gobarje, tabornike, 
pevke, marljive delavke Rdeče križa in Karitasa, skrbnega gospoda 
župnika in posebej z delom in rezultati izstopajočo turistično 
društvo, ki nas s svojo izvirnostjo in kreativnostjo vedno preseneča.  
Ob iztekajočem se mandatu župana se za sodelovanje zahvaljujem 
vsem in se iskreno opravičujem za morebitne napake in spodrsljaje, 
ki niso bili nikoli povzročeni namerno, še manj zavestno. V veselje 
mi je bilo delati z vami, zato sem se odločil, da bom na letošnjih 
lokalnih volitvah ponovno kandidiral za župana Občine Muta. 
Zaključil pa bi rad s posebno zahvalo vsem, s katerimi sem imel 
v zadnjih štirih letih priložnost sooblikovati razvoj našega kraja.  

Lepo in prijetno je bilo delati z vami in za vas!

Vaš župan
Mirko VOŠNER
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Nisn pa še povedo, kak se je kosilo. Prvo red je začel virt, drugo 
ta »vejki« hlopoc, pal pa drugi naprej. Jaz sn zmirom bil ta zodn. 
Virt je daro vedo, zakoj mare naret tok razpored. An je vlieko kosce 
za sebo, jaz sn jih pa padil zodi cuo. Tak da nobedn ni mogo ekstra 
stat. Ko so se kase brusle, smo jih vsi, pal pa spet naprej. Navodno 
je virt tistiga ta najbolj glasniga in važniga dal pred meno. Midva 
sma se somo spogledla pa sma ž vedla za en drugiga in ko je trieba 
nared. Tak ko sn ž reko, sen ga pusto, da je koša šla ž čisto h kroju, 
pal sn pa jaz tistemu počosnemu tempu, ki sn ga držo cieli cajt, 
dal gasa in tistiga pred meno prekosil pa mu začno metat travo na 
jegovo kaso in ni mogo več kosit. Jaz sn ga »obvozo«, jimu pa je 
zmenkalo trave in je lahko somo še v luft gledo. Navodno ni mel 
cajta v luft gled, ko so se mu drugi tejko smejoli, da se je revež od 
jeze in špota sker v zemlo vdrl. Pluvu je okol sebe, nazodno se je 
začel dret tako froc, pobral kaso pa se pobrav doumu. Ostal je brez 
plačila pa še špotu se je nalezu. Tak viete, da se je toko zviedlo davč 
okul, da ga niti trucat za košo niso hteli več, če pa so ga ž, pa so vse 
te tumarije letela na jenga. Bogi revež je dolgo trpo zaradi svajega 
jezika, izučilo ga je pa le. 

Če glih smo trpeli, ko smo dielali, lušno je pa le blo. Še zlasti, ko 
smo seno al po otavo kupšali, pa še koko deklo povolali po kupu …
Pa tou je že druga zgodba …

Bernarda JERIČ

KAK SE JE VČOSIH DIELALO – KOŠA
Ko molo pogledaš okul sebe, vidiš, da je dans vse velko drgoči, ko 
je pa blo včosih. Čisto drgoči se živi, diela pa takltak. Če ž pavre 
pogledaš, vidiš, kejko je šov sviet naprej. Zej ž pr vsoki bajti ropoče 
koka mašina, včosih se je čulo le kaso brusit al pa srp. 

 »Jo, jo, včosih je blo vse drgoči,« je rad reko moj dedi. Ko se je 
začela koša, je virt že prejšni den nas hlopce nagnal kase klepat. 
Meli smo več kas, pa sta jih dvo mrla vse sklepat. Klepe so tudi ble 
dvujne. Viete, smo bli pa včosih hlopci tudi molo žleht. Če si mel 
kiriga na piki (da ti je kodoj kaj naredo al pr koki puži v zele hodo), 
si se mu te lahko tak fajn maščuvu. Si mu somo riez na kasi zod 
obrno, namesto da bi riezalo, je lahko somo tovko. Tak ko z motko. 
Kejko je pa klev, virt pa hud, ko ni šlo delo naprej. 

Tisto jutro, ko smo šli kosit, se je zbrolo velko mlodih puobov. S 
kasami na romi so prpeli na brieh, ko se je šele začelo svitat. So bli 
pometni, so viedli, da je trieba vjutro den iskat, ne šele večer. Pa šo 
rosa je bla na travi, pa je kasa še lepši in rojši riezala. Pa še vrečo ni 
tak blo. Ko je začelo vrečo bit, je mro bit fruštik ž na travniku, dekle 
pa ž trosit in pa grobit travo iz sence. Dokler so kosci fruškali, se je 
trava ž porla, ko so pa bli fertik, se je pa ž obročalo. Če so ble šikane 
deklete pa še prijozne, smo jim moški pomogali un sence znosit in 
še obrnit, sevda, če nismo bli preveč zmotrani od dela, bolj pa še od 
mošta. Tak vieš, da je mrla buča stat na koncu vsoke redi pa še kok 
štamprli je mro bit vmies. 

A vieš, je reko moj dedi, da se je znašo kok mlod mulc, ki je mislo, 
da če je kaso v roke primo, da je požrl vso svetovno znonost. Kejko 
borti so se toki smrkavci norce dielali s kokimi starejšimi, najrajši z 
meno, ki sn ries ž bil molo bolj v lieteh, pa molo siv ž po glavi. Jaz 
nisn nič reko, somo smejo sn se pr sebi pa si mislo svaje. Le čokaj ti 
malinovec, še pluvo pa drl se boš, prej da bomo fertih. Pal sn ga pa 
pusto, da smo ž h kroju kosili.

NAJSTAREJŠA OBČANKA
ŠPENGER JULIJANA –  ŠTRIGLOVA JULA

Pred 96 leti je kot prva 
v družini štirih otrok na 
domačiji pri Lampretu, na 
Ojstrici, luč sveta ugledala 
Julijana Pešl, poročena 
Špenger. 

V življenju ji ni bilo postlano 
z rožicami. Ne v otroških 
letih, ko je že kot majhen 
otrok morala oditi »služit« 
k svoji teti na »Črnoglavovo 
kmetijo«, in tudi ne kasneje, 
ko je spoznala svojega moža 
Matevža in se preselila na 

»Štriglovo« domačijo v Bistriški jarek. V zakonu se jima je rodilo 
pet otrok (Peter, Tone, Jožica, Slavko in Viktorija). Vsi so kaj kmalu 
spoznali, kaj je trdo delo, saj ji je že leta 1961 umrl mož in je tako 
na kmetiji ostala sama s petimi otroki. A »Štriglova Jula«, kot so 
ji radi rekli domačini, se ni vdala. S pomočjo svojih otrok je uspela 
obdržati kmetijo, vse dokler ji niso popustile moči. Od leta 2010 
živi pri svoji hčerki Viktoriji na Gortini. 

Julijana še vedno rada bere in gleda televizijo. V veliko veselje ji 
je pravnuk Matija, ki jo spravi v dobro voljo tudi takrat, ko ni 
najbolje razpoložena. 

Mateja MAZGAN

PISMA NAŠIH BRALCEV
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PRVI ŠOLSKI DAN

Pa je prišel, ta težko pričakovani dan. Dan, ko vsi upi, sanje in 
morda celo strahovi postanejo resničnost – prvi dan šole. Tako starši 
kot otroci so skozi vrata vstopali z mešanimi občutki. Radovednost, 
pričakovanje, veselje, strah pa tudi solze si lahko videl v njihovih 
očeh. Nestrpno so čakali, da izvedo, kako bo potekalo delo v šoli, 
kakšne so njihove učilnice in seveda tudi učiteljice. 

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV

OSNOVNA ŠOLA MUTA

Prvi šolski dan (arhiv: Foto Anka)

Najprej nas je pozdravila ga. ravnateljica, Anita Ambrož, in 
predstavila tudi učiteljice prvih razredov. Potem nam je nekaj 
vzpodbudnih besed ob začetku šolskega leta namenil tudi g. 
župan, Mirko Vošner. Policist, g. Silvo Izak, je poudaril, kako 
pomembna je varnost otrok na poti v šolo, da so rumene rutice 
obvezne za učence prvih in drugih razredov, ter navedel kar nekaj 
varnih poti do šole. Kako bodo potekali šolski prevozi, je razložila 
ga. Petra Verhnjak. Pozdravila nas je tudi maskota Kuža pazi. 
Tik pred koncem so učiteljice prvih razredov zaigrale še lutkovno 
igrico Janeza Bitenca, Tri muce. V zgodbi so nastopale muce Lili, 
Maca in Pika. Maci je na rep stopil volk, Lili je v tačko zbodel jež, 
Pika pa se je zaletela v drevo, zato so vse tri odšle k zdravniku 
Mačkonu. Zdravnik jim je namesto zdravil dal bonbone. Ker so 
otroci rekli, da bi tudi oni šli k takšnemu zdravniku, je g. Mačkon 
tudi njim dal bonbone. Sledilo je skupinsko slikanje in odhod v 
razred.  

V razredu so učenci najprej pregledali darila in učbenike, ki so 
jih prejeli, nato so barvali pobarvanke, da so se starši in učiteljice 
pogovorili. Na koncu je sledilo še presenečenje – torta za učence, 
slikanje ob torti in kava za starše. Prvi šolski dan je prehitro minil, 
otroci so uživali in ko je bil čas za odhod domov, so nekateri kar 
težko odšli in se poslovili do naslednjega dne, ko so sami čisto 
zares sedli v šolske klopi. 

Učiteljice prvih razredov

ODDAJA ŠOLA, DA SE TI ZROLA

Vsako leto se OŠ Muta pridruži projektu KTV Dravograd, kjer v 
oddajah z naslovom Šola, da se ti zrola koroške osnovne in srednje 
šole predstavljajo svoje delo in dogajanje na šoli. 

To sodelovanje poteka že peto leto in vedno izberemo novo temo, 
kjer gledalcem predstavimo pestro in raznoliko dogajanje na 
naši šoli. Predstavimo, kaj vse poleg pouka še počnemo, kje vse 
sodelujemo, smo dobri, talentirani in kje nabiramo in pridobivamo 
znanje, ki bo koristno in uporabno za vse življenje.  

Letos je bila ta oddaja na sporedu 20. 6. 2018. Predstavili smo 
tabor na Pernicah, ki ga izvedemo v nekdanji šoli, ki je zdaj žal 
zaprta. Vsako leto se tja podamo za dan ali dva in tako šolske klopi 

zamenjamo z naravo. Učitelji organiziramo različne dejavnosti, 
ki jih izvedemo s pomočjo zunanjih sodelavcev; tako je pouk bolj 
zanimiv in pester, znanje pa trdnejše in trajnejše. Učenci imajo 
takšne oblike pouka in učenja veliko raje kot sedenje v šoli in pisanje 
nalog. Poleg učenja je veliko druženja in sodelovanja z mnogimi 
društvi, ki priskočijo na pomoč in popestrijo dejavnosti. Vsako leto 
se z veseljem vračamo, saj je vedno kaj novega in zanimivega.
 
Podrobnosti si lahko ogledate v oddaji na spletnem naslovu:
 https://www.osmuta.si/?p=3949

Polonca DOBNIK, mentorica

Na Pernicah je zabavno Pečenje hrenovk na prostem
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OŠPP NA PERNICAH

Učenci in učitelji OŠPP smo se konec maja odpravili na dvodnevni 
tabor na Pernice. Ta oblika dela je učencem še posebej všeč, saj takrat 
pouk poteka nekoliko drugače kot običajno. Učenci sodelujejo pri 
vseh opravilih, kot so kuhanje, pospravljanje, umivanje, oblačenje 
in seveda tudi učenje, kar je za življenje naših otrok ključnega 
pomena. 

V goste smo povabili tudi tabornico Anito, ki nam je predstavila 
taborniške veščine – streljanje z lokom, postavljanje šotorskega 
krila, vezanje vozlov, lov na zaklad, na koncu pa smo naredili pravi 
taborniški ogenj, na katerem smo si spekli hrenovke in zapeli, kot 
se ob tabornem ognju spodobi. 

Naslednji dan smo del poti pešačili proti šoli, domov pa se vrnili 
prijetno utrujeni in veseli. K dobremu razpoloženju je pripomoglo 
tudi sonce, ki je toplo sijalo in božalo naša lica.

 Tanja ŠTEFL, učiteljica OŠPP

OŠ MUTA – VRTEC
Z MAVRIČNO RIBICO V POČITNIŠKE DNI

Vroče počitniške dni smo si v vrtcu Muta popestrili z zanimivimi 
in igrivimi dejavnostmi. Naša glavna tema je bila zgodba Mavrična 
ribica, iz katere so izhajale vse dejavnosti. Poskrbeli smo, da nam 
ni bilo vroče, in si pridih morja pričarali kar v vrtcu. Otroke je 
najbolj razveselil obisk hobotnice Modrijanke, ki je s svojimi 
lovkami poskrbela za pravo vodno zabavo. Naše igrišče je postala 
plaža, saj smo v vrtec prinesli kopalke in brisače, si jih pogrnili 
na ploščadi, napolnili bazene z vodo in vodna zabava je bila 
nepopisna. Potapljali smo ladjice, se igrali z vodnimi pršilkami, 
pihali milne mehurčke in iskali kotičke sence na igrišču vrtca. 
Smeh, navdušenje, veselje in vzkliki otrok se se razlegali daleč 
naokrog.

Za nami so vesele, razigrane in smeha polne mavrične počitnice.

OŠPP na Pernicah

Maja MOŠKON,  dipl. vzgojiteljica

KAM PO KONČANI OSNOVNI ŠOLI?

V šolskem letu 2017/18 je Osnovno šolo Muta obiskovalo 31 
devetošolcev (10 fantov in 21 deklet), ki so konec šolskega leta 
odkorakali z naše šole in odšli na pot v srednjo. 

Za gimnazijo se je odločilo osem učenk. Šest jih je odšlo na Ravne 
na Koroškem in dve v Maribor. Večina od njih je gimnazijo izbrala, 
ker še nimajo točno določenega poklicnega cilja, ker gimnazija 
odpira vrata na vse fakultete in ker so bile v osnovni šoli zelo 
uspešne. Za gimnazijo na Ravnah so se odločile, ker se jim zdi 
ta šola dobra, ker je blizu in ker jo obiskuje že kateri od njihovih 
sorojencev. Za Maribor pa sta se dekleti odločili, ker jima je všeč 
program na teh šolah. Dekleta želijo gimnazijo čim bolje zaključiti, 
nekatere pa že razmišljajo o bodočih poklicih (učiteljica, zdravnica, 
igralka …).

Štiriletno strokovno srednjo šolo obiskuje 13 učencev, ki so v 
preteklem šolskem letu zaključili šolanje na naši šoli. Trije so odšli 

Poletje v vrtcu
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USPEŠNA NA VSEH PODROČJIH

Alja Stražišnik obiskuje 9. razred naše šole. Poleg tega, da blesti 
pri pouku, se že vsa leta udeležuje skoraj vseh obšolskih tekmovanj, 
kjer je zelo uspešna in dosega odlična priznanja. Doslej je osvojila 
že osem srebrnih in tri zlata priznanja (v 7. razredu zlato Vegovo 
priznanje, v 8. razredu pa zlato Cankarjevo priznanje in zlato 
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni). Ob tem Alja pleše pri 
šolski plesni skupini, se ukvarja s šahom in taborništvom, veliko 
bere in je aktivna v šolski skupnosti. 

Nanjo smo ponosni in smo so jo zato prosili za kratek intervju.

Za triletno poklicno šolo so se odločili štirje fantje in štiri dekleta. 
Trije fantje so odšli na ŠC Ravne, tri dekleta pa se v Mariboru 
izobražujejo za frizerke. Fantje in dekleta imajo točne določene 
cilje, ki jim želijo slediti (lastna delavnica, restavracija, frizerski 
salon …). Na njihovi poti jim želimo veliko uspeha.
 

Tilen ŠTIFTER in Zala SKUTNIK, 7. a

Alja Stražišnik

na Ravne, dva v Maribor in osem v Slovenj Gradec. Povedali so 
nam, da so se za te šole odločili, ker so dobre in zaradi poklica, ki 
ga želijo opravljati.  Njihovi načrti za prihodnost so zelo različni, 
vsekakor pa imajo vsi cilj dokončati srednjo šolo. Nekateri pa že 
razmišljajo o obrtniških poteh in zaposlitvi. 

NOVINARSKI KROŽEK NA OBISKU

Katero tvoje priznanje izraža največji uspeh in si nanj še 
posebej ponosna?

Zdi se mi, da vsako priznanje izraža moje trdo delo in moj uspeh. 
Najbolj ponosna pa sem na zlato Cankarjevo priznanje, saj se mi 
zdi, da je v to tekmovanje potrebno vložiti ogromno dela. Poleg 
tega priznanja sem zelo ponosna tudi na srebrno Stefanovo 
priznanje iz fizike, saj smo se fiziko začeli učiti v začetku 
februarja, meni pa je kljub temu uspelo priti najprej na regijsko, 
nato pa še na državno tekmovanje. 

Pri katerem tekmovanju si se največ naučila? Katero ti bo 
za vedno ostalo v spominu?

Menim, da sem se za vsako tekmovanje veliko učila, največ dela pa 
sem posvetila Cankarjevemu tekmovanju. Za šolsko Cankarjevo 
tekmovanje sem morala prebrati knjigo Alica v Čudežni deželi, za 
regijsko pa knjigo Alica v Nori deželi. Poleg tega, da sem vsako 
od teh dveh knjig prebrala najmanj trikrat, sem morala vedeti še 
nekaj o življenju avtorja in na splošno o knjigi. Na vse tri stopnje 
tekmovanja sem se pripravljala tudi tako, da sem napisala nekaj 
spisov, ki so se navezovali na knjigi. 

Udeležuješ se številnih tekmovanj z različnih področij. 
Katero področje pa te najbolj veseli?

Vedno se rada preizkusim na različnih tekmovanjih, najbolj pa 
me veseli matematika. Pri matematiki sem v sedmem razredu 
uspela osvojiti zlato Vegovo priznanje, lani pa srebrno. V začetku 
lanskega šolskega leta sem se preizkusila tudi na tekmovanju iz 
sladkorne bolezni, ki mi je bilo zelo všeč, saj je bilo zame nekaj 

novega; poleg tega sem se z veseljem učila o sladkorni bolezni, saj 
mislim, da ti takšno znanje lahko kdaj v življenju koristi.

Kdo je poleg tebe še predvsem zaslužen za tvoja priznanja?

V prvi vrsti je za to najbolj zaslužna moja družina, saj me vedno 
spodbuja in se veseli z mano, ne glede na to, ali osvojim kakšno 
priznanje ali ne. Takoj za njo pa pomembno vlogo odigrajo 
učiteljice, ki so me pripravljale na tekmovanja, mi dajale naloge, 
mi razložile gradivo in me poleg tega še spodbujale.

Kako se pripravljaš na tekmovanja?

Najprej samo preletim gradivo, da vidim, koliko ga je, nato pa si v 
glavi naredim urnik za učenje. Če je do tekmovanja še veliko časa, 
poskusim temu tekmovanju posvetiti okoli deset minut čim večkrat 
na teden, čez vikend pa okoli eno uro. Med branjem gradiva si tudi 
podčrtam ključne besede. Pogosto si pripravim tudi zapiske, kamor 
si napišem bistvo, ki sem ga izluščila iz gradiva, saj se tako še 
dodatno naučim nekaterih stvari. Zadnji teden pred tekmovanjem 
si vsak dan preberem čim več snovi, saj tako le še ponovim, kaj sem 
se naučila. Pol ure pred tekmovanjem pa še preletim zapiske in 
upam na najboljše.

Ali imaš v mislih še kakšno priznanje, ki bi ga rada dosegla?

Že v osmem razredu sem dosegla zelo veliko, v tem šolskem letu 
pa bom poskusila priti na državno tekmovanje iz zgodovine, saj 
sta mi v preteklem šolskem letu za to tekmovanje zmanjkali le dve 
točki na regijskem. Zelo si želim, da bi enkrat v šestih letih dosegla 
zlato priznanje iz Vesele šole, do katerega mi je lani zmanjkala le 
ena točka, podobno pa se mi je zgodilo tudi v prejšnjih štirih letih. 
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Še enkrat si želim osvojiti zlato Vegovo priznanje na tekmovanju 
iz matematike, a tudi če mi ne bo uspelo, sem ponosna na zlato in 
srebrno Vegovo priznanje, ki sem ju dosegla v sedmem in osmem 
razredu.

Si tudi odlična šahistka, tabornica in plesalka. Kaj ti 
pomenijo te dejavnosti?

Te dejavnosti mi pomenijo sprostitev med učenjem. Kadar vidim, 
da nima smisla še naprej gledati v zvezek, se posvetim kateri izmed 
njih. Šah je odličen, kadar se želim zbrati in zbistriti svoje misli. 
Ples je najboljša telovadba za prosti čas, saj lahko skozi ples izrazim 
svoja čustva, poleg tega pa si ob njem lažje zapomnim snov. Tudi 
taborništvo mi je zelo všeč, saj smo taborniki skoraj vedno v naravi 
in se tako tudi nadiham svežega zraka, sprostim in za nekaj časa 
odmislim vse stvari.

Doslej si bila dejavna tudi v šolski skupnosti in šolskem 
parlamentu. Kakšna je bila tvoja vloga tam?

Večkrat sem že bila predsednica razreda, v preteklem šolskem 
letu pa tudi podpredsednica šolske skupnosti. Moja naloga je 
bila, da sem se udeleževala sestankov šolske skupnosti in da sem 
o pomembnih stvareh nato poročala sošolcem. Udeležila sem se 
tudi regijskega šolskega parlamenta na Ravnah. Tema, ki smo jo 
obravnavali, je bila šolstvo in šolski sistemi. Z delom v šolskem 
parlamentu bom nadaljevala tudi v tem šolskem letu.

Kako ti uspe usklajevati vse aktivnosti? Ti kdaj zmanjka 
časa?

Čas si dobro organiziram, saj se lahko tako udeležim vseh 
dejavnosti. Takoj ko pridem domov iz šole, napišem domačo nalogo, 
nato pa se grem učit. Po učenju gledam televizijo, nato, če je treba, 
postorim še kaj za šolo, drugače pa odigram kakšno partijo šaha ali 
grem plesat. Včasih se mi zgodi, da nimam dovolj časa za kakšno 
dejavnost, a to vidim pravočasno in se opravičim, če menim, da 
bom manjkala; ali pa dam tisti čas to dejavnost na stran.

Ali sploh imaš kaj prostega časa? Kaj takrat počneš?

Imam kar nekaj prostega časa. Veliko časa preživim za knjigami, saj 
zelo rada berem, nekaj pa ga kot vsak najstnik posvetim telefonu in 
računalniku – za brskanje po spletu, poslušanje glasbe in brskanje 
po socialnih omrežjih. V prostem času igram tudi kitaro, saj je to 
nekaj, kar me veseli.

Ali že razmišljaš o svoji prihodnosti? Kam se boš vpisala in 
kakšen je tvoj cilj?

Že nekaj časa razmišljam o svoji prihodnosti, saj se moram že 
spomladi vpisati naprej. Nameravam se vpisati v gimnazijo, nato 
pa študij nadaljevati v smeri, ki bo povezana s kemijo, biologijo ali 
medicino. Želim delati v laboratoriju ali pa postati zdravnica. 

Alja, hvala za odgovore. Veliko uspehov tudi v devetem razredu!

Zala SKUTNIK in Tilen ŠTIFTER, 7. a

BO MITNICA ŠE BOLJ ZAŽIVELA?

Od leta 2011 je Muta bogatejša za še eno kulturno znamenitost 
oz. turistično-gostinski objekt, ki je bil zasnovan kot kopija objekta 
Jakobihaus iz nekdanje sosednje, nekoč z Muto pobratene, občine 
Soboth iz Avstrije. Gre za Mitnico, ki jo je Občina Muta zgradila v 
okviru projekta Drava kot priložnost. Ime Mitnica izvira iz časov, 
ko je ob izlivu reke Bistrice v Dravo potekala deželna meja med 
Koroško in Štajersko. Na tej deželni meji je obstajala mitninska 
postaja, imenovana mitnica (Mauth), kjer se je pobirala dajatev – 
mitnina. V Mitnici se je do zdaj zamenjalo že kar nekaj najemnikov 
in ni še prav turistično zaživela. Pogovarjali smo se z novo 
najemnico go. Anito Jelen, ki ima glede Mitnice velike in zanimive 
načrte. V meglenem jutru smo se peš odpravili proti Mitnici, kjer 
nas je gospa prijazno sprejela in nas pogostila z zajtrkom. Z njo 
smo nato opravili intervju. 

Zakaj ste se odločili, da boste prevzeli Mitnico Muta?

Mitnica je zelo lep objekt na čudovitem kraju in všeč mi je druženje 
z ljudmi.

S čim pa ste se prej ukvarjali?

Pred tem sem delala v proizvodnji v Slovenj Gradcu, v avtomobilski 
industriji.

Ali imate že kaj izkušenj s turizmom?

Da, s tem sem se srečala že v najstniških letih, ko sem nekaterim 
gostincem že pomagala pri strežbi in delu z gosti. To so bili moji 
prvi delovni začetki v turizmu oziroma v gostinstvu. 

Kaj pa začetek v Mitnici? Slišala sva, da ste imeli otvoritev. 
Je bila dobro obiskana? 

Da. Otvoritev je bila zelo dobro obiskana, glede na to, da je bilo 
dopoldan zelo slabo vreme, smo se imeli krasno – popoldan in malo 
bolj dolgo v noč. V bistvu smo v Mitnici malo več kot en mesec. 
Tako da smo še skoraj na začetku.

Šolska novinarja obiskala Mitnico
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Kdo Vam je pri uresničitvi Vaše začetne ideje najbolj 
pomagal?

Pri tem mi je najbolj pomagala moja družina, in sicer moja hčerka, 
moj mož in seveda moje sestre.

Koliko imate zaposlenih?

Trenutno imam zaposleno eno natakarico in eno študentko preko 
študentskega servisa.

Kaj Vam Mitnica pomeni?

Mitnica mi pomeni zelo veliko, mislim, da se to tudi vidi, saj smo 
veliko truda že vložili v urejanje okolice, nekaj smo že naredili, 
veliko pa še bomo. Rada imam tudi druženje z ljudmi, klepet z 
domačini in ostalimi gosti.

Kaj Mitnica ponuja?

Mitnica ponuja precej, saj smo kot gostinski objekt že razširili 
ponudbo in jo še razširjamo, spomladi bomo imeli npr. tudi 
sladoled. K Mitnici pa spada tudi športni objekt z več igrišči.
 
Ste zadovoljni z obiskom? Kaj pa igrišče in fitnes ob Mitnici, 
tudi tja odhaja kaj gostov?

Da, z obiskom sem zelo zadovoljna. Seveda nekaj gostov odhaja 
tudi na igrišča, ki so polna predvsem ob večerih, fitnes pa večinoma 
uporabljajo v jutranjih urah. Tako da so igrišča kar dobro obiskana, 
ampak mislim, da bi lahko bila še bolj.

Ali prihajajo k Vam tudi večje skupine?

Da, predvsem ob sobotah, po navadi pridejo skupine z avtobusi, 
gostili smo že učiteljice iz Loža, pevke in pevce iz Murske Sobote, 
skupino iz Avstrije …

Kakšni so Vaši načrti za prihodnost?

Vseh načrtov še nismo dodelali. Radi bi seveda razširili gostinsko 
ponudbo, uredili okolico, najprej pa so potrebna igrala za mlajše 
otroke. Ob tem bomo organizirali veliko zanimivih prireditev. 
Nekaj smo jih že izvedli v septembru (npr. delavnica nege kože in 
ličenja ter koncert v spomin Danila Kocjančiča). Veliko pa se bo 
še dogajalo: delavnice za otroke, kostanjev piknik, martinovanje, 
božični bazar, razne zimske aktivnosti, koncerti, dan odprtih vrat 
v športnem parku, pravljične ure, ogled risank ali filma, wellness 
dan na fitnes napravah, sodelovanje s krajani in turističnimi 
društvi skozi vse leto, kmečka tržnica ...

Kaj pa sicer menite, kakšne možnosti ima Muta glede 
turizma?

Prepričana sem, da ima Muta glede turizma zelo dobre možnosti, 
mislim, da manjka samo povezava med društvi in med vsemi, ki 
bivajo na Muti, in seveda povezava Mute s sosednjimi občinami.

Kaj iščejo turisti danes, ko pridejo na Muto?

Turisti danes iščejo predvsem mir, prijaznost in kraj, kjer se dobro 
počutijo.

Ali želite za konec bralcem Mučana še kaj sporočiti?

Vsi lepo vabljeni k Mitnici na kavo ali samo klepet. Naše dogajanje 
pa lahko spremljate tudi na Facebookovi strani Turizem Mitnica 
Muta. 

Zala SKUTNIK in Tilen ŠTIFTER, 7. a

PRVI ŠOLSKI DAN
Me je mamica zbudila, 
da ne boš šole zamudila,
že prvi dan, to ni lepo,
kaj šele druge dneve bo.

Hitro sem se uredila,
v oblek'co novo sem skočila.
Torba je na tleh čepela,
vesela sem si jo nadela.

Radovedna se oziram, 
klop'co svojo si izbiram. 
Tukaj so, poznamo se od lani,
super, vse je kot na dlani!

Nič ne bo težko, si rečem, 
srečna po hodniku stečem.
Že smejem se in klepetam,
šola, rada te imam!

Marija OMULEC



10

najlepše spomine na preteklost.
Še ena generacija mladih je z uspešno opravljeno poklicno maturo 
in nekateri tudi s petim predmetom na splošni maturi zaključila 
izobraževanje na naši šoli; prav na vse smo izjemno ponosni, 
njihovi kamenčki so del celotnega mozaika šole.

A letošnji uspeh je še posebej odličen, zlatih maturantov je bilo 
kar pet: 
Kaja Logar, Nina Perše, Nuša Perše iz programa predšolska 
vzgoja, Doris Fesel iz programa gastronomija in turizem in 
Klemen Fele iz programa ekonomski tehnik.

Dijakom, ki stopajo na novo stopnico življenja, želimo, da izkoristijo 
vsako minuto, se razdajajo, naučijo biti strpni, upoštevati druge 
in jim izkazovati spoštovanje. To so namreč lastnosti bogatega 
življenja.
 
In tisto, kar želimo najbolj, je stvar, ki ni zgolj znanje, temveč 
vrednota ... kajti človeški odnosi so v širokem učnem načrtu 
življenja najpomembnejša in najdragocenejša znanost. 

V junijski številki smo se poklonili predvsem visokemu jubileju 
srednješolskega izobraževanja na Muti. Naš mozaik ustvarjanja 
šolskega je v istem šolskem letu zažarel s kar nekaj sijočimi 
kamenčki; danes vam v branje ponujamo najlepše. 

Seveda pa smo že vstopili v novo obdobje. Naš prvi cilj je 
kakovostno, odgovorno in vestno vzgojno-izobraževalno delo. 
Cilje smo si postavili na različnih strokovnih področjih in vpeti 
smo v raznovrstne domače in mednarodne projekte. Sozvočje 
bivanja mladih ustvarjamo in spodbujamo z vizijo in strokovnim 
pristopom vseh. 

Najlepši korak so v drugi polovici avgusta naredili dijaki 
zaključnih letnikov z maturantsko ekskurzijo v Grčijo, na 
otok Krf. Vsakodnevni ogledi, druženje in zabava so prav gotovo 
pustili lep spomin. 

V nadaljevanju še pogled na najpomembnejše dogodke ob koncu 
lanskega šolskega leta. 

VELIK USPEH DIJAKOV SREDNJE ŠOLE 
SLOVENJ GRADEC IN MUTA NA POKLICNI 
MATURI 2018

Prihodnost je večna neznanka, zavita v meglice različnih barv. 
Nešteto poti vodi vanjo. 

Na njih se srečujemo, spogledujemo in si želimo dotika ljubezni. 

Ko zaživi vsaka barva v svoji žlahtnosti in ni več sebi zadostna, se 
prelije v mavrično harmonijo različnosti ... v življenje skozi tebe 
– mene in vseh v najlepših odtenkih. Nekje globoko, globoko v nas 
obstaja prostor, kjer hranimo najbolj tihe želje za prihodnost in 

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC – 
SREDNJA ŠOLA MUTA

Zlati maturanti z razredniki, ravnateljem in 
pomočnikom ravnatelja

Glasbena gostja – Rebeka Viltužnik

UTRINEK

Glasbeni gost raper Samo Sam
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NAJ INOVACIJE ZASIJEJO 
SREBRNO PRIZNANJE SREDNJI ŠOLI 
SLOVENJ GRADEC IN MUTA

»V inovativni družbi so dobrodošli inovatorji na vseh področjih 
delovanja,« je zapisala direktorica GZS Območne zbornice Koroška 
mag. Aleksandra Gradišnik ob letošnji 15-letnici delovanja GZS 
Območne zbornice Koroška. V svojih ljudeh premore Koroška 
veliko znanja in organizacije. Najizvirnejšim med njimi GZS OZ 
Koroška izkaže posebno pozornost. Tudi letos so v mesecu marcu 
objavili razpis za naj inovacijo 2018. Poudarek dogodka je bil, 
kako splesti zgodbo tradicije koroške inovativnosti z ohranjanjem 
kulturne dediščine. Tako so posebno pozornost namenili inovacijam 
s sloganom Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. 
Na razpis se je prijavilo 24 inovatorjev iz gospodarstva in 
negospodarstva. Zaradi tega so letošnji dogodek poimenovali kar 
praznik inovacij, saj je Koroška postregla z največjim številom 
inovacij doslej. Izbor najboljših inovacij je opravila komisija, ki 
ima vpogled v koroško, slovensko in mednarodno gospodarstvo 
in napredek. »Zadržati raziskovalnega otroka v sebi, to je vodilo 
inovatorjev, saj otroci venomer raziskujejo, iščejo nove, boljše poti, 
se ne zadovoljijo s trenutnimi cilji, ampak želijo doseči maksimalne 
rezultate na področju svojega dela na vseh področjih. Inovator se 
nenehno uči, sprašuje, išče najboljše poti, preverja informacije 
in rezultate svojega dela, spreminja procese in znova preverja 
rezultate,« je v svojem nagovoru povedal predsednik Komisije za 
inovacije GZS OZ Koroška Matjaž Aberšek. Komisija  za inovacije 
GZS OZ Koroška je tako podelila  6 zlatih, 9 srebrnih in 7 bronastih 
priznanj ter 2 zahvali za sodelovanje. 

Svečana podelitev je potekala v petek, 1. 6. 2018, v ravenski 
Jeklarni. Projekt Kmetija – oddih za navdih Srednje šole Slovenj 
Gradec in Muta je v močni konkurenci prejel srebrno regionalno 
priznanje. V okviru tega projekta, ki je potekal od oktobra 2015 do 
maja 2016, je namreč nastal konkreten produkt, ki ga turistična 
kmetija Ravnjak trži in promovira še danes. Naši dijaki 3. letnikov 
srednjega strokovnega izobraževanja in dijaki 1. letnikov poklicno-
tehniškega izobraževanja so s svojo mladostno zagnanostjo, brez 
omejitev pri iskanju novosti, trženju in promoviranju lastnikoma 
kmetije Ravnjak ponudili nov zagon, pri čemer je prav raznolikost 
naših izobraževalnih programov velika prednost.

Ob podelitvi – Matjaž Aberšek, Bernard Kresnik, 
Vesna Robnik in Andrej Gradišnik

Dijaki programa lesarstvo so izdelali hotel za žuželke, ki sedaj stoji 
na njihovem vrtu, v programu okoljevarstvo so merili parametre 
mikroklime v bivališčih, iz vodnjaka so vzeli vzorce vode in 
nazadnje so napolnili še hotel za žuželke, ki uravnava ravnovesje 
v vrtu in je dom koristnim žuželkam. Dijaki so ponudili tudi 
idejo, da bi lahko hruška postala simbol kmetije in bi lahko tržili z 
njo, saj imajo po nekaterih podatkih ohranjenih največ starih vrst 
hrušk. Zanimivo, lastnikom je bila hruška vedno všeč, nikoli pa 
je niso videli kot simbol kmetije. V programih ekonomski tehnik 
in turistični tehnik so se ukvarjali predvsem s promocijo, torej 
prepoznavnost in trženje kmetije in njene ponudbe; oblikovali 
so logotipe, zloženke ter različne razglednice. Izbrani logotip je 
sedaj obešen na hlevu. Dijaki v programu predšolska vzgoja pa so 
obudili staro namizno igro volkanje, spisali pesmarico in himno z 
naslovom Ovce.

Slogan Kmetija – oddih za navdih pa nas pozdravi na njihovi 
spletni strani http://kmetija-ravnjak.si/. 
Ravnatelj Bernard Kresnik: »Naši cilji so postavljeni visoko, saj 
se zavedamo moči kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Življenje je tako dinamično, da je v šoli potrebno odpreti vrata, 
stopiti na prepih idej, vzgajati naše mlade v duhu vrednot, 
vrlin, jim prenašati znanje in garati pri pridobivanju njihovih 
kompetenc.«

In najpomembnejše je spoznanje, da so in bodo dijaki znanja, 
veščine in izkušnje, pridobljene skozi ta projekt, lahko vnovčili tudi 
na svoji nadaljnji poklicni poti. Ali kot je ob zaključku zapisala 
mag. Aleksandra Gradišnik: »Veter svežih idej prinaša inovativne 
zamisli, ki se prelivajo v nova znanja in nove priložnosti, kar 
ustvarja mavrico razvojnih prednosti Koroške.«

Alenka HELBL

PUJS SI ŽELI KOLO

Dijaki 3. letnika programa Predšolska vzgoja vsako leto pri 
predmetih dramatizacija in glasbeno ustvarjanje pripravijo igro za 
otroke. Letos so z mentoricama Andrejo Breznik in Petro Straunik 
pripravili zabavno igro s poučno ekološko tematiko Pujs si želi 
kolo. Z nastopi so razveselili otroke po koroških vrtcih.

Andreja BREZNIK in Petra STRAUNIK

Pujs si želi kolo



12

POLETNA BRALNA AKCIJA ZA 
OSNOVNOŠOLCE IN DIJAKE: POČITALCI 

V počitnicah čas drugače teče. V počitnicah je sploh marsikaj 
drugače. V knjižnici nas predvsem skrbi, da bi otroci takrat 
nehali brati in bi bil po dveh mesecih bralne pavze potem v šoli 
»ojoj«. Tudi zato, predvsem pa, ker je branje nujno, pametno, 
potrebno …, izvedemo knjižničarji počitniško bralno akcijo, kjer se 
za sodelovanje dobi celo nagrada. Počitalci za tri in najpočitalci za 
šest prebranih knjig prejmejo nagrado in še možnost sodelovanja 
v nagradnem žrebanju, ki ga izvedemo na zaključni zabavi v 
septembru, na katero povabimo vse otroke, ne samo sodelujoče. 
Zabavo popestri skrivni knjižni junak s svojimi domislicami. V 
vseh naših knjižnicah je odziv na to bralno akcijo zelo dober. Letos 
je tako počitalcev kot najpočitalcev ponovno več kot lani. 

Iskrene čestitke vsem, ki vam je uspelo z branjem osvojiti eno, 
dve ali celo tri nagrade. Naj bodo nagrade dodatna spodbuda za 
sodelovanje in branje tudi v prihodnje.  

POČITNIŠKI USTVARJALNI PONEDELJKI

Počitniško ustvarjanje je v knjižnici že stalnica. Delavnice se 
izvajajo enkrat tedensko v matični knjižnici Radlje. Z veseljem 
ugotavljamo, da to ni ovira in jih radi obiskujejo tudi otroci iz 
sosednjih občin. Na ta način vsaj nekoliko popestrimo možnosti 
za drugačno preživljanje prostega časa, ki ga je v počitnicah na 
pretek. Otroci obiščejo knjižnico, hkrati pa se srečajo z vrstniki. 
Radi povedo kakšno počitniško dogodivščino in med sproščenim 
klepetom nastajajo nove kreacije. 

Slavica POTNIK, direktorica

PRESELITEV MATIČNE SPLOŠNE KNJIŽNICE 
V RADLJAH OB DRAVI IN OTVORITEV 
PROSTOROV NA NOVI LOKACIJI

Preselitev radeljske knjižnice iz Mercatorjevega centra v stavbo 
Center Radlje (bivša Tima) je to pomlad zagotovo vplivala tudi na 
obiskovalce knjižnice iz občine Muta. Četudi so bile vse krajevne 
knjižnice odprte nemoteno, se je v njih izvajala zgolj izposoja 
gradiva. Knjižničarke smo vso svojo energijo vložile v selitvene 
aktivnosti z željo, da bi bila selitev čimbolj učinkovita in čim krajša. 
Pri selitvi so pomagali tudi prostovoljci iz občine Muta, za kar smo 
zelo hvaležni. Otvoritev radeljske knjižnice v novih prostorih je 
potekala na prvi poletni dan, 21. junija. Slovesnost je spremljalo 
tudi odprtje prve razstave del Karla Pečka in Janka Dolenca v 
prostoru galerije knjižnice. Za matično knjižnico v Radljah, kjer 
poteka večina strokovnih del za vso območje delovanja in izvajanja 
knjižnične dejavnosti, torej za pet občin upravne enote Radlje, so 
se s preselitvijo izboljšali tako pogoji za delo zaposlenih kot tudi 
pogoji za uporabnike in obiskovalce. 

Vabljeni v nove prostore knjižnice, kjer smo se že dobro udomačili. 
Prav tako vabljeni na prireditve in dejavnosti, ki smo jih že začeli 
izvajati.

Selitev knjižnice

Ustvarjalni ponedeljki

Poletna bralna akcija

KNJIŽNICA

Zaposlene
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RAZSTAVA BAROČNEGA KOVAŠTVA RAJKA 
POROČNIKA RAJMONDA 

Rajko se je rodil 16. 1. 1955 v Radljah ob Dravi. Kot mlad fant je 
začel delati v kovačiji na Muti. S trdim delom in prizadevanjem je 
zelo hitro napredoval od orodnega kovača pa vse do vodje strojne 
kovačije, kovaškega mojstra in inštruktorja. Izučil je kar osem 
generacij kovačev. 

Ljubezen do umetnosti, posebej do preciznih detajlov, je začutil 
že v rani mladosti. K temu ga je nagovorilo predvsem obdobje (in 
zgodovina) baroka. V baroku je na področju umetnosti poudarjena 
čustvenost, polnost in valujoče gibanje vseh oblik. Prav tako 
monumentalnost in reprezentativnost ter povezanost posameznih 
zvrsti.  V tem stilu je, kot samouk s pridihom svoje osebne note, 
začel ustvarjati kovaška dela. Svoje razstave je v večini imel v 
različnih državah Evrope, kot so Anglija, Avstrija, Nemčija, 
Hrvaška, Madžarska. Udeležil se je številnih kovinarsko-kovaških 
tekmovanj, na katerih je prejel najvišja priznanja in pokale.

Od Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je za vse svoje izdelke 
prejel certifikat za umetnostno obrt rokodelstva – Art & Craft 
Slovenije. Veliko veljavo pa mu pripisujejo tudi nadarjeni mladi 
kovaški upi iz različnih držav, ki k njemu prihajajo po ideje, nasvete 
ali mnenje. Rajko se jim z veseljem posveti in pomaga. Po mnenju 
kritikov in poznavalcev so njegovi izdelki vrhunski in unikatni.

Kovaške umetnine ustvarja v svoji delavnici in ateljeju doma, na 
Muti, kjer preživi večino svojega časa. Idej mu nikoli ne zmanjka. 
Izdelal je nešteto lepih izdelkov, ki imajo v tujini veliko veljavo. 
Mednje spadajo okovana škrinja z velikonočnim jajcem, okovana 
škrinja z vrtnico, okovana škrinja z baročnim bodalom, razpelo s 
Križanim, baročna sončna ura. Nekaj izdelkov iz njegove zbirke 
je postavljenih na ogled v MMKC Radlje ob Dravi. Organizator 
tokratne razstave, ki je že njegova osemnajsta, je Javni zavod 
ŠKTM Radlje ob Dravi v okviru projekta VGC Dogaja se! Centra 
aktivnosti Koroške. Najbolj vesel je, da lahko razstavlja v Radljah 
ob Dravi, njegovem rojstnem kraju, kjer razstava poteka že drugič. 

Njegov moto je, da s svojim pravičnim, trdim in vztrajnim delom 
lahko narediš vse, kar si zamisliš.

Monika MITHANS, vodja projekta

VGC DOGAJA SE! IN PROSTOVOLJSTVO

Predanost prostovoljstvu je odlika, ki v življenja prinaša srečo in 
zadovoljstvo. Ljudje lahko drug za drugega storijo veliko, včasih 
pa je dovolj že, da drug drugega sprejemajo z naklonjenostjo in 
razumevanjem. 

Ključna kompetenca VGC Dogaja se! pod okriljem JZ ŠKTM 
Radlje ob Dravi je prepoznavanje in izvajanje spregledanih 
vsebin, kot so kuharske, izobraževalne, ustvarjalne, športne in 
druge kompetenčne delavnice. Iz naših brezplačnih aktivnosti 
oblikujemo dobre zgodbe, ki posameznika motivirajo za korake v 
novo, neznano in zanimivo. 

Prav zato pri naših večgeneracijskih dejavnostih aktivno sodelujejo, 
nekatere celo izvajajo, naši prostovoljci in s tem dejavnostim dodajo 
svojo osebno noto. Na področju prostovoljstva pa niso samo občani 
Radelj ob Dravi, ampak tudi občani drugih občin. Zelo prizadevni 
so tudi mladi prostovoljci iz občine Muta.    

Največ prostovoljskega duha je mogoče videti na večjih dogodkih, 
kot sta bila letos Indijanska vas in Igraj se z mano. Vendar pa 
niso samo veliki dogodki tisti, ki v življenju štejejo. Pomoč v 
vsakdanjem življenju, med drugim pomoč pri učenju, domačih 
nalogah in spodbudna prijazna beseda so tisti trenutki, ki nam 
obogatijo življenje.  

»Kot prostovoljka sem otrokom popoldan popestrila z eksperimenti. 
Tokrat smo spoznavali bistveno stvar za življenje – zrak, za 
katerega vemo, da obstaja, čeprav ga ne vidimo ...« je svojo tokratno 
prostovoljsko izkušnjo opisala Mojca Potočnik.  

Prispevek prostovoljnega dela ima neprecenljivo vrednost tako za 
nas kot za prostovoljce, zato v našo družbo vabimo vse, ki bi s 
svojim prostovoljnim prispevkom radi pripomogli k boljšemu jutri. 

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi 

Razstava Rajka Poročnika Rajmonda

Prostovoljci v Indijanski vasi

JAVNI ZAVOD ŠKTM
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Daleč v Indijskem oceanu se nahaja arhipelag Sejšelov. Rajsko 
otočje, kar 1500 km oddaljeno od Afrike, za večino predstavlja žel-
jo oddiha na peščenih plažah pod visokimi palmami. A dejansko 
Sejšeli nudijo še mnogo več. 
Lega: Indijski ocean
Čas leta: Ljubljana–Istanbul: 2 uri; Istanbul–Sejšeli: 8 ur
Cepljenje: ni potrebno 
Varnost: otoki so zelo varni. Ni nevarnih divjih kopenskih živali. 
V morju so nevarne živali (morski psi, morske kače …), zato se 
kopajte tam, kjer je dovoljeno
Hrana: kreolska (velika ponudba morske hrane, jedi z dodatkom 
kokosa, azijske začimbe, veliko sadja in zelenjave). Restavracije 
so zelo drage (en obrok od 30 € dalje). Priporočam nakup hrane 
na ulicah, kjer domačini pripravljajo odlično hrano, ali pa si jo 
pripravite sami. Na voljo so tudi restavracije z mednarodno ku-
harsko ponudbo
Pijača: odlični sadni sokovi ter sejšelsko pivo (cena približno 6 € 
za pol litra piva) 
Valuta: sejšelski rupij (1 € = 16,5 sejšelskih rupij)
Jeziki: angleščina, francoščina, kreolščina
Voda: je pitna iz pip in potokov
Omejeno število turistov: na Sejšele ne smete priti brez rezervacije 
nastanitve, ker vas ne bodo spustili z letališča

MAHE

POTOPIS

Mahe je največji izmed Sejšelskih otokov, kjer živi večina vseh 
domačinov. Na otoku v bližini glavnega mesta Victorije se nahaja 
edino internacionalno letališče v državi. Že z letala je moč opaziti 
slikovitost otoka –  veličastni vrhovi, ki se strmo spuščajo proti 
morju ter se zaključujejo s peščenimi plažami in samotnimi 
zalivčki. Da si lahko ogledate večino lepih plaž ter se podate na 
nekaj razglednih vrhov, je najboljši način potovanja z najetim 
avtomobilom. Tako ste povsem neodvisni od javnega prevoza. 
Vožnja po levi strani, kar je ostalo še od angleške kolonije, kmalu 
postane povsem običajna. Ni avtocest, ni cestnin, ni kontrol 
policije, ni radarjev. Ne držijo se pravil, otroke vozijo v avtih, 
kakor se jim zazdi. Ko smo jih vprašali za otroški sedež, so samo 
debelo gledali in kmalu smo ugotovili, da se bosta tudi naša otroka 
vozila tako, da bosta sedela na naših kolenih. Tako smo potovali 
po otoku ter se vsak dan ustavili na eni ali več rajskih plažah, se 
včasih podali na jutranji vzpon na razgledni vrh, po večerih pa smo 
raziskovali glavno mesto ter okolico. Domačini so zelo prijazni do 
turistov, z njimi se da enostavno sporazumevati, saj je angleščina 
eden izmed uradnih jezikov. Imajo namreč svoj jezik ter angleščino 
in francoščino, ki sta ostali od kolonij. Že na videz lahko sklepate, 
da so domačini mešanica različnih narodov. Največjo etnično 
skupino namreč tvorijo potomci Kitajcev, Indijcev, Francozov in 
Afričanov. Domačini se radi zabavajo in videti je bilo, da so že 
nestrpno čakali na enega izmed pomembnejših festivalov v letu. 
Zgolj slučajno smo bili tam prisotni tudi mi. Gre za kreolski 
festival, kjer so prisotni gostje z različnih koncev sveta. 
 
PRASLIN

Potovati na sosednji otok Praslin je mogoče na dva načina – z 
majhnim letalom ali katamaranom. Katamaran vozi slabo uro, 
za povratno vozovnico pa boste odšteli kar okoli 100 €. Ceneje se 
na sosednji otok ne da. Praslin je otok, ki ga mnogi označujejo za 
najlepšega izmed vseh. Je precej manjši od otoka Mahe, bistveno 
manj poseljen, gre za še več neokrnjene narave in celo za nekoliko 
nižje cene. Za razliko od Mahe v svoji notranjosti ne skriva toliko 
vrhov, temveč prav poseben gozd, ki je vreden ogleda. Gozd Valle de 
Mai, ki je pod Unescovo zaščito, je namreč dom morskega kokosa. 
Na videz je plod kot dvojni kokos, ki ponazarja ženske obline. Je 
izredno cenjen plod, katerega cene lahko dosežejo tudi 500 €. V Družinske počitnice

Na obali

SEJŠELI

Obala
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NA SEJŠELE Z OTROKI

Tokrat sva se s partnerjem na potovanje odpravila z otrokoma ter 
mojimi starši. Tako smo si lahko kdaj izmenjali varstvo ter počeli 
tudi kaj takšnega, kar se z majhnimi otroki še ne da, npr. potapljanje. 
Sam let na Sejšele in nazaj je potekal brez težav, saj smo na obe 
strani leteli ponoči in sta otroka večino leta prespala. Organizacija 
potovanja pa se ob prisotnosti otrok zaradi prilagajanja vsekakor 
malo spremeni. Rezervirati je potrebno apartma in ne samo sobo, 
saj je potrebno zvečer zagreti mleko, zjutraj takoj pripraviti zajtrk, 
čez dan je dobrodošla kakšna ura za spanje pa tudi aktivnosti je 
potrebno prilagoditi. Otroci ti na takšnem potovanju dajo ogromno 
pozitivne energije, saj jim vse predstavlja zabavo – veselje ob 
odhodu na letalo, ko od stevardese dobijo igračo, kopanje na peščeni 
plaži, opazovanje nenavadnih ptičev in gromozanskih želv, vožnja 
z ladjami, druženje z domačini … Skratka, vse postane še samo 
zabava.     

Mateja MAZGAN

gozdu raste okoli 700 palm, ki rodijo morski kokos, in prav vsaka je 
označena s številko. Otok slovi tudi po raju za potapljače. Da sva 
se s partnerjem v to lahko prepričala, sva se podala na potop. Imaš 
občutek, kot da si v preveč polnem akvariju; vse naokoli jate rib, 
mnogo želv, koral. Za ljubitelje malce bolj ekstremnih potopov so 
na voljo tudi potopi z morskimi psi. 

LA DIGUE

Je otok, do katerega smo od otoka Praslin s katamaranom pripluli v 
slabe pol ure. Že ob pristanku smo doživeli prijetno presenečenje: 
veliko granitnih skal, pisane hiške in nobenega avtomobila. 
Ponudniki najema koles se zberejo takoj, ko prispe katamaran. 
Tudi otroški sedeži so na voljo. Z veseljem smo se usedli na kolesa, 
vzeli zemljevid otoka ter se podali na raziskovanje. Lepo urejene 
kolesarske ceste, od asfaltiranih do makadamskih, so nas privedle 
do samih zanimivosti. Želve velikanke (želve so bile prvotni 
prebivalci Sejšelov) so ob poti močno stegovale svoje dolge vratove 
izza kamnite ograje ter čakale na slastno travo. Na otoku La Digue 
se nahaja najlepša plaža na Sejšelih. Gre za plažo, kjer se nahaja 
izredno veliko kamnitih skal najrazličnejših oblik. Turisti se gredo 
tam skrivalnice, saj za vsako večjo skalo v senci najdeš kakšen par, 
ki poležava na mehki mivki, ali otroke, ki se igrajo v senci pod 
neobičajno zloženimi granitnimi skalami. A kljub vsemu gneče 
ni. Država namreč ne dovoli masovnega turizma. Najenostavnejši 
način za omejitev masovnega turizma, kot ga je določila država, je, 
da imajo tako visoke cene, da se večina tja niti ne poda.   

S kolesi po Sejšelih

Prijetno je v zalivu

Tudi kokos smo poskusili

V senčki smo se ohladili
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Meni se je bodoči ženin, ko sem mu slike poslal po elektronski pošti, 
še posebej zahvalil, saj sem posnel dogodek, ki bi se nezabeležen 
morda prej pozabil.

Ernest PREGLAV

ZAROKA

Na planinskih pohodih, ki se jih je v vseh letih mojega planinarjenja 
nabralo že kar nekaj, sem doživel marsikaj nevarnega, neobičajnega, 
največ pa lepega. A kaj takega, kar se nam je pripetilo na društvenem 
izletu na Wiesbachhorn, 3564 m nad kaprunskim umetnim 
jezerom v Avstriji, se bo težko (če se bo sploh kdaj) ponovilo.

Ob našem prihodu na vrh tega tritisočaka sta prispela tudi dva 
planinca, Nemca. Takoj smo ugotovili, da se pripravlja nekaj 
nevsakdanjega, prijetnega. Prav na vrhu je planinsko opravljen 
mladenič prosil svojo partnerko, če se lahko usede. Seveda mu je 
ugodila in kar se je zgodilo potem, je bilo več kot prijetno za naše 
oči in ušesa. Pokleknil je pred njo in iz žepa vzel škatlico, v kateri 
je bil zaročni prstan. Prijel je njeno roko, ji nataknil prstan in jo 
zasnubil. Vsa ganjena je privolila in iz oči so ji pritekle solze sreče. 
Sledil je poljub, iz nahrbtnika je potegnil steklenico šampanjca ter 
dva kozarca. Nazdravila sta pa tudi ostali smo bili deležni pijače, 
kolikor je je še ostalo.

Po končanem prijetnem dogodku smo se skupaj odpravili z vrha 
proti planinski koči. Pred kočo smo napravili špalir in jima iz srca 
čestitali. Ponovno je sledila pozdravna pijača, tokrat obilnejša. 
Zaželeli smo jima vso srečo v nadaljnjem življenju.

V antikvariatu sem kupil staro knjigo ter 
v njej našel recept za izgon hudiča. Potem 
sem nabavil žabe, lase, živalske oči, svinec, 
suhe korenine mrkača in še nekaj nujnih 
stvari. Vse sem zmešal in skuhal, kot je 
treba, namazal pod pazduho in po stegnih 
in pošprical stene v stanovanju. Zaradi 
tega je nastal hud prepir z ženo, nakar je 
ona v besu zapustila stanovanje. Tako da 
stvar načeloma deluje ...
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ŽUPNIJA MUTA

OBNOVA FASADE NA ŽUPNIŠČU
Po lanski sanaciji ometa fasade na mutskem župnišču smo junija 
uspeli dokončati še pleskarska dela in tej častitljivi stavbi z vsemi 
ornamenti vrniti prvotno lepoto. V tej stavbi je župnišče preko 300 
let. Po naših virih naj bi mutski župnik Nikolaj Repic 25. aprila 
1690 staro leseno povsem dotrajano poslopje župnišča zamenjal 
za zidano hišo, last Eve Ivane pl. Kulmer, roj. pl. Gleinitz (Kulm 
Holm); starost hiše bi se lahko gibala okoli 400 let.  

Za pomoč bi se v imenu župnije rad zahvalil vsem prostovoljcem 
in sponzorjem, še posebej Občini Muta.

Marko DREVENŠEK

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto, 2. julija, nas je približno 60 romarjev skupaj z župnikom 
Markom romalo na Kočevsko. V Kočevskem rogu nas je presunila 
tiha prisotnost tamkaj prestanega mučenja in trpljenja nedolžno 
pobitih povojnih žrtev. V kapeli, ki je obogatena z mozaiki p. 
Marka Rupnika, smo imeli sveto mašo in molili zanje, za spravo 
pa tudi za vse storilce. Zatem smo se odpeljali v Kočevje in si 
ogledali župnijsko cerkev. Po kosilu smo poromali še v Novo Štifto 
na Dolenjskem, za konec pa se ustavili še v cerkvi v Ribnici na 
Dolenjskem in si ogledali zelo zanimiv muzej suhe robe.

Dominika VERHNJAK

ORATORIJ MUTA
Na Muti so se med 20. in 23. avgustom razlegali oratorijska 
himna, radostno petje, otroški smeh ter indijanski vzkliki »migveč« 
(hvala) in »daga« (prosim). Približno 85 otrok in mladih je ob 
zgledu Friderika Barage odkrivalo, kaj je tisto »le eno je potrebno«. 
Med številnimi delavnicami sta letos izstopali misijonska, ko 
sta nas obiskala laična misijonarka Maja in salezijanec Marko 
Suhoveršnik, ki sta se pravkar vrnila iz Etiopije, in zeliščarska 
delavnica »oratorijski vrač«. Skratka, bilo nam je zelo lepo in že 
komaj čakamo kakšnen nov oratorijski dan.

Dominika VERHNJAK

Obnova fasade

Župnijsko romanje

Oratorij
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ŽE JE TU ‒ 
JESEN
Jutranjo meglo je sonce stopilo,

kmetom pospravljat se je s polja mudilo.

S severa hladen je veter zavel,

morski škržat je zadnjo pesem odpel.

Lastovke zopet so jate strnile,

jesenskim slikarjem se barve razlile.

Šolske so torbe napolnjene spet,

na vrtu odpira se krizanteme cvet.

Polne omare so toplih oblek,

škornji, dežniki in luže vsevprek.

Za zimo si hrano veverička nabira,

kje vroče je sonce, se mamka ozira.

S trsov dišeče se grozdje smeji,

sladek, vroč kostanj povsod že diši.

Odgnali so kravc´e pastirji s planin,

že snežna belina odseva s strmin.

Zares si prišla kot mnogokrat že,

prinesla dobrot za me in za vse.

Nekaj besed ti hvaležna zapišem,

zlato jesen v spomin si orišem.

Marija Omulec

Kapelica pri Oderniku (arhiv: Ernest Preglav) 

Sv. Jernej nad Muto (arhiv: Ernest Preglav) 
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 INVESTICIJE OBČINE 
MUTA V OBDOBJU 2014–2018

Ob zaključku mandatnega obdobja 2014–2018 lahko ugotovimo, da je za nami zahtevno obdobje, ampak smo takšnega tudi pričakovali 
in se nanj pripravili. Skupaj z ekipo strokovnjakov, s katerimi smo obkroženi na Občini Muta, smo delo zaključili nadvse uspešno, uspeli 
pa smo pripraviti tudi osnovo za nadaljevanje v naslednjem obdobju. V kratkih opisih predstavljamo izvedene investicije v zadnjem 
mandatnem obdobju. Nekatere so bile manjše, druge obsežnejše in s tem tudi zahtevnejše. Z nekaterimi smo izboljševali infrastrukturo, 
z drugimi pa (so)oblikovali vsebino, delo in življenje v kraju. Vsaka je bila pomembna in dobrodošla. Prepričani smo namreč, da smo z 
doseženim predvsem sledili željam in zahtevam občanov, saj je naša prioritetna naloga ustvarjati dobre pogoje bivanja v občini nasploh. 
Morda ali prav zaradi tega je občina Muta edina od 12. koroških občin, ki ima pozitivni demografski trend. 

Celotni vložek investicij v obdobju 2014–2018 je znašal 13 MIO EUR.

1. OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP – 5,9 MIO EUR

V polnem teku je še vedno eden največjih projektov, h kateremu je Občina Muta skupaj z Občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, 
Podvelka in Vuzenica pristopila leta 2016, to je projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Na območju občine Muta bo 
izgrajenih 21 km cevovoda, 3 vodohrani in 5 črpališč. Planiran zaključek projekta je predviden spomladi 2019.

2. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT – 120.000 EUR

V teh dneh je bil sprejet nov samostojni, temeljni prostorski akt za območje celotne občine, in sicer občinski prostorski načrt, ki ureja vse 
posege v prostor in dopustne ukrepe v zvezi z ravnanjem z okoljem. Gre za strateški in dolgoročni akt, ki bo pričel veljati v roku enega 
meseca.
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3. CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA – 26.000 EUR
V mesecu maju 2018 je bil sprejet strateški dokument prometne ureditve za celotno območje občine. Gre za analizo obstoječega stanja ter 
načrt ukrepov in aktivnosti za izboljšanje cestno-prometne infrastrukture za vse vrste prometa. Dokument je osnova za vse nadaljnje 
investicijske projekte na tem področju.

4. NAKUP GASILSKEGA VOZILA – 114.000 EUR
Za potrebe izvajanja obvezne gospodarske javne službe gasilstva in zagotavljanja požarne varnosti v občini je bilo potrebno nabaviti 
novo gasilsko vozilo, ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Muta. Investicija predstavlja približno polovico celotne vrednosti 
vozila.

5. SANACIJA SEKUNDARNEGA VODOVODNEGA SISTEMA – 150.000 EUR
Ob hkratnem izvajanju drugih investicij ter zaradi nujnih investicijsko-vzdrževalnih del smo v tem mandatu obnovili in zgradili 
posamezne odseke sekundarnega vodovodnega sistema na območju Sv. Primoža nad Muto, na Gortinski in Koroški cesti, Ribičju in 
Gortini.
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6. UREJANJE JAVNIH POVRŠIN – 133.000 EUR
Za urejeno okolje in javne površine v strnjenih naseljih Zg. Mute, Sp. Mute in Gortine smo v štiriletnem mandatu namenili precej 
sredstev za redno nego in vzdrževanje urbane opreme in zelenih površin.

7. NAKUP ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO INFRASTRUKTURE – 184.000 EUR
Občina Muta je za potrebe gradnje nove infrastrukture, predvsem cest in kolesarskih stez ter parkovnih površin, iz proračuna izplačala 
kar 184.000 EUR. 

1. UREDITEV TRŠKEGA JEDRA ZG. MUTE 
– 160.000 EUR
- Odstranitev dotrajanega kostanjevega drevoreda z 
zasaditvijo novega ostrolistnega javorja
- Ureditev promenadne poti

- Ureditev novega prehoda za pešce
- Zamenjava javne razsvetljave
- Postavitev urbane opreme (klopi, koši)
- Ureditev ekoloških otokov
- Ureditev nove avtobusne postaje – 140.000 EUR

ZGORNJA MUTA

Na posameznih območjih občine pa so bili v štiriletnem mandatu realizirani naslednji projekti:
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2. UREDITEV NOVE AVTOBUSNE POSTAJE – 140.000 EUR
Zg. Muta je pridobila dolgo pričakovano avtobusno postajo, ki se nahaja neposredno pred gasilskim domom. Šolarji in drugi občani 
ter prevozniki javnega potniškega prometa so tako v septembru 2018 končno lahko pričeli z uporabo moderne avtobusne postaje, ki je 
pomemben prispevek k ureditvi centra naselja. 

3. UREDITEV AMFITEATRA – 41.000 EUR
V letu 2017 smo izboljšali podobo urbanega parka neposredno pred občinsko stavbo oz. graščino Kienhofen, ki služi za izvedbo raznih 
prireditev ter hkrati krasi neposreden pogled na samo stavbo.

4. KOMUNALNA OPREMLJENOST NASELJA SE3 – OB POLJU, ZG. MUTA – 350.000 EUR
V južnem delu naselja Zg. Muta se je v prostorski enoti SE 3 – Ob polju zgradila komunalna oprema za 30 od skupno 42 gradbenih 
enot. Odlična lega in izjemni pogoji za gradnjo privabljajo številne mlade družine in v tem strnjenem stanovanjskem naselju dajejo več 
kot odlične pogoje za bivanje.
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5. UREDITEV KLANCA ZG. MUTA – SP. MUTA – 270.000 EUR
Klanec z naselja Zg. Mute na Sp. Muto je dnevno izredno frekventen, zato je bilo nujno, da se ustrezno uredi za normalno in varno 
pretočnost prometa. Do sedaj je urejen v pretežnem delu, manjka zgolj še zaključna faza na Sp. Muti.

6. UREDITEV INDUSTRIJSKE CONE MUTA – 90.000 EUR
Po skoraj milijon evrov vrednem projektu izgradnje cestno-komunalne infrastrukture v Industrijski coni Muta v letu 2013 se je 
izvedla še druga faza komunalne opreme na jugozahodnem območju, ki omogoča podjetjem primeren dostop do proizvodnih objektov 
in priključitev na javno infrastrukturo. V začetni fazi pa je tudi priprava na tretjo fazo v osrednjem južnem delu območja proizvodnih 
dejavnosti, ki bo vrednostno dosegala polovico realizacije investicije v prvi fazi.

7. METEORNI KANAL PREGLAV – 35.000 EUR
Dolgoletni problem zlivanja meteornih voda na kmetijsko površine in povzročanje škode kmetijskemu gospodarstvu smo v sodelovanju 
s tamkajšnjimi podjetji uspeli rešiti z izgradnjo meteornega kanala, ki vodi neposredno od državne ceste z izlivom v reko Dravo. 



24

8. IZGRADNJA NADSTREŠNICE IN OBNOVA CESTE DO POKOPALIŠČA MUTA-
VUZENICA – 50.000 EUR
V sodelovanju z Občino Vuzenica smo izgradili sodobno nadstrešnico pri pokopališki vežici, ki omogoča dostojno izvedbo pogrebnega 
obreda ob morebitnih slabših vremenskih pogojih, prav tako se je obnovila dotrajana dostopna cesta.

9. UREDITEV GORTINSKE CESTE, GLAVNEGA TRGA IN ŠOLSKE ULICE – 27.000 EUR
Po izgradnji vodovoda na Gortinski cesti in Glavnem trgu sta se dodatno uredila še pločnik in celotna širina cestišča, vključno z 
zamenjavo ropotajočih pokrovov jaškov. V Šolski ulici pa se je rešil problem ozkega grla, ki omogoča lažji promet za tamkajšnje stanovalce.

10. KOMUNALNA UREDITEV ZA VETERINARSKO KLINIKO – 27.000 EUR
Na območju Dobrave se je uredila komunalna infrastruktura za potrebe realizacije projekta izgradnje Veterinarske klinike. Investicija je 
obsegala izgradnjo vodovodnega in telekomunikacijskega sistema.
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11.  INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNI ŠOLI IN VRTCU MUTA – 
80.000 EUR
Stavbe osnovne šole, šole s prilagojenim programom, telovadnice in vrtca so bile potrebne nekaterih nujnih investicijsko-vzdrževalnih 
del, kot so popravilo strehe, montaža senčil, ureditev odvodnjavanja, izvedba podporne konstrukcije, nabava novega avtomobila ipd.

12. POSTAVITEV IN OBNOVA SPOMINSKIH OBELEŽIJ – 20.000 EUR
Sodelovali smo pri obnovi kulturnih sakralnih spomenikov in obeležij, ki pomembno prispevajo k zgodovini kraja. Tako smo postavili 
spominsko obeležje ob 25. obletnici vojne za Slovenijo, prispevali k obnovi kapelice sv. Nepomuka ter obnovi zunanje podobe župnišča 
na Muti, pripravljamo pa tudi povzetek sanacijskih del za propadli objekt župnišča na Pernicah.

13. UREDITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE, KAŽIPOTI – 20.000 EUR
V centru naselja Zg. Muta in ob vpadnicah z državnih glavnih cest smo postavili kažipote in turistično signalizacijo, ki omogočajo lažjo 
orientacijo in  hitrejši prihod do ključnih ustanov in podjetij v občini.
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14. UREDITEV NOVE TURISTIČNE PISARNE – 15.000 EUR
V stavbi graščine Kienhofen je bila v pritličju urejena turistična točka, kjer ima sedež novoustanovljeno Turistično društvo Muta. 

15. ENERGETSKA OBNOVA VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV – 182.000 EUR
Občina Muta je s pomočjo etažnih lastnikov obnovila večstanovanjske stavbe, ki z novim izgledom dajejo kraju lepšo podobo, predvsem 
pa dvignejo nivo bivanja ter prispevajo k energetski učinkovitosti in varstvu okolja. Obnovljene so bile fasade, zamenjane strehe in 
ogrevalni sistem ipd. Skupni vložek občine je znašal kar 182.000 EUR.

16. UREDITEV ŠPORTNEGA CENTRA SP. MUTA – 122.000 EUR
Ob izlivu reke Bistrice v Dravo smo uredili moderen in sodoben Športno-rekreacijski center Sp. Muta, kjer smo zgradili košarkarsko 
oz. nogometno igrišče, izgradilo se je balinišče, atraktivni pump track oz. adrenalinski poligon za kolesarje ter postavili zunanje fitnes 
naprave.

SPODNJA MUTA
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17. UREDITEV TRŠKEGA JEDRA SP. MUTA – 98.000 EUR
Center Sp. Mute je pridobil prvo krožišče v občini z ustrezno prometno in svetlobno signalizacijo, ob katerem se razprostira čudovit 
park, kjer smo uredili sprehajalno pot, zasadili drevesa ter postavili otroška igrala. Investirali smo tudi v ureditev dodatnih parkirišč ob 
Filipijevem potoku. Investicija je bistveno izboljšala podobo kraja in prispevala k boljši prometni varnosti.

18. KOLESARSKA STEZA SP. MUTA–TUŠ–VUZENICA‒ 640.000 EUR
V letošnjem letu se je pričela izgradnja kolesarske poti in pešpoti od križišča Sp. Muta do križišča pri Supermarketu Tuš ter z navezavo 
do Vuzenice v dolžini 1,2 km. V naslednjem letu je predvidena še izgradnja podhoda neposredno pred mostom čez reko Bistrico. Projekt 
bo bistveno prispeval k varnosti udeležencev v prometu in izboljšal trajnostno mobilnost v občini.

19. UREDITEV PEŠPOTI ZG. MUTA–SP. MUTA – 20.000 EUR
V okviru obnove klanca na Sp. Muto sta bili deloma urejeni tudi dve pešpoti, kjer se dnevno gibljejo krajani.
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20. STANOVANJSKO PODROČJE – 40.000 EUR
V tem mandatu je občina poskrbela tudi za nekatera sanacijska dela, in sicer s porušenjem dotrajane stavbe Rosenhof in Malgosove hiše. 
S tem se je odprl prostor za morebitne nove investicijske projekte z ureditvijo okolice. Odkupili pa smo tudi nekdanjo Filipijevo stavbo 
ob Bistrici.

21. ŠPORTNI PARK GORTINA – 80.000 EUR
Po uspešni pridobitvi zemljišča v letu 2013 smo v naslednjem letu pristopili k ureditvi športno-rekreacijske infrastrukture, in sicer 
travnatega nogometnega igrišča, košarkarskega in odbojkarskega igrišča ter ureditvi parkirišč. V zadnjem letu pa smo namestili tudi 
zunanje fitnes naprave. Na tej lokaciji nameravamo izgraditi še manjši večnamenski prostor, kjer bo mogoče druženje krajanov.

22. UREDITEV CESTE V POC GORTINA TER UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE 
IN JAVNE RAZSVETLJAVE – 68.000 EUR
V letu 2015 so bila dokončana asfalterska dela v POC Gortina, v letošnjem letu pa se v bližnji soseski po izgradnji vodovoda ureja še 
odvodnjavanje z izgradnjo meteorne kanalizacije in postavitev javne razsvetljave.

GORTINA 
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23. UREDITEV CESTE NA RIBIČJE – 20.000 EUR
Po izgradnji vodovoda na trasi ceste, ki vodi od glavne ceste, ki se je v pretežnem delu sanirala iz projekta Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave – 3. sklop, smo uredili še manjkajoči del, ki se neposredno navezuje na glavno cesto. Tako je v tem delu občine po dolgih letih 
ustrezno urejena cestna infrastruktura, ki vodi neposredno do stanovanjskega zaselka ob Dravi.

24. KOLESARSKA STEZA GORTINA–VRATA – 80.000 EUR
S hkratno izgradnjo vodovodnega sistema od meje z občino Dravograd na Vratih do obstoječe trase kolesarske steze  se je leta 2016 uredil 
en del, trenutno pa se dokončuje še drug del povezovalne trase. Obenem se je po celotni dolžini sanirala trasa hudo poškodovane steze 
od trbonjskega mostu do odcepa k flosu.

25. SEKUNDARNA KANALIZACIJA GORTINA – 498.000 EUR
V mesecu oktobru 2018 zaključujemo pomemben investicijski projekt, tj. Kanalizacija Gortina – sekundarno kanalizacijsko omrežje v 
strnjenem naselju centra Gortine, kjer se bo na primarni kanalizacijski vod, ki povezuje naselje Gortina z naseljem Zg. Muta, dodatno 
priključilo še preko 50 stanovanjskih objektov. Tako bo naselje Gortina v pretežnem delu opremljeno s 1800 m fekalnega in 630 m 
meteornega omrežja.

Ob tem pa ne gre pozabiti tudi smiselnosti  hkratne gradnje, kjer smo sicer zgolj z občinskimi proračunskimi sredstvi poskrbeli za novo 
vodovodno in telekomunikacijsko omrežje ter dogradnjo manjkajoče javne razsvetljave, katere pogodbena vrednost znaša  dodatnih 
40.000 EUR.
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26. LETNO VZDRŽEVANJE JAVNIH OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST – 1.040.000 EUR
Iz naslova letnega vzdrževanja občinskih javnih cest se je pretežni del sredstev namenil za investicijsko-vzdrževalna dela makadamskih 
tras občinskih cest v hribovitih predelih občine, zaradi česar se stanje teh cest iz leta v leto izboljšuje. Poleg tega pa se je še dodatnih 
450.000 EUR namenilo izvajanju zimske službe za celotno območje občine. 

28. UREDITEV CESTE IN PREPUSTA V KOPARČEVEM GRABNU – 73.000 EUR
V Koparčevem grabnu v bistriški dolini je bila v dveh fazah rekonstruirana cesta in zgrajen nov prepust, ki omogoča varen prehod 
potoka. 

27. PROTIPRAŠNE ZAŠČITE – 100.000 EUR
V štiriletnem mandatu je bilo izvedenih 5 protiprašnih zaščit na najbolj frekventnih delih cest, ki potekajo neposredno ob stanovanjskih 
oz. gospodarskih poslopjih, in sicer dve na cesti na Sv. Primožu (kmetija Hribernik in kmetija Janež), ena na Vratih (pri Vrhovniku), na 
cesti Pernice (pri Ajtniku), ena pa je trenutno še v gradnji (pri kmetiji Krajnc).

SV. PRIMOŽ NAD MUTO, SV. JERNEJ NAD MUTO, PERNICE, MLAKE
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29. SANACIJA CEST ZARADI PLAZOV – 122.000 EUR
Zaradi vremenskih razmer, ki so povzročile proženje zemeljskih plazov, smo v tem mandatnem obdobju sanirali odsek ceste na Pernice 
(Kapšer‒Modrej‒Herman), dva odseka ceste na Sv. Primož nad Muto (Rapatec–Sv. Primož) ter odsek ceste v Sv. Primož – Prevolov 
jarek. 

30. UREDITEV VEČNAMENSKE DVORANE V GLASBENEM DOMU BISTRIŠKI JAREK 
– 35.000 EUR
V nekdanji podružnici OŠ Muta oz. današnji stavbi glasbenega doma se je v pritličnem prostoru obnovila večnamenska dvorana, 
namenjena izvedbi raznih prireditev širšega družbenega pomena, kakor tudi druženju tamkajšnjih krajanov.

31. OBNOVA DOMA KRAJANOV PERNICE – 20.000 EUR
V nekdanji podružnici OŠ Muta oz. današnji stavbi Doma krajanov na Pernicah, ki je namenjen tako druženju krajanov kot tudi za 
obšolske dejavnosti, smo obnovili stavbno pohištvo, sanitarije in ogrevalni sistem.
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SEKUNDARNA KANALIZACIJA 
GORTINA 

V mesecu oktobru 2018 zaključujemo pomemben investicijski 
projekt Kanalizacija Gortina – sekundarno kanalizacijsko omrežje 
v strnjenem naselju centra Gortine, kjer se bo na primarni 
kanalizacijski vod, ki povezuje naselje Gortina z naseljem Zg. 
Muta, dodatno priključilo preko 50 stanovanjskih objektov.

Tako bo naselje Gortina v pretežnem delu opremljeno tako 
s fekalnim kot tudi meteornim omrežjem. Ob tem pa ne gre 
pozabiti smiselnosti hkratne gradnje, kjer smo zgolj z občinskimi 
proračunskimi sredstvi poskrbeli za novo vodovodno in 
telekomunikacijsko omrežje ter dogradnjo manjkajoče javne 
razsvetljave.

Projekt izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije bo predstavljal 
strošek 490.000 EUR in bo v 85 % sofinanciran iz državnega 
proračuna.

Ksenija DITINGER,
direktorica občinske uprave

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Tradicionalni projekt Evropski teden mobilnosti vsako leto poteka 
med 16. in 22. septembrom. Letos je bil s sloganom »Združuj in 
učinkovito potuj« namenjen starejši populaciji. Občina Muta je 
v okviru tega projekta v avli OŠ Muta organizirala delavnico za 
starejše z naslovom Ostanimo mobilni.

Namen delavnice je bil starejšim predstaviti drugačne rešitve pri 
organizaciji prevozov in drugih vsakodnevnih poti. Poudarek je 
bil predstaviti koristnost hoje in kolesarjenja ter ljudi vzpodbuditi 
k pogostejši uporabi javnih organiziranih prevozov. Uporaba 
kombiniranih mobilnih oblik je lahko za slehernega posameznika 
bistveno cenejša kot znaša strošek avtomobila. Hkrati je to lahko 
čudovita priložnosti za druženje, medsebojno spoznavanje, za 
opazovanje okolice in narave, istočasno pa lahko na takšen način 
prispevamo k čistejšemu in lepšemu okolju. Na delavnici so bile 
predstavljene tudi novosti in spremembe iz cestno-prometnih 
predpisov. 

Župan Mirko Vošner je predstavil dokument Celostna prometna 
strategija, ki za Občino Muta predstavlja podlago in osnovo pri 
načrtovanju prometnih povezav. V dokumentu so predstavljeni 
strateški ukrepi, ki bodo izboljšali prometno varnost in hkrati 
vsem prebivalcem omogočili enakopravno dostopnost do varnih 
prometnih površin. Dokument je bil sprejet na občinskem svetu 
junija 2018.   

V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo skupaj z Osnovno 
šolo Muta organizirali tudi akcijo »Peš v šolo«, kjer smo šolarje 
in druge vzpodbudili k aktivnejšemu gibanju. Šolarji vozači so se 
v šolo oz. od zbornih mest odpraviti peš. Tisti, ki se ne vozijo, so se 
zbrali v šoli in del poti prepešačili skupaj s svojimi sošolci, vozači.  

Nekaj ulic in prometnih površin v občini smo spremenili v igrišča, 
poligone za kolesa, skiroje in rolerje. Tudi naši najmlajši občani so 
se aktivno vključili v projekt, bili so slikarji in so nekatere ulice ter 
parkirišča polepšali s svojimi likovnimi umetninami.  
             

 Petra VERHNJAK, strokovna sodelavka za okolje in 
prostor

Gradbena dela

Delavnica ETM na Osnovni šoli Muta

Gradbena dela
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Občina Muta je vodilni javni partner v okviru izvajanja projekta 
Energetska prenova in storitev upravljanja javnih objektov 
v Dravski in Mislinjski dolini, ki se izvaja po sistemu javno-
zasebnega partnerstva. Poleg Občine Muta so drugi javni partnerji 
v projektu še Občina Podvelka, Občina Mislinja in Zdravstveni 
dom Radlje ob Dravi. Za izvedbo projekta je bilo (kot zasebni 
partner) izbrano podjetje Stin, d. o. o., iz Dravograda.

Predmet projekta je izvedba del energetske obnove javnih objektov 
ter energetsko pogodbeništvo za obdobje 15 let. Tako so v obnovo 
zajeti naslednji javni objekti:

OBČINA MUTA

Obnova graščine KIENHOFEN (občinska upravna stavba) 
vključuje:
- zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata),
- sanacijo fasade (brez toplotnega ovoja – kulturni 
spomenik),
- obnovo ogrevalnega sistema (kogeneracija ter montaža 
termostatskih radiatorskih ventilov),
- vzpostavitev prezračevalnega sistema z rekuperacijo,
- prenovo razsvetljave in izolacijo stropne konstrukcije,
- postavitev električne polnilnice.

 Obnova graščine Kienhofen 

 Obnova graščine Kienhofen 

ENERGETSKA PRENOVA IN STORITEV 
ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA JAVNIH 
OBJEKTOV V DRAVSKI IN MISLINJSKI 
DOLINI

 Kletni prostori graščine Kienhofen

Električna polnilnica

IZ DELA NAŠIH SLUŽB
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OBČINA MISLINJA

Obnova telovadnice OŠ Mislinja vključuje:
- toplotno zaščito zunanjih sten, 
- zamenjavo stavbnega pohištva in kopelit zasteklitve, 
- zamenjavo strešnih panelov, namestitev termostatskih 
ventilov, vgradnjo prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote 
ter celovito toplotno izolacijo veznega hodnika, ki povezuje 
telovadnico z OŠ.

Obnova Kulturnega doma Mislinja (Šentilj) vključuje:

- toplotno zaščito zunanjih sten,
- toplotno zaščito stropa,
- zamenjavo stavbnega pohištva,
- zamenjavo strešne kritine,
- zamenjavo toplozračnega ogrevanja,
- zamenjavo energetsko neučinkovite razsvetljave,
- postavitev električne polnilnice.

OBČINA PODVELKA

Obnova Gasilskega doma Brezno-Podvelka vključuje:

- zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata), 
- izdelavo fasade s toplotnim ovojem,
- izolacijo podstrešja,
- izdelavo spuščenega stropa v I. nadstropju,
- izvedbo prezračevanja z rekuperacijo,
- zamenjavo svetilk z LED-sijalkami,
- dobavo in montažo kotla na pelete ter dobavo in montažo 
termostatskih radiatorskih ventilov.

Obnova Kulturnega doma Ožbalt vključuje:
- zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata),
- izdelavo fasade s toplotnim ovojem, 
- izdelavo spuščenega stropa s toplotno izolacijo,
- izvedbo prezračevanja z rekuperacijo,
- zamenjavo svetilk z LED-sijalkami, 
- dobavo in montažo toplotne črpalke za ogrevanje objekta, 
- dobavo in montažo termostatskih radiatorskih ventilov.  

Obnova Kulturnega doma Mislinja

Obnova Gasilskega doma Brezno-Podvelka

Obnova Kulturnega doma Mislinja

Obnova Gasilskega doma Brezno-Podvelka

 Obnova OŠ Mislinja
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ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI

Obnova Zdravstvene postaje Vuzenica vključuje:

- izolacijo ostrešja,
- toplotno izolacijo fasade,
- namestitev prezračevalnega sistema,
- vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode,
- zamenjavo garažnih vrat. Obnova Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

Obnova Kulturnega doma Ožbalt

Obnova Zdravstvene postaje Vuzenica

Obnova Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

Obnova Kulturnega doma Ožbalt

Obnova Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi vključuje:
- izolacijo ostrešja,
- zamenjavo strešne kritine,
- izdelavo fasade,
- zamenjavo svetil z LED-svetili,
- zamenjavo ventilov na ogrevalnih telesih z varnostnimi 
ventili.

Skupni stroški investicije bodo znašali 1.606.594,51 €, od tega 
upravičeni stroški investicije v višini 1.331.925,87 €, pri čemer 
je zagotovljeno sofinanciranje iz evropskega Kohezijskega sklada 
v višini 40 % upravičenih stroškov, kar predstavlja subvencijo 
v vrednosti 521.118,21 €; preostali del mora zagotoviti zasebni 
partner, katerega vložek bodo javni partnerji povrnili v 15-letni 
koncesijski dobi.

Ksenija DITINGER,
direktorica občinske uprave
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23. 7. 2018 je Občina Muta pričela z izvedbo projekta Obnova 
graščine Kienhofen oz. občinske upravne stavbe. Investicija je 
del operacije Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij 
v Mislinjski in Dravski dolini in vključuje tudi projekt Obnova 
graščine Rotenturn v Slovenj Gradcu. Skupna vrednost operacije 
znaša preko 1,1 mio EUR, pri čemer je zagotovljeno sofinanciranje 
upravičenih stroškov iz državnega proračuna v višini 85 %. 

Cilj operacije je obnova in revitalizacija dveh objektov kulturne 
dediščine in s tem pridobitev novih večnamenskih centrov, v 
katerih se bodo razvijali tudi novi turistični produkti.

OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN MUTA  

 

Obnova graščine Kienhofen 
zajema gradbeno-obrtniška dela 
obnove prvega nadstropja stavbe, 
ki predstavljajo zamenjavo 
stropne in talne konstrukcije, 
obnovo sten, sanacijo vlage, 
obnovo elektro instalacij, 
izgradnjo dvigala s stopniščem 
in pripravljalna dela za ureditev 
večnamenske dvorane v 
podstrešju stavbe.

Investicijo nameravamo 
nadaljevati z dokončanjem 
večnamenske dvorane s 
kapaciteto pribl. 150 obiskovalcev 
ter obnovo prizidka gasilskega 
muzeja. 

REVITALIZACIJA DEGRADIRANIH IN 
OPUŠČENIH OBMOČIJ V MISLINJSKI IN 
DRAVSKI DOLINI

OBNOVA GRAŠČINE ROTENTURN 
SLOVENJ GRADEC

Obnova graščine Rotenturn zajema zamenjavo stavbnega pohištva 
(okna, vrata), sanacijo vlage in zunanjo ureditev stavbe.

Ksenija DITINGER,
direktorica občinske uprave
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tudi v projektih v drugih krajih občine. So zgled ostalim občanom, 
ki jih z veseljem posnemajo, v nekaterih projektih tudi prehitevajo. 
Hvala vsem za pozitivno energijo, ki jo izkazujete. Prepričan sem, 
da bomo obdržali to smer in bomo kmalu ena vodilnih občin v 
regiji in državi.

Aleksander AMBROŽ,
član občinskega sveta

Spoštovani sokrajani! 

V kratkem bomo svetniki 
zaključili svoj mandat v tem 
sklicu občinskega sveta. Ne bom 
pisal o delih in projektih, ki so 
bili uspešno opravljeni. Sliko 
in mnenje o tem ste si občani že 
zdavnaj ustvarili sami. Kdor pa 
gleda, a ne vidi, naj naredi še kak 
krog po občini. Z odprtimi očmi. 
In bo videl.   

Bolj kot nove fasade, igrišča in 
položene cevi ter asfalt me z veseljem navdaja spoznanje, da smo 
občani le uspeli v skupnih ciljih združiti moči ter preseči tisti 
primitivni nivo deljenja na vaše in naše, na prave in neprave 
Mučane. Le v slogi je moč in kaj vse se da s sodelovanjem doseči, 
so najlepše pokazali moji Gortinčani. V teh novokapitalističnih 
časih še vedno stopijo skupaj in udarniško opravljajo dela, vsako 
leto že tradicionalno prirejajo dobrodelne prireditve, na katerih 
zberejo veliko denarja za pomoči potrebne, brezplačno odstopajo 
zemljišča za skupno dobro krajanov. Vedno držijo skupaj, se ne 
prepirajo ali politično delijo in so vedno pripravljeni sodelovati 

ČLANI OBČINSKEGA SVETA

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Izteka se moj drugi mandat 
občinskega svetnika in hkrati mandat 
podžupana. V zadnjih štirih letih 
je bilo moje delo predvsem pomoč 
županu pri njegovih opravilih. Bil 
sem stalno prisoten na kolegijih, kjer 
smo predelali večino težav v občini in 
poiskali najboljše rešitve. Sodeloval 
sem v večini projektov (večletna 
priprava prostorskega plana, razvoj 
trških jeder, celostna prometna 
strategija, gradnje infrastrukture ...). 

Vodil sem priprave in izvedbo občinskih praznikov, pripravo na 
razpis šolskih prevozov, načrtovanje in gradnjo Športnega parka 
Gortina in koordinacijo društev ob prireditvah. Prisoten sem bil 
na večini občinskih odborov, kjer smo s člani analizirali bodoče 
projekte in pripravili vsebine za občinske seje. Večkrat sem se izven 
delovnega časa, ob nedeljah in praznikih, v imenu župana in tudi 
skupaj z njim udeležil različnih prireditev na Muti, v drugih 
občinah in v sosednji Avstriji. 

Ko je šel župan na prvi dopust in me je na mizi čakalo pooblastilo 
za delo županovega dela, vam priznam, da me je malo zaskrbelo, 
ali bom zmogel tako odgovorno delo, vendar smo s strokovnimi 
sodelavkami občinske uprave brez večjih težav uspeli voditi občino 
do vrnitve župana.

Velikokrat ni bilo enostavno uskladiti mnenj v občinskem svetu, 
uresničiti želje občanov in delovati v ekipi občinske uprave in 
župana. Takrat ko misliš, da imaš najboljši predlog, da delaš prav, 
ima nekdo popolnoma nasprotno mnenje; takrat je potrebno najti 
skupno pot, ki prinaša najboljše rezultate, in vesel sem, da nam je 
to vedno uspelo.

S ponosom gledam na vseh osem let svojega delovanja na Občini 
Muta, posebej na zadnja štiri leta, ko sem bil prisoten pri skoraj 
vseh projektih in drugih opravilih, ko sem imel možnost soodločati 
pri nastajanju proračunov in ko sem lahko določene projekte tudi 
samostojno izpeljal do konca.

V vsem tem času se je zgodilo tudi veliko prijetnih dogodkov, 
pridobil sem tudi izkušnje, ki mi bodo služile v bodoče.
 
Za konec se želim zahvaliti našemu županu, g. Mirku Vošnerju, za 
njegov spoštljiv odnos ter korektno in pošteno delo, kar naju vedno 
druži kot dobra sodelavca. 

Za dobro skupno delo se zahvaljujem tudi občinski upravi in 
občinskemu svetu, ki je skozi obdobje štirih let postal uglašen 
orkester za razvoj občine Muta in boljše življenje občanov. 

Hvala tudi vam, spoštovane občanke in cenjeni občani, ki nam z 
nasmehom na obraz in lepo besedo izkažete zahvalo, da delamo 
prav. 

Rudi KOLEŽNIK,
član občinskega sveta in podžupan

Uredniški odbor glasila Mučan 
je zaprosil za prispevke vseh 
članov občinskega sveta, vendar 
smo žal prejeli samo 2. 
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Občina Muta je letos v juniju praznovala 24. obletnico svojega 
obstoja. Skupaj z županom, občinskim svetom in občinsko upravo 
skrbimo, da se v občini izvajajo številni razvojni projekti za 
infrastrukturo, izboljšanje videza kraja in standarda ter projekti 
za varnost občanov in njihovo dobro počutje. Ravno prireditve ob 
občinskem prazniku vplivajo na dobro počutje občanov, sklepanje 
poznanstev in ohranjanje prijateljskih vezi. 

Na letošnjem praznovanju občinskega praznika smo lahko v dveh 
tednih obiskali trideset različnih kulturnih, športnih in zabavnih 
prireditev. Društva, ki so praznovala jubilej, so priredila koncerte 
in druge kulturne prireditve. Predstavili so se: Kmečka godba 
Pernice, ki je praznovala 115. obletnico svojega delovanja, Rogisti 
lovske družine Muta ob 40. obletnici, KUD Muta – literarna 
skupina Utrip Zgornje Drave ob 20. obletnici in Plesna skupina 
Smaragdne oči, ki letos praznujejo 10 let delovanja. Na ostalih 
prireditvah so sodelovala ostala društva iz občine, osnovna šola, 

24. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MUTA  

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MUTA

šola s prilagojenim programom in Župnija Muta. Skupaj z ekipo 
Yagababe in turistično kmetijo Orlič smo priredili pet zabavnih 
prireditev, na katerih je lahko vsaka generacija našla zabavo za 
svoj okus.

Kot vsako leto je tudi letos za varnost in redarstvo na občinskem 
prazniku poskrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Muta. Odboru 
za pripravo občinskega praznika ter vsem, ki ste sodelovali in 
pomagali pri izvedbi prireditev, se zahvaljujem za pomoč, prav 
tako hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki ste nam finančno in 
materialno pomagali. 

Vam, dragi občani, pa se moram zahvaliti za lep obisk, s katerim 
ste poplačali trud, ki smo ga vložili v pripravo in izvedbo. Posebno 
zahvalo izrekam Turističnemu društvu Muta, ki je v času občinske 
praznika izvedlo več prireditev; ena od teh je bila tudi novost 
letošnjega praznika. 

Slavnostna seja z dobitniki nagrad
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OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MUTA

Na pobudo Turističnega društva Muta smo letos v okviru 
občinskega praznika, skupaj s predsednikom Društva koroških 
likovnikov Zoranom Rožičem in lokalnima umetnikoma Antonom 
in Janezom Repnikom, organizirali likovno kolonijo. Potekala je 
dva dni, na njej pa so sodelovali priznani slikarji: Anton Repnik, 
Janez Repnik, Sanja Repnik, Zoran Rožič, Leander Fužir, Irena 
Polanec, Laura Kumprej, Maja Popovič Georgijev, Jurij Kravcov, 
Ana Kravcov, Anton Vodušek in Oskar Sovinc. Umetnike je 
spremljala tudi glasbena umetnica Tinkara Kovač s svojo ekipo.

Umetnike smo sprejeli v soboto zjutraj pri Mitnici. V dopoldanskem 
času smo jim omogočili ogled znamenitosti Mute (rotunda, 
splavarjenje in galerija Antona Repnika). Umetniki so si izbrali 
različne vsebine in mesta slikanja ter slikali do nedelje popoldan. 
Nastala so neprecenljiva umetniška dela z motivi Mute in drugimi 
umetniškimi motivi. Vsak slikar je naslikal dve sliki ter eno podaril 
Občini Muta, drugo pa Turističnemu društvu Muta. V jesenskem 
času se bo izdelal katalog nastalih umetniških del v koloniji, 
priredila pa se bo tudi razstava za ogled umetniških del. Nastale 
umetniške slike bodo krasile občinske in društvene prostore, hkrati 
pa bodo služile za humanitarne namene.

Vsem umetnikom se zahvaljujemo za bogat umetniški prispevek 
Občini Muta in Turističnemu društvu Muta. Naša želja je, da 
likovna kolonija postane tradicionalna prireditev vsako leto ob 
občinskem prazniku Občine Muta.

Rudi KOLEŽNIK, podžupan

Sodelovanje z lokalno skupnostjo je bilo zame – kot koordinatorja 
in tehničnega podpornika pri organizaciji prve likovne kolonije na 
Muti – nov izziv. Kot predsednik Kulturnega društva koroških 
likovnikov sem se v preteklih letih v tej vlogi znašel že neštetokrat. 
Upam si trditi, da smo vsi, zadolženi za organizacijo likovne 
kolonije na Muti, delo opravili strokovno in korektno. Če pogledam 
kolonijo še skozi oči gosta in slikarja na koloniji, lahko povem, da 
so bili izbrani kvalitetni in prepoznavni slikarji, kar bo moč videti 
tudi ob otvoritvi nastalih likovnih del  s kolonije v mesecu oktobru 

letos. Želim si, da postane likovna kolonija tradicionalna kulturna 
prireditev, seveda tudi širše prepoznavna, strokovna in odmevna 
– kakor mislim, da je bila že letošnja. Likovno kolonijo je žal 
obeležila odmevna novica, da nas je dan pred pričetkom zapustil 
naš slikarski prijatelj, domačin z Leš, akademski slikar in likovni 
pedagog Benjamin Kumprej, ki se je spomladi mojemu povabilu na 
slikarsko kolonijo na Muto meseca junija odzval z veseljem. Dragi 
Beno, počivaj v miru. Za družinsko slikarsko tradicijo v tvoji 
družini pa se ni bati, saj na dan že prihaja prepoznavno akademsko 
slikarsko znanje tvoje hčerke Laure.

ZORAN ROŽIČ – ARTSTUDIO ЯOŽIČ

V veliko veselje, čast in ponos mi je, da je bila likovna kolonija na 
domačih tleh, v naši rodni in čudoviti Muti. Z očetom Antonom 
Repnikom sva ponosna, da sva bila povabljena; z nekaterimi 
umetniki smo se že poznali, druge sva ob druženju spoznala. Na 
koloniji je bilo fajn, luštno, uživali smo … Z užitkom smo slikali. 
Ves dogodek je bil organiziran na visoki ravni, vsem organizatorjem 
se iz vsega srca zahvaljujeva. Poudaril bi rad, da bi bilo čudovito, 
če bi se likovna kolonija prijela in postala tradicionalna, za Občino 
Muta bi pomenilo veliko bogastvo in pridobitev, če bi se ljudje 
udeleževali kulturnih prireditev in bi dihali z umetnostjo. 

      
    Janez REPNIK

Likovna kolonija na flosu

LIKOVNA KOLONIJA

NEKAJ UMETNIŠKIH DEL, NASTALIH NA 1. 
LIKOVNI KOLONIJI 

Zoran Rožič

Pečolar Gregor
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SREČANJE UPOKOJENCEV KOROŠKE 
POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV

Že prvi sončni žarki, ki so malo plašno pokukali izza pohorskih 
vrhov onkraj Drave, so napovedovali, da se bo na Muti dogajalo 
nekaj posebnega. Petek, 15. junij, je bil vroč, že skoraj poletni dan. 
Občina Muta je praznovala, upokojenci pa smo imeli še zadnje 
priprave na veliki dogodek – 12. srečanje koroških upokojencev. 
Koroška pokrajinska zveza je izvedbo srečanja namreč zaupala 
Društvu upokojencev Muta, ki je nalogo s ponosom sprejelo.

Na zvoniku sv. Marjete je zvon oznanjal poldne, ko so se pred 
prireditvenim šotorom zbirali in pripravljali praporščaki. Kmalu 
so se oglasile fanfare, pravzaprav rogovi rogistov, ki so naznanili 
začetek dogajanja. S strumnimi koraki in visoko dvignjenimi 
živobarvnimi plapolajočimi praporji so praporščaki prihajali v 
šotor in jih postavili ob oder.

Prireditev je povezovala Slavica Pečovnik Urh, pozdravne govore 
pa so imeli predsednik DU Muta Franjo Urnaut, župan Občine Srečanje upokojencev 

Janez Repnik Jurij Kravcov Maja Popovič

Oskar Sovinc Anton Vodušek Petra Placet

Otvoritev razstave umetniških del bo v soboto, 10. 11. 2018, ob 16. uri v 
večnamenski dvorani na Muti, Gasilka ulica 4, 2366 Muta.
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TEKMOVANJE HARMONIKARJEV

Društvo za trajnostni razvoj je v nedeljo, 17. junija, organiziralo 
že 9. tekmovanje harmonikarjev na diatonično harmoniko za pokal 
Občine Muta. Tekmovanje je potekalo v Gostilni pri lipi v okviru 
24. občinskega praznika Občine Muta, pri čemer se je tekmovanja 
udeležilo okrog 30 mladih harmonikarjev iz celotne Slovenije. Na 
podlagi odzivov tekmovalcev in njihovih staršev lahko zaključim, da 
so bili z organizacijo tekmovanja tudi letošnje leto zelo zadovoljni.

Harmonikarji so se na tekmovanju zaradi velikega števila prijav 
predstavili samo z eno skladbo, pri čemer so bili razdeljeni v tri 
starostne kategorije. Vse tekmovalce je ocenjevala strokovna 
komisija v sestavi Klemna Rošerja in Jožeta Mandla, ki sta med 
drugim na podlagi izbora skladbe, melodike, dinamike, ritma in 
celotnega vtisa harmonikarja ocenila in mu dosodila ustrezno 
število točk. 
Vsak harmonikar je glede na doseženo število točk prejel priznanje, 
in sicer bronasto, če je osvojil do 79 točk, srebrno za osvojenih 80 
do 89 točk oz. zlato, če je osvojil več kot 90 točk. Na tekmovanju 
so podelili tudi posebne nagrade, in sicer najboljšim trem 

harmonikarjem v posamezni kategoriji, ki so prejeli pokale v trajno 
last, najmlajšemu harmonikarju tekmovanja in absolutnemu 
zmagovalcu, ki je osvojil največ točk. 

Rezultati 9. tekmovanja harmonikarjev na diatonično harmoniko 
za pokal Občine Muta so bili tako naslednji:

 I. kategorija (do 12 let):
1. mesto: Jakob Tojnko
2. mesto: Gašper Štajnar
3. mesto: Rok Hadner

II. kategorija (od 12 do 15 let):
1. mesto: Danaja Grebenc
2. mesto: Tina Kalajžič
3. mesto: Kaja Završnik
        
III. kategorija (nad 15 let):  
1. mesto: Jure Ričnik
2. mesto: David Knez
3. mesto: Benjamin Krhin 
Najmlajši tekmovalec je bil Lukas Gumilar, star 9 let in doma iz 
Murske Sobote. Danaja Grebenc je z največ osvojenimi točkami 
postala absolutna zmagovalka tekmovanja, za kar je prejela pokal 
absolutnega zmagovalca v prehodno last.

V imenu Društva za trajnostni razvoj Muta se vsem harmonikarjem 
in njihovim staršem zahvaljujem za udeležbo ter podporo in jih že 
sedaj vabim na naslednje že 10. tekmovanje harmonikarjev.

Matej VOŠNER,                                                                                                                                 
predsednik Društva za trajnostni razvoj Muta

Tekmovanje harmonikarjev

Muta Mirko Vošner, predsednik KPZDU Janez Gologranc, 
državnozborski poslanec Jani Prednik, direktorica Hotela Delfin 
Nina Golob, županja Občine Dravograd Marjana Cigala in 
predsednik Slovenskega društva upokojencev Jožko Hudl. S 
svojimi nastopi so nas razvedrili Ženski pevski zbor Klasje, otroci 
pod vodstvom Tatjane Sušek, članice literarne skupine Utrip Zg. 
Drave in kantavtor Adi Smolar.

Sledila je podelitev priznanj društvom za športne dosežke, ki sta 
jih podelila Stanko Lipuš, predsednik komisije za rekreacijo in 
šport pri KPZDU, in Janez Gologranc, predsednik KPZDU. Proti 
zaključku uradnega dela srečanja se je po šotoru že širil prijeten 
vonj po bograču, ki ga je pripravilo gostišče Preša iz Slovenj 
Gradca; Anže Krevh, svetovni prvak v diatonični harmoniki, pa 
je za začetek sproščenega druženja raztegnil meh svoje harmonike.
Po kosilu je glavno vlogo prevzel Ansambel bratov Štrukelj iz 
Velikih Lašč. Članice skupine Smaragdne oči pa so nas s svojim 
nastopom popeljale v leta, ki so že zdavnaj za nami. Namen 
srečanja je bil prav gotovo dosežen, saj smo se imeli zelo prijetno, 
se lepo zabavali in zavrteli ob poskočnih taktih muzikantov ter 
izmenjavali svoje dragocene izkušnje.

Glavni moto upokojencev je druženje in zopet druženje. Društvo 
upokojencev Muta se zahvaljuje vsem udeležencem in vsem, ki so 
kakor koli pripomogli k uspešni izvedbi tako velike prireditve, kot 
je bilo 12. srečanje upokojencev Koroške pokrajinske zveze društev 
upokojencev.

Franjo URNAUT, 
predsednik DU Muta 

- Želite?
- Pivo.
- Točeno? Union, Laško, Bernard, 
Maister, Heineken?
- Lahko ... pa ni treba v tem 
vrstnem redu.
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7. DRŽAVNO PRVENSTVO STARODOBNIH 
VOZIL SLOVENIJE NA KOROŠKEM

V organizaciji Športnega društva ljubiteljev starih motornih 
vozil M. M. CLASSIC CLUB MUTA je potekalo 7. državno 
prvenstvo starodobnih vozil. Tekmovanje je bilo izvedeno v soboto, 
23. 6. 2018. Zbor je bil v centru Mute, kjer se je zbrala skupina 
najrazličnejših starodobnih vozil iz različnih koncev Slovenije. 
Prvo vozilo je štartalo ob 10.00, nato pa so si ostala vozila sledila z 
enominutnim zamikom. Proga je vodila po regionalni cesti z Mute 
skozi vas Gortina ter po glavni cesti nazaj v smeri Mute do točke, 
kjer je bil urejen poligon za tekmovanje. 

Po tekmovanju smo se tekmovalci podali skozi Vuzenico na Sv. 
Vid do kmetije Strmšnik, kjer je bil urejen postanek z malico. Od 
omenjene točke je pot sledila do glavne točke tekmovanja, Ribnice na 
Pohorju. Tam je bilo organizirano kosilo ter ogled Grubelnikovega 
muzeja. Muzej s starinami se nahaja 500 metrov iz centra Ribnice 
na Pohorju. Zbirka obsega približno 3500 zanimivih eksponatov, 
starih tudi do 400 let. Orodja oz. pripomočki, ki so jih nekoč 
uporabljali pri kmečkih opravilih, v gospodinjstvu in pri drugih 
dejavnostih, je lastnik Alojz Grubelnik zbral v okolici Ribnice na 
Pohorju. Po ogledu zanimivega muzeja smo se spustili nazaj proti 
Dravski dolini skozi Podvelko ter se podali po glavni cesti v vas 
Gortina, kjer je bil zaključek prireditve. 

Predsednik M. M. CLASSIC CLUBA MUTA Franjo Maček je 
skupaj z županom Občine Muta, Mirkom Vošnerjem ter komisarjem 
g. Krajncem podelil priznanja najbolj uspešnim tekmovalcem. 
Nekaj udeležencev tekmovanja se je po končani prireditvi podalo 
še na zanimiv ogled M. M. PIKNIK PROSTORA na Gortini, ki 
nudi pestro zbirko starin, prenočišča, »piknik plac« z odličnim 
razgledom in predvsem možnostjo oddiha v naravi. 

Mateja MAZGAN

JUBILEJNI KONCERT ROGISTOV LD MUTA
V juniju smo rogisti Lovskega društva Muta pripravili jubilejni 
koncert ob naši 40. obletnici delovanja. Jubilejno praznovanje smo 
združili v sklopu občinskega praznika v prireditvenem šotoru na 
Muti. V svetu glasbene kulture smo vse zbrane v uvodnem nastopu 
popeljali z lovskimi fanfarami, kot je v predstavitvi gostiteljev 
povedal povezovalec Ernest Peruš. Temu je sledil pozdrav navzočih 
gostov starešine LD Muta, Jožeta Meha, predsednik rogistov 
Poročnik Silvo pa je opisal prve korake delovanja. V pozdravnem 
nagovoru je naše delo pohvalil župan Mirko Vošner, temu pa so 
sledili nagovori predsednika Koroške lovske zveze Janeza Švaba, 
podpredsednika Slovenske lovske zveze mag. Aleša Klemenca, 
predsednika Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostjo pri 
LZS Milana Tepeja ter podpredsednice območne izpostave JSKD 
Radlje ob Dravi Majde Marije Lesjak. 

Prireditve se je udeležil tudi nekdanji dolgoletni predsednik KZL 
Dušan Leskovec in še nekaj pomembnih gostov: mag. Ivan Žižek, 
član upravnega odbora LZM, ki je tudi predsednik za komisijo za 
izobraževanje v Ljubljani, starešina LD Dravograd Branko Rižnik 
ter Klub prijateljev lova iz Celovca. 

Kot gostje so se na prireditvi predstavili Rogisti LZ Maribor, oktet 
Peca-Mežica, humorist Purger Benjamin iz Vipave, Ana Zoja 
Dobnik, 00 kvintet in rogisti LD Muta. Ob 40-letnici delovanja 
nam je župan podelil grb za posebne priložnosti, LZ Slovenije pa 
plaketo za lovsko kulturo I. stopnje. Prejeli smo tudi pisno zahvalo 
Koroške LZ, pisno priznanje LZ Maribor, jubilejno priznanje 
JSKD Radlje ob Dravi, LD Dravograd pa nam je podarilo 

umetniško sliko.
Pisna priznanja so prejeli naslednji rogisti LD Muta: Gerhold 
Silvo, Gerhold Simon, Kotnik Janko, Hafner Matjaž, Maklin 
Klemen, Dobnik Aljaž in Gerhold Miha. Lovska zveza Slovenije 
je podelila plaketo lovske kulture III. stopnje Pungartnik Andreju, 
Vilar Venčeslavu, Smolar Damjanu, Švajger Igorju ter aktivnemu 
rogistu Poročnik Silvu.

Filatelistično društvo Drava Muta-Vuzenica je izdalo priložnostno 
pismo ter znamko; osnutek za znamko pa je narisal Silvo Poročnik. 
Jubilejni koncert se je zaključil s skupnim nastopom rogistov LD 
Muta in LZ Maribor.

Rogisti se vsem donatorjem lepo zahvaljujemo za njihove prispevke. 
                                                                           

       Silvo POROČNIK,
predsednik rogistov

Državno prvenstvo starodobnih vozil

Jubilejni koncert rogistov LD Muta
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LETNI TABOR RBP MUTA, PERNICE 2018 – 
5 NITI (RDEČIH)

DRUŠTVA

Na taborjenje vsi taborniki težko čakamo vso šolsko leto. RBP smo 
se letos na tabor odpravili 14. avgusta. Posameznemu taborjenju 
je namenjena določena tematika, ki predstavlja rdečo nit skozi 
celoten program. Letošnji je imel 5 rdečih niti, trajal je 5 dni in 
imeli smo 5 vodov. »Tabor 5 niti« smo mu dali ime.

Taborniki RBP, četa Dravograd, so bili na taboru prvič, zato smo 
jih najprej naučili nekaj osnovnih pravil taborjenja – dvig in 
spust zastave, večni ogenj, nočne straže, prinašanje drv, večerni 
program in vse ostalo, kar mora vedeti vsak tabornik, da lahko 
taborjenje poteka, kot je treba.

Ob 7.30  je Simon z velikim zvočnikom krožil po taboru in zbujal 
tiste, ki so morda še spali. Več dni je minilo, več je bilo teh, ki jih 
kar ni bilo iz šotorov. Ob osmih je Lila že stala na igrišču z blazino 
za vadbo, ker je bil na vrsti jutranji »migimigi«. Po zajtrku pa je 
sledil dnevni program, ki je bil vsak dan zapisan na »stenčasu«, da 
smo vsi vedeli, kako in kaj. Tudi to, kaj bomo tisti dan jedli. Helena 
in Sašo, ki sta bila taborna kuharja, sta poskrbela, da nihče ni bil 
niti malo lačen in kuhala samo stvari, ki otokom teknejo. 

To smo mi, Dan vzhajajočega sonca, Gremo mi po svoje, Smisel 
življenja je ležanje na plaži in Dan je šel so bile teme naših 5 dni in 
vsega, kar smo počeli, pač ne moremo izdati. Lahko pa povem, da 
se je po tabornem prostoru jahalo na Modrookem blisku, pilo prave 
koktajle, napadalo med bivaki, spremljalo modno revijo poročnih in 
še kakšnih oblek, jedlo kosilo na tleh, peklo karamelizirana jabolka 
sredi noči, imeli pa smo tudi 4 poroke in pogreb. 

Luka, Monika, Lila, Tadej in Anita smo kot vodniki poskrbeli, da je 
vsak vod obnovil kakšno taborniško veščino in osvojil kakšno novo 
taborniško znanje. GG-ji so se sploh izkazali s pionirskimi objekti, 
MČ-ji pa z vozli.

Simon, Janja, Andrej in Ola so bili res koristni »kanarčki«. 
Pomožno osebje je tisto, ki opravi vse tisto, kar je treba in tega ni 
malo – za 58 ljudi, ki nas je na tabornem prostoru uživalo.
Bil je odličen tabor in imeli smo se zelo fajn.

Taborovodja Lila PAVLIČ,
 Društvo tabornikov Rod bistrega potoka Muta

Letni tabor RBP, Muta

GOLAŽJADA NA GORTINI

V drugem vikendu občinskega praznika so na Gortini v športnem 
parku potekale štiri prireditve. 

V soboto je M. M. Classic Club Muta organiziral 7. državno 
prvenstvo starodobnih vozil, v nedeljo je Športno in mladinsko 
društvo Gortina priredilo rekreativni kolesarski vzpon na Pernice 
za pokal v MTB-vzponih, katerim so se s pohodom pridružili člani 
Planinskega društva Bricnik Muta.

V Športnem parku Gortina je čez ves dan potekala 2. Golažjada 
s tekmovanjem med ekipami z Gortine, Pernic, Spodnje Mute, 
Zgornje Mute in Lepe doline, ki so skuhale izvrsten golaž za 
pogostitev obiskovalcev prireditve. Lovska družina Muta je 
priskrbela divjačinsko meso, ekipe pa so same poskrbele za kotel, 
kurivo, opremo kuhinje in spremljajoč program v času kuhanja.

Na koncu je komisija ocenila in nagradila najboljši golaž, najbolje 
opremljeno kuhinjo in najboljši spremljajoči program ekipe. Po 
podelitvi nagrad je bil kratek kulturnim program s člani Literarne 
skupine Utrip, nastopajočimi z Osnovne šola Muta in godbeniki z 
Gortine. Prijetno dogajanje je zaključil Ansambel Poskok. 

Rudi KOLEŽNIK, podžupan

Golažjada na Gortini
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JEDI IZ MEDU – RECEPT
Medeni šodo oz. šato s sokom pomaranče
Za 4 osebe potrebujemo: 
• 2 dl soka pomaranče, 
•  jajce in 2 rumenjaka ali 3 cela jajca, 
• 80 g medu (akacijevega, lipovega ali cvetličnega).
Priprava: jajce, rumenjake in med umešamo, da zmes dobro naraste. Prilijemo vroč sok 
pomaranče in v vroči vodni kopeli stepamo, da se zgosti. Takoj serviramo poleg raznih vrst 
sladic. Pomarančnemu soku lahko dodamo tudi vino ali pa šodo pripravimo samo z vinom ali 
mlekom.

Marija Arh Ivanšek, avtorica recepta

SHOTOKAN KARATE – DO NA MUTI 
ZGODOVINA IN RAZVOJ 

Najbolj znan simbol karateja je stisnjena pest. Vsakemu, ki spozna 
pomembnost tega simbola, postane simbol vir navdiha. Čeprav je 
izvor karateja nejasen, je splošna domneva, da je izšel in se razvijal 
iz samoobrambnih tehnik, ki so se jih menihi pred veliko stoletji 
naučili v shaolinskem samostanu na severu Kitajske od Darume 
(Bothitharama), indijskega budističnega meniha. Menihom zaradi 
verskega prepričanja nošenje orožja ni bilo dovoljeno. 

Šola Shotokan je primerna za vse tipe postav. Pri zahodnjakih, 
ki so težji in bolj masivni, so priljubljene počasnejše, vendar 
močnejše tehnike šole Shorei. Lažjim posameznikom pa je bolj všeč 
šola Shorin ter njene hitre in okretne tehnike, ki so zanje tudi bolj 
primerne. Mojster Funakoshi je leta 1922 odšel z Okinawe na 
Japonsko. Ministrstvo za izobrazbo ga je povabilo, da bi poučeval 

karate na univerzah po Japonski. Šest let preden je dobil povabilo, je 
namreč na Japonskem nekajkrat demonstriral karate. V letih, ki so 
sledila, se je ponudila priložnost sodelovanja med različnimi šolami 
in načini. Medtem ko se je šola mojstra Funakoshija razvijala, je 
uporabljala tudi druge sodobne tehnike samoobrambe. S prenosom 
borilne veščine na Japonsko se je beseda kara zamenjala z besedo 
»Okinawa« in tako je iz »Okinawa-te« nastal kara-te. Japonska 
je bila ob koncu 2. svetovne vojne okupirana. Vojaško poveljstvo 
ZDA pod poveljstvom generala Douglasa MacArthurja je strogo 
prepovedalo ukvarjanje z judom in kendom, ki naj bi bilo preveč 
vojaško. Karate, ki je bil še relativno neznan, je za nekaj časa ušel 
prepovedi in se razcvetel. 

NAMEN IN UPORABNOST KARATEJA 
Karate je borilna veščina, ki krepi našo dušo in telo. Je tudi 
borilna veščina, ki ni pogojena s starostjo. Karate nam pomaga 
pri koncentraciji, koordinaciji, fizični pripravljenosti, motoriki, 
motivaciji, samokontroli. Namen karate – do-ja se ni naučiti, kako 
se pretepati, temveč kako se braniti oz. se kontrolirati v stresnih 
situacijah.   

Na Muti se je ustanovilo novo Shotokan karate – do društvo, ki vabi 
vse zainteresirane, ki bi želeli pridobiti veščine karateja. Društvo 
je član zveze Shotokan karate – do Slovenije, ki je skozi vse leto 
zelo aktivna. Vsako leto organizira več seminarjev, tekem, fizičnih 
priprav, špica treningov in raznih izobraževanj. Udeležujemo se 
tudi mednarodnih tekmovanj in mednarodnih seminarjev. 
 
Treningi bodo potekali pod strokovnim vodstvom 
Senseija Darjana Roškerja in vaditeljev. 

Timotej KOLEŽNIK

Shotokan karate – do na Muti
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SLOVARČEK: UNV – prostovoljci ZN (United Nation Volunteers); ILUS – Maarja Liis, estonska pevka na Eurosongu 
1997; LTL – oznaka litovske denarne enote litas; SEIZMIKA – seizmologija, potresoslovje, veda o potresih; KTEMA – gl. 
m. distrikta na zahodni obali Cipra, tudi Ktima ali Paphos; OE – Kenzaburo, japonski pisatelj;  ESHU – bog vedeževanja 
in spletkar pri Jorubih v Nigeriji, Exu, Esu; LEH – gl. m. Ladaka, Ladakha, gorate pokrajine v Kašmirju ob zgornjem toku 
Inda v Indiji; OIC – org. islamske konference (Organisation of the islamic Conference); OLOMA – jezik črncev v Afriki.  
 
Gesla iz slik pošljite na Občino Muta (s pripisom »Rešitev križanke Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, najpozneje do 
5. 11. 2018. Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado. 
 
Rešitev iz 30. številke: KMEČKA GODBA PERNICE; nagrado prejme Zala KRESNIK. 
Rešitev razvedrila za najmlajše: mini sudoku: HURA, rešitev verige: KONEC ŠOLE; nagrado prejme Urška ŠATER. 

 
Sestavil Alojz ERŠTE, 

fotografija Ernest PREGLAV 
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ZAHVALE

V SPOMIN VITOMIRJU ŠTRUCU (1957–2018)
Minil je dober mesec in 
pol, odkar sem ga obiskal 
na njegovem domu na 
Borisovi ulici na Zg. Muti. 
Pogovarjala sva se o novejši 
zgodovini Tovarne na 
Muti in o Muti. Prikazal 
mi je 16-minutni film o 
začetkih Zelenega programa 
takratnega Gorenja Muta. 
To je bil najin zadnji 
pogovor.

Ko je Vito odrastel v pravega 
fanta, mi je njegov oče Simon 
dejal: »Zdaj je moj Vito 
že toliko star, da ga lahko 

sprejmeš med tabornike.« Postal je vodnik tabornikov, načelnik, 
starešina. Dolgo let je vodil taborniški Rod bistrega potoka Muta. 
Bil je med organizatorji tradicionalnega Taborniškega teka na 
Muti, nepozabnih taborjenj na Pernicah in drugod. Z očetom sta 
bila nosilca odmevnega VII. Zleta Zveze tabornikov Slovenije leta 
1977 na Muti. Bil je velik ljubitelj narave. Večkrat sem ga srečal, 
ko je pešačil na Pernice, Sv. Jernej, Sv. Primož nad Muto, do 
kmetije Ruš na Sv. Treh Kraljih.

Med študijem na strojni fakulteti na Univerzi Maribor se je 
priključil akademskemu pevskemu zboru v Mariboru. Kasneje 
je prepeval v pevskem zboru Zvon na Muti. Zaigral je tudi na 
harmoniko.

Kot diplomirani inženir strojništva se je leta 1982 zaposlil v 
takratnem Gorenju Muta. Njegova prioriteta so bile inovacije, ki 
jih je uvajal v poslovni proces Tovarne. Po izstopu Gorenja Muta 

iz koncerna SOZD Gorenje leta 1990 se je naslednje leto zaposlil v 
Tovarni Muta – Kovačija, d. o. o., kjer je leta 1996 postal direktor 
družbe. To mesto je obdržal tudi po menjavi lastnika, ko je leta 
1997 Adolf Struc iz Nemčije kupil podjetje od Slovenske razvojne 
družbe.

Leta 2000 je postal direktor Tovarne kos in srpov Lovrenc na 
Pohorju iz skupine Struc, leta 2003 direktor Struc Muta, kmetijska 
mehanizacija, ter leta 2015 še direktor invalidskega podjetja Struc 
Ekoing iz skupine Struc.

Do leta 2017, ko je zbolel za neozdravljivo boleznijo, je bil direktor 
v več podjetjih skupine Struc.

Vito Štruc je bil dejaven tudi v družbenopolitičnem življenju. V 
Krajevni skupnosti Muta je kmalu nasledil svojega očeta Simona. 
V osemdesetih letih je predsedoval Skupščini Krajevne skupnosti 
Muta. 

Predsedoval je tudi društvu Lions klub Slovenj Gradec, ki je 
znano po dobrodelnosti. Tudi v domačem okolju je vedno priskočil 
na pomoč raznim društvom, prispeval za srečelove, bil ljubitelj 
umetnosti in umetnostnega kovaštva ter uredil zasebno muzejsko 
zbirko. Podpiral je obe sedanji občinski godbi na pihala.

Leta 1991 je kot pripadnik Teritorialne obrambe aktivno sodeloval 
v osamosvojitveni vojni za samostojno Slovenijo.

Ostal je v svojem rojstnem kraju Muta. Poročil se je s Tatjano 
Zadnikar, s katero sta zgradila lep dom, si ustvarila srečno družino 
z dvema sinovoma ter družino povečala za pet vnukov. 
Vito je zapustil vidne sledi svojega razgibanega življenja, zato ga 
bomo ohranili v lepem spominu.

          Ludvik JERČIČ

ZAHVALA OŠ MUTA

V imenu Občine Muta in uredniškega odbora glasila Mučan se 
zahvaljujemo Osnovni šoli Muta in lektorici ge. Luciji Breznik 
za strokovno opravljeno lekturo prispevkov v občinskem glasilu 
Mučan.

Uredniški odbor glasila Mučan

ZAHVALA DONATORJEM 24. OBČINSKEGA 
PRAZNIKA

V imenu Občine Muta in organizacijskega odbora ter vseh 
obiskovalcev se iskreno zahvaljujemo naslednjim donatorjem, 
ki so pripomogli k izvedbi 24. občinskega praznika: Štraser, 
d. o. o., NIG, d. o. o., LORIS, d. o. o., EKO DIM, d. o. o., 
ATRIVA, d. o. o., Peruš Boštjan, s. p., KOCEROD, d. o. o., 
EDP, d. o. o., Zvonka Božič, s. p., GEOMERITVE, d. o. o., 
STIN, d. o. o., VODAN, d. o. o., ELKO, Dušan Koležnik, s. p., 
NG BAUER, d. o. o., RIKO, d. o. o. in  AC Podrzavnik, Podrzavnik 
Matijas, s. p.

Odbor za občinski praznik in Občina Muta

ZAHVALE



MUČAN številka 31. OKTOBER 2018

47

Prispela pošta bralke Urške Šater

080 22 10
info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

V TERME DOBRNA 
NA SENIOR ODDIH

    ZA BREZSKRBEN SENIOR ODDIH

  BREZPLAČEN PREVOZ OD
   DOMA DO TERM IN NAZAJ

 ✓ polpenzion (samopostrežni bife)
 ✓ doplačilo za polni penzion le 8,90 € na osebo na dan
 ✓ 1 x storitev za zdravje v Medicinskem centru
 ✓ 1 x storitev za dobro počutje v La Vita centru
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ družabni večeri
 ✓ kopalni plašč

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € na osebo / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ OD DOMA IN NAZAJ!

Priložnostno pismo FD Drava
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Sončni zahod nad Gortino, 2018 (arhiv: Ernest Preglav)

Osvetljen amfiteater (arhiv: Ernest Preglav) 


