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Vsem, ki ste sodelovali s prispevki, se najlepše zahvaljujemo. Prispevke za naslednjo številko glasila sprejemamo do 15. 11. 2022 v 
elektronski obliki na naslov glasilo.mucan@gmail.com s pripisom »Mučan«. Sprejemamo tudi odprta pisma, replike, mnenja idr. o 
trenutnem dogajanju, ki bodo objavljeni v naslednji številki. Fotografije naj bodo primerne kakovosti in priložene ločeno v formatu .jpg 
ter opremljene s podnapisi. Načeloma objavljamo samo avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni v kakšnem drugem mediju, razen 
na spletni strani Občine Muta. Vsa društva in organizacije pozivamo, da sproti pripravijo in posredujejo prispevke o aktivnostih. 
Uredništvo si pridržuje pravico do pregleda, izbire, krajšanja prispevkov, sprememb naslovov in razporejanja prispevkov glede na 
aktualnost vsebin. Prav tako si pridržuje pravico, da pisem, ki so napisana v izrazito nekonstruktivnem, kritičnem in sovražnem tonu, 
ne objavi. Vašega sodelovanja smo zelo veseli. 

Sonja REPNIK
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UVODNIK ŽUPANA

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani!
Po več kot dveh letih se zaradi 
epidemije COVID-19 in temu 
podrejenih zdravstvenih ukrepov 
družabno življenje vrača v 
ustaljene okvirje. Spet so dovoljenja 
druženja, ni nam potrebno 
nenehno razmišljati na nevarnost 
tega nevidnega, pa vendar 
smrtonosnega virusa, ki smo ga 
s pomočjo medicinske in druge 
znanosti uspeli vsaj začasno nekako 
ukrotiti. Resnici na ljubo nam je 
pri tem v veliko pomoč narava, ki ji 
sicer precejkrat obračamo hrbet, jo 
zanemarjamo, celo onesnažujemo 
oz. ji delamo nepopravljivo škodo. 
Sedaj je pred nami poletje ter z njim 
sončni in zadnja leta vedno bolj 
vroči dnevi. Za številne je to čas 
oddiha, zasluženih počitnic, zlasti 
za marljive delavce, uslužbence, 
tudi za starejše. Poletje pa je tudi 
čas veselja in druženja, česar se še 
posebej veselijo učenci, dijaki in 
študentje.

Na začetku poletja pa praznuje tudi Občina 
Muta, ki s svojim praznikom obeležuje ne 
samo občinski praznik, ampak v teh dneh 
namenjamo pozornost tudi zgodovinskim 
trenutkom naše domovine. Pred 31. leti 
je dozorevala več stoletna želja Slovenk in 
Slovencev po svoji samostojni državi. Ob 
številnih generacijah naših prednikov smo 
ravno mi imeli ta privilegij, da smo, vsaj 
večina od nas, tako in drugače prisostvovali 
razglasitvi samostojne in neodvisne 
Slovenije, ki je bila razglašena 25. junija 
1991, nato pa so sledili bolj dramatični in 
razburljivi dnevi. Ob spominu na te dogodke 
v tem trenutku sočustvujemo z Ukrajinci, 
ki se že več kot tri mesece spopadajo v krvavi 
vojni in upamo, da bo prevladal razum in se 
bodo sprte strani sestale za pogajalsko mizo 
in se dogovorile za prenehanje oboroženih 
spopadov in za mir v tem delu Evrope.

Muta letos praznuje svoj 28. občinski 
praznik. Ob tem se radi ozremo na skupaj 
prehojeno pot in pogledamo tudi v našo 
bližnjo prihodnost. Zlasti se razveselimo 
kakšne nove pridobitve v kraju, ki je 
namenjena vsakemu izmed nas. Tako 
nam je v tem letu uspelo dokončati nov in 
sodoben muzej gasilstva ter večnamensko 
dvorano Kienhofen. Oba objekta sta 
zagotovo velika pridobitev za razvoj 
družbenega, kulturnega in socialnega 
utripa v našem kraju. Še posebej to velja za 
novo večnamensko dvorano, kjer bomo po 
več desetletjih upanj in pričakovanj končno 
pridobili lepe, predvsem pa funkcionalne 
prostore za delovanje naših kulturnih 
društev, ki se bodo s svojim ustvarjanjem 
približala našim občanom. Seveda bo 
dvorana namenjena tudi drugim potrebam; 
srčno si namreč želimo, da bo na Muti 
zaživel kakšen gledališki ali drug abonma, 
saj smo prepričani, da si ljudje tega vse bolj 
želijo.

Poleg tega smo v dneh pisanja tega uvodnika 
uspeli dokončati novo kolesarsko pot med 
TUŠ-em in IC Muta, ki bo predvsem 
izboljšala našo prometno varnost, hkrati 
pa se vključujemo v mednarodno Dravsko 
kolesarko pot od samega izvira reke Drave 
v Silianu v Italiji, pa vse preko avstrijske 
Koroške, kolesarska pot pa se nato nadaljuje 
skozi Zg. Dravsko dolino do Maribora in 
naprej do sosednje Hrvaške. Dokončali 
smo zdaleč največji projekt izgradnje 
primarnih vodovodov in izgradnje črpališč 
in izgradnjo enotnega nadzornega centra 
za daljinsko krmiljenje vodovodnega 

sistema. S tem projektom si dolgoročno 
zagotavljamo zdravo gravitacijsko pitno 
vodo še posebej iz Pernic, Mlak in s posebej 
pomembnim izvirom Laaken iz sosednje 
Avstrije. Ob tem smo v celoti obnovili dva 
vodohrana: prvi, VH Pernice, ki se nahaja 
nad Gortino, in drugi, vodni stolp na Muti. 
V centru Mute izgrajujemo širokopasovno 
omrežje, z novimi grobnimi polji in žarnim 
zidom smo razširili pokopališče, na Sp. 
Muti smo predali namenu novo travnato 
nogometno igrišče.

V jeseni bomo razširili cestišče na 
Mariborski cesti s kolesarsko potjo in 
pločnikom za pešce. Pred nami so tudi veliki 
novi izzivi, kot je izgradnja novega, osem 
oddelčnega vrtca, v načrtu imamo izgradnjo 
večstanovanjskega objekta v samem središču 
Mute, še v tem letu načrtujemo asfaltiranje 
daljšega cestnega odcepa od Karavle proti 
Mlakam. V okolici šole načrtujemo nov 
športno-rekreacijski center, namenjen tako 
za OŠ Muta kot za ostale rekreativce, uspeli 
smo tudi na razpisu za sofinanciranje 
izgradnje večnamenske dvorane na Gortini 
in tako nas v tem in naslednjem letu čaka 
tudi omenjena novogradnja. Vse to bo 
odvisno tudi od gospodarske situacije tako 
v Evropi kot v naši državi. S tem namenom 
se spogledujemo z namero za odkup nekaj 
strateških zemljišč v samem centru Zg. 
Mute, kar nam bo dolgoročno omogočilo 
načrtovanje razvoja trškega jedra. S tem 
želimo odpreti tudi nujno potrebne izzive za 
izgradnjo varovanih stanovanj, morda celo 
samostojnega objekta za nujno potrebno 
varstvo starejših občanov, ki si tudi na 
Muti želijo preživeti jesen svojega življenja.

Seveda pa bomo vse to zmogli zgolj s 
sodelovanjem ob dobri ekipi, ki bo še 
naprej vodila dinamiko razvoja naše 
lokalne skupnosti. To so novi izzivi, ki jih 
narekujejo aktualne družbene razmere, saj 
številni občani Mute pozivajo in želijo, 
da tudi v prihodnje skupaj uresničujemo 
razvojne programe občine. Še posebej me 
veseli, da smo v preteklih nekaj letih skupaj 
s številnimi podjetniki vzpostavili odlične 
pogoje za nadaljnji razvoj podjetništva 
na Muti, če izpostavim samo izgradnjo 
komunalne infrastrukture v industrijski 
coni Muta. Hkrati pa ravno v tem času 
zaključujemo projekt za izgradnjo nove 
komunalne opremljenosti v naselju SE-
3, kjer bo v naslednjih letih na razpolago 
več komunalno opremljenih zemljišč za 
izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
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UVODNIK ŽUPANA
Vse to in še več je gonilo razvoja Občine 
Muta, ki premore marljive, predvsem 
pa ambiciozne ljudi. Seveda pa bi na tem 
mestu rad izrekel tudi posebno zahvalo 
našim kulturnim, športnim in drugim 
društvom za njihov prispevek k rasti naše 
občine. V tem letu želim posebej izpostaviti 
140-letnico uspešnega, predvsem pa za nas 
vse izredno pomembnega, delovanja gasilk 
in gasilcev v okviru PGD Muta, ki ima 
neprecenljivo vlogo na področju zaščite in 

reševanja ter na sploh vsestranske pomoči 
občanom. Poleg tega na Muti praznujemo 
50 let delovanja lokostrelskega kluba, 
ki zlasti v zadnjih letih dosega izjemne 
tekmovalne uspehe na državnem nivoju. 
Obema društvoma tako v mojem imenu 
kot v imenu Občine Muta izrekam iskrene 
čestitke.

Spoštovane občanke, cenjeni občani. 
Dovolite, da vam na tem mestu izrečem 

mojo iskreno zahvalo za dosedanje delo 
na področju razvoja naše občine, hkrati 
pa Vam želim izraziti čestitke ob 28. 
občinskem prazniku Občine Muta ter ob 
prihajajočem državnem prazniku, dnevu 
državnosti, ki ga praznujemo 25. junija. 

Vaš župan
Mirko  V O Š N E R
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Občina Muta se lahko znova pohvali z napredki na področju razvoja naše lokalne skupnosti. 
Znova smo uspeli realizirati nekatere prej zgolj ideje, nadaljujejo se dela že začetih investicij, 
ki pa jih ne bo zmanjkalo niti za v prihodnje. Tako Vam, dragi bralci, s ponosom predstavljamo 
nekaj večjih projektov prvega polletja.

MARIBORSKA CESTA,  
SP. MUTA

Smo v zaključni fazi projektiranja 
celostne prometne ureditve 
Mariborske ceste z novo zasnovo 
pločnika in kolesarske poti. 
Izgradnja bo predvsem prispevala 
k večji prometni varnosti. Ob tem 
je projektant v največji možni 
meri upošteval pobude iz javne 
razgrnitve, razprave občanov, 
pobude vaškega odbora in drugih 
deležnikov.

S projektom bomo dobili dodatno navezavo 
z Dravsko kolesarsko potjo in bo prispevala 
tudi k večji prepoznavnosti občine Muta.

Izvedbo projekta planiramo v jeseni.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

 
DOMOVINI

Lepa si ti dežela slovanska, naša mati!
Ti rojakom si bratstvo dala, naša mati!
Z gozdovi posejana in Slovencem dana,
na doline z bregov obsijana, naša mati.

Mnogi so zate se borili ter življenje izgubili,
mnogo krvi, solz prelili, naša mati.

Ponos na tebe gojili, te v srcu branili,
v srcu lipov list po svetu nosili, naša mati.

Tine PODGORŠEK, 9. b
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STANOVANJSKO-POSLOVNI OBJEKT ZG. MUTA

V Občini Muta že dalj časa obstajajo pobude, ideje 
in navsezadnje potrebe po gradnji stanovanj, zlasti 
za mlade družine, za katere sicer težko pridobimo 
ustrezne stanovanjske prostore, hkrati pa želimo 
zagotavljati takšne pogoje bivanja, ki ostajajo za mlade 
mikavni ostati in živeti v domači občini. Načrtujemo 
tudi stanovanjsko gradnjo za perspektiven kader, ki ga 
občina z gospodarstvom nujno potrebuje.

Tako se pripravlja idejna zasnova najoptimalnejše umestitve 
bloka v razpoložljiv prostor ter idejni osnutki samega bloka. V 
letu 2022 je plan občine pridobiti dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Idejni razmisleki se razvijajo v smeri zgolj 
stanovanjske gradnje kot tudi opcijsko stanovanjsko-poslovne 
namembnosti.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

ŠOLSKA ULICA

V aprilu tega leta so se pričela dela 
z urejanjem ŠOLSKE ULICE ter 
odstranitvijo dreves. Breze so bile v zelo 
slabem stanju na podlagi predhodno 
pridobljene ocene, Osnovna šola Muta pa 
je že dostikrat opozorila na alergenost brez 
ter na nevarnost zaradi preperelosti debel 
in vej. Skupaj s podjetjem TELEKOM in 
GVO smo tako položili osrednji optični 
kabel v centru Mute.

Zaradi vseh navedenih razlogov se je na 
tem mestu celostno uredilo območje, in 
sicer se je izgradil potreben pločnik za 
varno šolsko pot, predvsem zaradi velike 
frekvence gibanja otrok in vozil v času 
šolskega pouka. Tako se je asfaltirala 
ulica ter obnovila ulična razsvetljava. 
Planira se zasaditev novega in lepega 
drevoreda.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN – UREDITEV  
VEČNAMENSKE DVORANE

Občina Muta zaključuje z deli ureditve večnamenske 
dvorane konec meseca julija. Projekt je zaradi same 
zahtevnosti bil deležen sprememb, preprojektiranja ter 
optimizacije. 

Gre za izjemno zahteven projekt, kjer smo na OUM, skupaj 
z glavnim izvajalcem del, projektantom in nadzorom sočasno 
koordinirali delo več delovnih skupin. Zahtevna elektromontaža, 
prezračevalni sistem, vgradnja opreme pomožnih tehničnih 
prostorov, izgradnja odra in zaoderja, ozvočenje, scenska 
razsvetljava ter navsezadnje najpomembnejše – akustika dvorane 
je oteženo, saj so se vzporedno na trgu pojavile motnje pri dobavi 
električne opreme, akustičnih plošč, parketa (surovina Ukrajine, 
proizvodnja Švica, dobava Slovenija). 

Ureditev pločnika na Šolski ulici

Predvidena lokacija

Med obnovo in ureditvijo
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Najpomembneje pa je, da bo občina pridobila dvorano, ki omogoča 
izvedbo kvalitetnih kulturnih dogodkov (npr. glasbene, plesne, 
filmske, gledališke predstave in navsezadnje tudi seminarje, 

simpozije in različne razvedrilne prireditve), na katere vas že v 
tem trenutku lepo vabimo.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

DRAVSKA KOLESARSKA POT  
– nadaljevanje gradnje v občinah Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka

Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in 
kulturni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti 
v Evropi. Pot vodi od izvira reke Drave pri Toblachu v 
Italiji preko Avstrije v Slovenijo in naprej na Hrvaško, 
kjer se zaključi ob sotočju rek Mure in Drave. Pot v 
Sloveniji je dolga 145 km in poteka večinoma po manj 
prometnih lokalnih cestah ter po urejenih kolesarskih 
poteh.

Dravska kolesarska pot v Avstriji je zaradi urejenosti, varnosti in 
dostopnosti certificirana s 5 zvezdicami od 5 po kriterijih ADFC, 
medtem ko so nekateri odseki poti v Sloveniji še v gradnji in je 
trenutno pot speljana po obstoječih prometnicah. 

Gradnja v letošnjem letu poteka 
v treh koroških občinah, in 
sicer na odseku Vas–Brezno, 
v občinah Radlje in Podvelka, 
kjer je dolžina odseka preko 5 
km in vrednost izvedbe cca. 
3,6 mio EUR, ter na območju 
občine Muta, kjer se gradi 
odcep od križišča TUŠ do IC 
Muta, dolžina tega odseka je 
1,7 km, vrednost gradnje je cca. 
715.000 EUR. 

Na obeh odcepih je glavni 
investitor gradnje Direkcija RS 
za infrastrukturo, pri čemer je 
del sredstev pridobljenih tudi s 

strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer iz t. 
i. Dogovora za razvoj regij. Gradnja odseka IC Muta bo zaključena 
v letošnjem letu in bo pomembno podaljšanje v preteklih letih že 
zgrajene poti. Za občino Muta tako ostaja le še manjkajoči odsek od 
IC Muta proti Gortini. V občinah Radlje ob Dravi in Podvelka pa 
se gradnja nadaljuje tudi v letu 2023.

Trasa celotne dravske kolesarske poti bo ob dokončni izvedbi 
atraktivna in v večji meri ločena od ostalega prometa, zaradi 
česar se pričakuje povečano število kolesarjev in posledično 
povečan obseg turizma v obdravskih občinah. Ob kolesarski poti 
je predvidena ureditev enotnih počivališč ter informacijskih tabel, 
ki so v določenem obsegu že postavljane. Skupna vrednost celotne 
investicije je ocenjena na 30 mio EUR.

Dr. Brigita ALTENBAHER,
MOSG, Skupni organ Koroške

Odsek IC Muta

Odsek IC Muta

Gradnja odsek Vas–Brezno

Gradnja odsek Vas–Brezno
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POKOPALIŠČE MUTA-VUZENICA

Občini Muta in Vuzenica v letu 2022 nadaljujeta z 
ureditvijo skupnega pokopališča Muta-Vuzenica. 

Prva faza je zagotovila dodatna grobna polja na obstoječem žarnem 
zidu, in sicer 32 grobnih mest. Območje žarnega zidu se dopolnjuje 
z elementi urbane opreme (klopi, zasaditev). Vzpostavilo se je tudi 
60 grobnih mest za žarni pokop, 43 klasičnih grobnih mest pa se 
ravno ureja.

Naredil se je novi ekološki otok na južnem robu sekundarnega 
vhoda, obstoječi komunalni otok pa se posledično nekoliko zmanjša 
ter zasadi.

V II. fazi se bo vzpostavil anonimni raztros na novem raztrosnem 
prostoru – trati, velikosti 70 m2, ter zasaditev. Delu pokopališča 
se bodo uredile tudi povezovalne poti. 

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

DVORANA GORTINA

Projekt Dvorana Gortina je stavba, ki je prvenstveno 
namenjena športu in dopolnjuje športni park Gortina 
ter potrebe osnovne šole po razpršenih športnih 
dejavnostih. 

Pridobljen je projekt za izvedbo z racionalizirano zasnovo objekta. 
V začetku leta je občina Muta prijavila projekt na Fundacijo za 
šport, kjer smo upravičeni do sofinanciranja v višini 55.000 EUR. 

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

Načrtovana podoba dvorane na Gortini

Žarni zid

Nova grobna mesta

Ekološki otok
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INFORMACIJE ŠIROKOPASOVNEGA OPTIČNEGA OMREŽJA

Leta 2021 je podjetje GVO v sodelovanju s Telekomom pričelo izvajati dela z izgradnjo širokopasovnega optičnega 
omrežja na projektnem področju Muta, smer Gortina, s številom priključnih točk cca 310. Dela so v deležu 85 % 
že izvedena.

FL DRAVOGRAD–FTTH–SMER GORTINA
Izgradnja omrežja FTTH na ožjem področju Gortine s cca. 150 priključnimi točkami je v planu leta 2023.

FL RADLJE–FTTH–SPODNJA MUTA
Spodnja Muta je trenutno v statusu projektiranja s številom priključnih točk cca. 640.
Izvedba je predvidena po pridobitvi vseh služnostnih pogodb in soglasij – predvidoma 2023, 2024.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

FL Dravograd–FTTH Muta,  
smer Gortina FL Radlje–FTTH Spodnja Muta

SANACIJA GASILSKEGA MUZEJA

Občina Muta in PGD Muta so 
pridobili nov muzej gasilstva, 
velikosti 140 m2. Dela so se pričela 
v letu 2020 in zaključila konec 
preteklega leta. Deponirani eksponati 
so tako pridobili stalne razstavne 
prostore, ki so se v sodelovanju s 
Koroškim Pokrajinskim muzejem 
uredili v dragoceno gasilsko zbirko 
(namensko vozilo z gasilsko lestvijo, 
gasilske črpalke, gasilske uniforme 
…). 

Predvideva se dokončna ureditev okolice 
s postavitvijo razstavnih eksponatov na 
prostem, v neposredni bližini muzeja. 

Ravna, pohodna terasa muzeja, velikosti 
140 m2, pa tudi že zagotavlja možnost več 
funkcionalne izrabe prostora in obogatitev 
kulturne ponudbe dogodkov bodoče 
večnamenske dvorane Kienhofen v občini 
Muta. Investicija tako že prinaša številne 
družbene koristi.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

Novi prostori so dovolj veliki za vozila

Izgled gasilskega muzeja po sanaciji

FL Dravograd–FTTH–smer Gortina
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NAGRAJENCI OBČINSKIH PRIZNANJ
Naziv 

ČASTNA
OBČANKA

Marija 
JERČIČ

Srebrni 
grb

Jožef 
URŠNIK

Bronasti 
grb

Otica  
PARADIŽ

Srebrni 
grb

Janez 
TRATNIK

Pisno  
priznanje občine

Miha ŠRIMPF

Pisno 
priznanje 

župana

Marjan KOS

Pisno 
priznanje  

župana

PGGH, d. o. o.

Pisno 
priznanje 
občine za  

jubilejne priložnosti

PGD MUTA

Pisno 
priznanje  
občine za 

jubilejne priložnosti

LK MUTA

Zlati 
grb

Frančišek 
ŠRAJNER
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IZ DELA NAŠIH SLUŽB
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV V LETU 2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 
sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte 
na območju občine Muta.

Občina Muta je v proračunu za leto 2022 za sofinanciranje 
izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav namenila 5.000 
EUR. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov za vgradnje 
male komunalne čistilne naprave oz. največ 1.000 EUR na 
stanovanjsko stavbo. Sofinancira se postavitev ene male 
komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi 
postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih 
objektov.

Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani 
Občine Muta.

Polonca PAJNIK,
svetovalka za pravne zadeve

REBALANS PRORAČUNA 2022

V skladu s Statutom občine Muta, Zakonom o lokalni samoupravi, 
Zakonom o javnih financah in drugih zakonih, je Občinski svet 
občine Muta na svoji 14. redni seji dne 21. 1. 2021 potrdil predlog 
Plana proračuna za leto 2022. V skladu s spremembami zakonov, 
uredb in drugih predpisov so svetniki na svoji 21. redni seji dne 
19. 5. 2022 potrdili še Rebalans proračuna za leto 2022.

Navajam nekaj osnovnih podatkov, ki so upoštevni v Rebalansu 
proračuna za leto 2022:
• število prebivalcev: 3.477, mlajših od 15 let: 496, starejših od 

65 let: 751;
• površina občine: 38,8 km² in dolžina lokalnih cest: 85,2 km;
• znesek primerne porabe na občana 645 EUR, kar pomeni 

skupno primerno porabo občine v višini 2.401.520 EUR.

Po prejemu posameznih načrtov proračunskih uporabnikov, 
upoštevanju prioritet investicijskih projektov in večkratnem 
usklajevanju je občinska uprava sestavila Predlog rebalansa 
proračuna za leto 2022 v skupni višini 6.303.000 EUR.

Prilive v proračun bo občina pridobivala v okvirih:
• davčnih in nedavčnih prihodkov, v višini 3.692.900 EUR;
• kapitalski prihodki in donacije, v višini 26.100 EUR;
• sofinanciranje s strani državnega proračuna in drugih skladov, 

v višini 2.386.500 EUR;
• zadolžitev, v višini 70.000 EUR.
Načrtovani odlivi v letu 2022:
• delovanje občinskega sveta, odborov, občinske uprave in druge 

povezane institucije, v višini 510.800 EUR;

OBVESTILO JKP RADLJE OB DRAVI

Spoštovani!
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o., mora skladno z 
določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21) ter 
Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda na območju občine Muta (MUV št. 26/2015) pripraviti 
Načrt ravnanja z odpadnim blatom iz greznic in malih 
čistilnih naprav.

S tem namenom vse uporabnike greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Muta, ki so po pošti prejeli 
obrazec z izjavo o greznici/mali komunalni čistilni napravi, 
naprošamo, da v navedenem roku vrnejo izpolnjene izjave na 
naslov izvajalca javne službe (po pošti, osebno na sedež JKP 
Radlje ob Dravi ali skenirano na elektronski naslov).

Za razumevanje se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo!

Meta ZAJC POGORELČNIK, udig,
direktorica JKP
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ZAHVALA – HUMANITARNA  
POMOČ UKRAJINI

Sodobni čas in vsakdanje življenje nam ne dopuščata 
misli in razmišljanj o tem, da nas lahko v zavetju 
naših domov, domačih krajev doletijo tudi grozote 
vojne. Svoboda je podzavestno nekaj samoumevnega in 
razumljivega. Čeprav z neke navidezne distance pa so 
nas zagotovo pretresle februarske informacije o vojni 
v Ukrajini, ki žal trenutno še vedno traja in pušča 
za sabo razdejanje, predvsem pa nemočne in pomoči 
potrebne ljudi.

Pomagati in biti humanitaren je vrednota duhovnega pomena in 
v moriji vojne vsaj majhen žarek upanja, da človečnost še obstaja.

Na podlagi poziva Štaba CZ RS in Uprave za zaščito in reševanje so 
tudi Občina Muta, Občinski štab CZ, skupaj z Župnijsko Karitas 
Muta, organizirali zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino. 
Pomoč se je zbirala v garaži Zdravstvene postaje Muta od torka, 
22. 3., do petka, 25. 3. 2022, v dopoldanskem in popoldanskem 
času po eno uro. Po navodilih URSZR se je zbirala materialna 
pomoč, kot so higienski pripomočki, kompleti prve pomoči, 
material za prvo pomoč, prehrana. Vsa zbrana pomoč je morala 
ustrezati standardom glede rokov uporabe – hrana pred rokom 
uporabe vsaj ½ leta in zapakirana v originalno embalažo. Vso 
zbrano pomoč smo razvrstili po sklopih ter jo ustrezno označeno 
ter zapakirano dostavili v regijski zbirni center v Slovenj Gradcu.

Župnijska Karitas in njeni člani so na prošnjo Štaba CZ Muta 
brez pomisleka priskočili na pomoč pri izvedbi zbiranja pomoči, 
za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Velik hvala v imenu Občine 

Muta, Štaba CZ Muta in Župnijske Karitas vsem, ki ste darovali 
humanitarno pomoč!

Angelca MRAK,
koordinatorica za družbene dejavnosti

Humanitarna pomoč Ukrajini

• požarna varnost, civilna zaščita in trg dela, v višini 79.500 
EUR;

• zdravstvo, kultura in šport, v višini 210.400 EUR;
• izobraževanje, v višini 765.900 EUR;
• socialni transferji, v višini 270.500 EUR;
• razpolaganje z občinskim premoženjem, v višini 839.200 EUR;
• intervencijski programi, v višini 46.000 EUR;
• servisiranje javnega dolga, v višini 242.900 EUR;
• dokapitalizacija javnega podjetja, v višini 57,5 EUR;
• investicijsko in tekoče vzdrževanje lokalnih, uličnih in gozdnih 

cest, v višini 795.200 EUR;
• investicije in tekoča dela na področju varovanja okolja, v višini 

186.400 EUR;
• stanovanjska in komunalna dejavnost ter prostorsko planiranje, 

v višini 2.613.100 EUR.

Večje investicije v letu 2022:
• oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, v višini 

1.989.500 EUR;
• vzdrževanje občinskih in gozdnih cest, v višini 455.000 EUR;
• graščina Kienhofen (dvorana), v višini 446.100 EUR; 

• tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, v 
višini 150.000 EUR;

• dvorana Gortina, v višini 120.000 EUR;
• šolski okoliš, v višini 102.000 EUR (zunanja ureditev);
• komunalna opremljenost SE3, v višini 70.000 EUR;
• razširitev ceste in pločnik Sp. Muta–Mariborska cesta, v višini 

50.000 EUR;
• asfaltiranje površin (Glavni trg 18, 27, 42), v višini 40.000 

EUR;
• nakup nepremičnine (zemljišče za vrtec in šolski okoliš), v 

višini 17.200 EUR.

Milena URNAUT,
računovodja VI

IZ DELA NAŠIH SLUŽB
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OBVESTILA

KKGZ – ZADRUGA NA MUTI

Zadruga ima na Muti dve lokaciji; gre 
za tehnično in živilsko trgovino. Živilska 
trgovina posluje dobro, se pa nahaja v eni 
najbolj dotrajanih stavb na Muti, na kar 
vsekakor nismo ponosni. Naša želja je, da 
bi v čim krajšem času našli alternativo za 
našo trgovino in tako prebivalcem Mute 
ponudili še bolj kakovostno ponudbo 
predvsem domače lokalno pridelane hrane 

in seveda vsega ostalega. Z Občino Muta 
smo se pred časom že pogovarjali o skupni 
naložbi in verjamemo, da ta ideja še živi in 
bomo v bodoče plan lahko tudi realizirali. 

Kar se tiče tehnične trgovine – je na dobri 
lokaciji, razmišljamo pa konkretno o 
tem, kaj bomo v tej trgovini še prodajali. 
Ideja je, da bi trgovina tudi v bodoče 

ponujala predvsem drobno tehnično robo 
in gradbene materiale, vse večje stvari 
pa bomo preselili v Vuzenico, kjer tudi 
gradimo nov objekt. Ta rešitev se nam zdi 
optimalna s stroškovnega vidika in tudi 
estetskega. Naše zunanje skladišče namreč 
kazi okolico naše trgovine in vašega kraja. 
Zavedamo se, da moramo ohraniti lokalno 
ponudbo drobnega tehničnega blaga in 

RAZDALJA OD CESTE PRI ORANJU IN ONESNAŽEVANJE CEST

Medobčinski inšpektorat Skupnega organa 
Koroške opravlja nadzor nad onesnaženjem 
cest z blatom in zemljo, oranjem preblizu 
ceste in gradnjo v varovalnem pasu ceste 
brez soglasja upravljavca občinskih cest. 
Javni interes uporabnikov javnih cest je, 
da so te normalno prevozne in da na njih 
ni elementov, ki ogrožajo ali so potencialno 
nevarni za vse udeležence v prometu. 

V pomladnem času se opaža povečan obseg 
dela na poljih, ta dela pa se potem izvajajo 
pretežni del leta, dokler se pridelki ne 
pospravijo s polj. Delo se s polj prestavi 
v gozd, kjer kmetje v hladnejšem delu 
leta podirajo drevesa. Kmetje v času 
poljedelskih opravil pripeljejo delovne 
stroje oz. traktorje in delajo na poljih, 
njivah, travnikih in v gozdovih. Kar nekaj 
površin se nahaja v bližini javnih poti 
in cest, katerih lastnik in upravljavec je 
občina. Onesnažene ceste so še posebej 
nevarne za voznike, kadar so mokre zaradi 
padavin, saj povzročijo spolzko cestišče 
in zmanjšan oprijem pnevmatik na 
cestišču. Poljedelec je dolžan, da preden 
se z delovnim strojem vključi na javno 
pot, s pnevmatik in delovnih strojev očisti 
blato, zemljo in podobne snovi. V kolikor 
pnevmatik in strojev ne očisti, blato, 
zemlja in podobne snovi s stroja padajo na 
cesto in jo onesnažijo. Takšno onesnaženje 
poleg povzročanja nevarnosti pomeni tudi 
prekršek cestno prometnih predpisov, 
saj 1. alinea 5. točke 2. odstavka 5. člena 
Zakona o cestah določa, da je na cestišče 
javne ceste prepovedano nanašati blato ali 
ga kako drugače onesnaževati. Za omenjen 
prekršek je predpisana tudi dokaj visoka 
globa v višini 1.000 EUR, če ta prekršek 
stori fizična oseba. Če prekršek stori 
pravna oseba, je globa še višja. Občina zato 
poziva vse poljedelce in voznike tovornih 

vozil, da so pri svojem delu pozorni na 
kakršno koli onesnaženje javne ceste, ki bi 
bila posledica njihovega dela na kmetijskih 
zemljiščih ali na drugih podobnih 
lokacijah. Prav tako je potrebno poljedelce 
opozoriti na posledice nedovoljenega 
oranja njiv v bližini javne ceste. 4. točka 2. 
odstavka 5. člena Zakona o cestah namreč 
prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 
metre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 
meter od roba cestnega sveta vzporedno s 
cesto (primer pravilnega vzporednega in 
pravokotnega oranja odmika od roba asfalta 
sta na slikah). Tudi za tovrstni prekršek je 
predpisana globa v višini 1.000 EUR za 
fizične osebe. Pri tem je potrebno posebej 
poudariti, da cestni svet ni rob asfalta. 
Orač in tudi drugi morajo upoštevati, da 
je potrebno poleg roba asfalta za odmik 
upoštevati najmanj še bankino, naprave 
za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču 
(mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse 
to sestavlja cestno telo in vpliva na cesto in 
je del cestnega sveta. Na sliki je prikazan 
primer pravilnega vzdolžnega oranja, 
ki pri oranju upošteva tudi odmik od 
cestnega telesa in ne samo od roba asfalta 
oz. vozišča. Oranje kmetijske površine 
bližje od predpisane, lahko privede do 
poškodovanja spodnjega nosilnega ustroja 
ceste. Posledica preorane njive preblizu 
bankine ali celo v cestišče je razpokanost 
asfalta, posedki robu prometnega pasu, 
spremenjena trdnost bankin in s tem 
stabilnost samih cest, kar precej skrajšuje 
življenjsko dobo cest. Poškodbe cestišča 
se morajo zaradi zagotovitve varnosti 
udeležencev v cestnem prometu, nujno 
takoj sanirati. Zaradi premajhnih odmikov 
od cestnega sveta orači obračajo traktorje 
s priključki na cestnem svetu, celo na 
asfaltnem vozišču, s čemer povzročajo 

poškodbe bankine in onesnaženje vozišča. 
Zato je ob oranju, spravilu poljskih 
pridelkov in podobno, potrebno paziti, da 
se stroji ne obračajo na cestišču (na bankini 
in asfaltnem vozišču) in da se ne onesnaži 
vozišča ter poškoduje bankin ali cestnih 
smernikov. Namen članka je preventivno 
obveščanje občanov, s katerim jih skušamo 
odvrniti od škodljivega ravnanja. Občane 
pozivamo, da ravnajo odgovorno in 
poskrbijo, da varnost v cestnem prometu 
ne bo ogrožena. 

Alenka LAUKO, 
inšpektorica
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ČISTILNA AKCIJA 2022

Letošnja tradicionalna čistilna 
akcija je potekala v soboto, 23. 4. 
2022. Izvesti smo jo želeli že v soboto, 
9. 4. 2022, a smo jo zaradi slabega 
vremena odpovedali. Kljub preklicu 
čistilne akcije za 9. 4. 2022 se je 
takrat kljub dežju zbralo kar nekaj 
posameznikov in predstavnikov 
društev, ki so opravili dobro delo 
in pomagali naravi, za kar se jim 
posebej zahvaljujemo.

Tudi sobota, 23. 4. 2022, se je začela z 
oblačnim vremenom in meglo. Kljub temu 
se je pred občinsko stavbo zbralo nekaj 

posameznikov in predstavnikov društev 
z namenom sodelovati pri čiščenju naše 
občine. Razdelili smo se in se odpravili 
vsak na svoj konec občine. Ravno ta dan 
je imela tudi OŠ Muta delovni dan, tudi 
oni so s pobiranjem odpadkov pripomogli 
k čistejšemu okolju v naši občini. Hvala 
vsem sodelujočim.

Vsak izmed nas lahko nekaj pripomore k 
čistejšemu okolju in k ohranjanju narave. 
Potrebno se je le zavedati pomena čistega 
okolja za vse nas. Ne odmetavajmo smeti, 

raje jih pobirajmo za sabo, ne odvažajmo 
gradbenega materiala v naravno okolje, 
raje opazujmo lepote čistega okolja.

In ne pozabimo: narava nam že vrača za 
vse, kar smo ji slabega storili!

Nadja PUŠNIK,
poslovna sekretarka VII/1

predvsem vrtičkarskih programov za 
potrebe lokalnega prebivalstva.
 
Zadruga torej ostaja prisotna na Muti, res 
pa je, da so pred nami izzivi, kako urediti 
infrastrukturo, da bomo še bolj uspešno 
servisirali potrebe prebivalcev vašega 
kraja.

Boštjan PRAZNIK,
direktor KKGZ Z. B. O. Slovenj Gradec

OBVESTILA

KKGZ na Muti

Pobrali smo odvržene smeti

Čistilna akcija
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VRTEC MUTA

PROJEKT PASAVČEK V VRTCU

Projekt smo kontinuirano izvajali v 
obdobju od oktobra in se še nadaljuje. 
Izvajanje projekta v oddelku evalvira 
vsaka vzgojiteljica v tandemu z drugim 
strokovnim delavcem. Rezultate lahko 
v prvi vrsti ocenjujemo na podlagi 
opazovanja otroške igre, njihovih akcij in 
interakcij, pogovorov, razmišljanj in na 
podlagi sodelovanja s starši ter zunanjimi 
sodelavci.

Prometna vzgoja je sestavni del 
vsakodnevnih aktivnosti in dejavnosti s 
poudarkom na prometni vzgoji in varnosti 
otrok v prometu. Počasi in postopoma 
smo si pridobivali izkušnje in spoznanja 
o prometu.  S projektom sva uresničili 
zastavljene cilje: otroci se v avtomobilih 
vozijo varneje, saj uporabljajo varnostne 
pasove ter sedijo v zanje ustreznih 
otroških sedežih. Otroci so ozavestili 
pomen pripetosti z varnostnim pasom, 
kar so preko pogovora dokazali tudi sami 
(opozarjali so na nepripetost mimo vozečih 
voznikov ipd.), svoje znanje pa so prenesli 
tudi na starše, ki smo jih v tej smeri izpopolnjevale tudi strokovne 
delavke z zloženkami o ustreznih otroških sedežih in pripetosti. 
Eden izmed doseženih ciljev je še seznanitev otrok o tem, kako 
se varno vključujejo v promet, pri čemer nam je s praktično 
demonstracijo pomagal policist. 

Pot projekta sva pričeli s pogovorom o Pasavčku ter z učenjem 
deklamacije, ki so jo otroci hitro usvojili. Nadaljevali smo z 
ogledom zloženk in ostalega revijalnega materiala o prometu, s 
čimer smo pripomogli tudi k ozaveščanju staršev oz. skrbnikov. 
Dejavnost smo popestrili tako, da smo v vrtec povabili 
uniformiranega policista, ki je otrokom podal navodila pravilnega 
vključevanja v promet v vlogi pešcev, podal pa je tudi pravila 
pravilnega pripenjanja varnostnega pasu in sedenja v otroškem 
sedežu. Na otroke je napravil velik vtis, njegove besede pa so 
pustile ogromen pečat, kar dokazuje nadaljnje obnašanje otrok na 
cesti (hodili so mirneje, po pločniku, čez prehod za pešce) in v avtu 
(bili so pripeti, sedeli so v otroških sedežih in ne več neustrezno 
na sprednjih sedežih). Glede na to, da je projekt potekal v vrtcu, 
sva poskusili promet in prometna pravila predstaviti skozi igro z 
imenom pot v vrtec. Tako sva združili prijetno s koristnim: otroci 
so usvajali pravila, števila do šest, poleg tega pa so se zabavali. V 
okviru igre so spoznavali tudi prometne znake (znak stop, znak 
za avtobusno postajo …), ki smo jih srečevali na naših sprehodih 
po okoliških ulicah. Otroci so tako ozavestili pravila določenega 
prometnega znaka. Na sprehodih smo imeli možnost spremljati 
promet okoliških voznikov in zanimivo je bilo, da so otroci sami 
opozarjali na njihovo nepravilno vožnjo ter nepripetost. Policist, 

ki nas je obiskal, je podal tudi informacijo o tem, kdo pomaga v 
primeru prometne nesreče, pri čemer je izpostavil delo gasilcev.
V okviru likovne umetnosti so otroci slikali tudi promet na cesti, 
pri čemer so pustili domišljiji prosto pot: nastajale so podobe 
avtomobilov na križiščih, avtobusov, tovornjakov, celo prometnih 
nesreč. Izdelali smo tudi prevozna sredstva iz odpadnih škatel in 
tulcev.

V sklopu teme promet so se otroci v vrtcu vozili tudi s skiroji. 
Ustvarili smo cesto z ovirami, kjer so nadvse uživali. 

Seveda pa so vsi otroci v skupini sodelovali pri označevanju 
prihoda v vrtec: vsak dan so iskreno spregovorili o tem, ali so se 
v vrtec pripeljali pripeti ali nepripeti, ali so prišli čez prehod za 
pešce ali ne. Tisti, ki so v vrtec prispeli po pravilih, so si na svoj 
karton odtisnili štampiljko Pasavčka. Poudariti pa morava, da je 
pravila vsak dan upoštevalo več otrok. Zelo so se razveselili tatuja 
– Pasavčka, ki so ga dobili za nagrado. Za zaključek naj še zapišem, 
da je projekt odličen, saj so otroci uživali in pridobivali življenjsko 
pomembno znanje o pravilnem udejstvovanju v prometu. Poleg 
vseh zastavljenih ciljev v okviru projekta Pasavček je dejavnost 
otrokom omogočala tudi učenje neprecenljivega sodelovanja, 
dogovarjanja, strpnosti, reševanja konfliktnih situacij ter 
spoštovanja pravil in dogovorov.

Olga ČERU, 
dipl. vzgojiteljica

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV

Trudimo se za varnost v prometu
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PRAV POSEBEN DAN 

V naši skupini smo se letos odločili za 
drugačno praznovanje rojstnih dni. Na 
ta, za otroka poseben dan, si pripravimo 
praznovanje na prostem. 

Otroci narišejo risbice, vzgojiteljici 
izdelata darilo, lutko, nato pa skupaj 
spečemo pirine preste, ki jih imajo otroci 
zelo radi. Praznujemo ob igrah, ki jih 
izbere otrok, ter veselo rajamo ob glasbi. 
Tako otroku omogočimo prav posebno 
praznovanje rojstnega dne.

Simona HARNIK

Praznovanje

PUSTNO RAJANJE V VRTCU MUTA

Končno smo dočakali pust, najbolj norčavi 
praznik v letu. Tako otroci kot vzgojiteljice 
smo nestrpno pričakovali pustni torek. 
Dan, poln plesa, zabave, smeha in otroškega 
veselja. Zjutraj so v vrtec pričele prihajati 
miške, pikapolonice, policisti, superjunaki 
in številne druge maškare. Kakšno veselje 
se je risalo na otroških obrazih! Otroci 
so navdušeno hiteli pripovedovat, kaj 
predstavljajo, razkazovali so svoja oblačila 
in jih primerjati z ostalimi. Iz vseh igralnic 
se je poleg glasbe že navsezgodaj slišalo 
navdušenje otrok in smeh.  

Jutranjo veselico je prekinil »pustni zajtrk«. 
Kot se spodobi, so se na mizi za naše puste 
hruste pojavili veliki in obilno posladkani 
krofi. Mmmm, kako so nam vsem teknili. 
Sitih trebuščkov smo po zajtrku nadaljevali 
naš pustni program. Najprej smo našemili 
še najmlajše otroke, ki so s seboj prinesli 
kostume. Saj veste, doma se ni tako prijetno 
obleči kot v varnem zavetju vzgojiteljic. 
Pisana druščina mask vseh vrst se je zbrala 
pred vrtcem. Ob zvokih harmonike smo 
se odpravili na pustno povorko po okolici 

vrtca. Peli smo, se smejali, pozdravljali 
mimoidoče in se pri tem nadvse zabavali. 
Navdušeni pa nismo bili samo mi. Otroško 
veselje se je preneslo tudi na krajane. Veselo 
so nas pozdravljali, nam mahali z oken in 
balkonov ter nam vzklikali v pozdrav.
 
Pustna povorka se je zaključila na igrišču 
pred vrtcem, kjer je otroke čakalo še zadnje 
presenečenje. Že od daleč se je slišala 
otroška glasba, ki je otroške nožice vabila 
k pustnemu rajanju. Praznično vzdušje 
je popestrila množica pisanih balonov. 
In česa so se otroci najbolj razveselili? 
Bonbonov, seveda. S preganjanjem zime so 
si jih na ta dan resnično zaslužili. Otroški 
nasmehi in iskrice v očeh pričajo o tem, 
da so otroci preživeli čudovit dan, ki se 
ga bodo še dolgo spominjali. Poleg otrok 
smo v pustnih norčijah neskončno uživale 
tudi vzgojiteljice. Vsi skupaj upamo, da so 
majhni »pusteki – hrusteki« dobro voljo, 
otroško razigranost in veselje razdelili tudi 
med vas.

Saša PODSTENŠEK, 
dipl. vzg.

Veseli pusti

ZBIRALNA AKCIJA V VRTCU

V mesecu marcu smo izpeljali prvo, a 
zagotovo ne zadnjo, zbiralno akcijo igrač. 
V času od 7. 3. 2022 do 18. 3. 2022 smo 
v našem vrtcu zbirali stare, a še uporabne 
in ohranjene igrače, knjige in družabne 
igre. V ta namen so bile v garderobah 
postavljene košare, v katere so otroci, 
skupaj s starši, vestno odlagali podarjene 
igrače. Te košare so se hitro polnile, tako da 
jih je bilo potrebno pred iztekom akcije kar 
nekajkrat tudi izprazniti. 

Po končani zbiralni akciji sem vse 
podarjene igrače, ki jih res ni bilo malo, 
odpeljala v Splošno Bolnišnico Slovenj 

Gradec na Oddelek za pediatrijo, kjer so 
bili podarjenih stvari zelo veseli. Igralnica 
otroškega oddelka je tako bogatejša za 
številne knjige, družabne igre, sestavljanke, 
avtomobilčke, plišaste igračke … 
Hvala vsem staršem in otrokom, ki ste 
sodelovali v zbiralni akciji ter darovali 
igrače. Naj vam misel na bolne otroke – ki 
se jim bo ob igri znova prikradel nasmešek 
na obraz, ko bodo za trenutek pozabili na 
bolečine, slabo počutje in ločitev od doma – 
ogreje srce in ga napolni z veseljem. Hvala!

Vesna VERHOVNIK, 
dipl. vzg.

Z zbiralno akcijo napolnili avto

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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OŠPP

MINI OLIMPIJADA

Biti zdrav, vesel,
lahko ves svet bi objel.

Dali ste nam to,
kar nas bogati,

daje moči 
za nove prihajajoče dni.

Olimpijski komite Slovenije je v 
torek, 17. 5. 2022, v športni dvorani 
gimnazije v Slovenj Gradcu organiziral 
mini olimpijado za otroke s posebnimi 
potrebami. Udeležili smo se je tudi učenci 
in učitelji OŠPP. 

Dogodek je bil namenjen druženju ob 
gibanju. Naše učence je doletela posebna 
čast, saj so nosili olimpijsko baklo in 
zastavo, učenec Rene pa je tudi slavnostno 
zaprisegel v imenu športnikov, kot se za 
olimpijske igre spodobi. 

Stanko ŠPEGELJ, 
učitelj športa

Slovesen pričetek programa

VRTNAR ALI KOVAČ?

V oddelku posebnega programa vzgoje in izobraževanja se učenci 
učijo tudi o poklicih. Letos smo se odločili pobližje spoznati poklic 
vrtnarja in kovača oz. delavca v kovačiji. Ker pa vemo, da se učenci 
največ naučijo, kadar dobijo praktično izkušnjo, smo se obrnili 
na Vrtnarijo Kolar in Štruc Kovačijo Muta, ki so nas z veseljem 
sprejeli in poglobili znanja, ki so jih učenci pridobili v šoli preko 
pogovora, ogleda videoposnetkov in reševanja nalog. 

Tako smo bili na ogledu Vrtnarije Kolar na Sp. Muti. Spoznali 
smo poklic vrtnarja in delo v vrtnariji. Gospa Janja nam je 
pokazala in povedala, kaj vse pri njih sadijo in sejejo. Vsak učenec 
si je sam posadil rožico, dobili pa smo tudi sadike, ki smo jih nesli 
v šolo in posadili na naš vrt. 

V petek, 20. 5. 2022, pa smo bili še na ogledu v Štruc Kovačiji 
Muta. Sprejela nas je gospa Polona, ki nam je razkazala razstavni 
salon z izdelki, ki jih izdelujejo v tovarni. Nato sta nas g. Damjan 
in g. Matej vodila po tovarni, kjer smo videli celoten postopek 
nastanka orodij, ki jih uporabljamo pri delu na vrtu. Na koncu 
si je lahko vsak učenec izbral orodje zase, prav tako pa so nam 
poklonili komplet orodja za obdelovanje šolskega vrta. 

Bilo je zanimivo in poučno. Najlepša hvala za prijaznost in 
gostoljubje. Katja TANDLER, 

razredničarka oddelka 2

Sadike smo odnesli s seboj
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TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV

Učenci osnovne šole s prilagojenim programom so se udeležili 
tekmovanja mladih tehnikov. Tekmovanje poteka na dveh nivojih, 
najprej učenci sodelujejo na regijskem tekmovanju, od koder se na 
državno tekmovanje uvrstita učenca, ki zasedeta prvi dve mesti v 
posamezni kategoriji. Na regijskem tekmovanju, ki se je letos za 
naše območje odvijalo na II. OŠ Žalec, so se učenci spoprijeli z 
različnimi nalogami s področja obdelave tekstila, papirja, lesa in 
kovine. S pomočjo zbirke Lego so sestavljali različne konstrukcije. 
Na tekmovanju so morali pokazati natančnost, potrpežljivost, 
ustvarjalnost in iznajdljivost, da so lahko ustvarili zahtevan 

izdelek. Vsi sodelujoči Nina, Klemen, Neža in Gregor so se pri 
nalogah izkazali, na državno tekmovanje pa se je s 1. mestom v 
svoji kategoriji uvrstil učenec posebnega programa Gregor Bart. 
Gregor se je 13. maja 2022 udeležil državnega tekmovanja mladih 
tehnikov v Ljubljani, kjer je dosegel srebrno priznanje.

Vsem učencem iskreno čestitamo!

Tončka MERČNIK, 
varuhinja oddelka 2

OŠ MUTA
PONOSNI NA USPEH 

»Smo tisto, kar delamo večkrat. 
Odličnost torej ni dejanje,

Ampak je navada.«
Aristotel

Za nami je pestro leto. Učenci so aktivno sodelovali na tekmovanjih, 
številnih likovnih in literarnih natečajih, bralnih maratonih in 
čajankah, pridno so brali za bralno značko (pa ne le v slovenskem 
jeziku) ter celo uprizorili muzikal! Poleg številnih bronastih 
priznanj na šolskih tekmovanjih (iz znanja matematike, angleščine, 
nemščine, kemije, zgodovine, geografije, fizike, sladkorne bolezni, 
Vesele šole, astronomije, Kresničke ter Cankarjevem tekmovanju) 
so se učenci uvrstili na veliko regijskih in državnih tekmovanj. 

Naj omenim le najvišja priznanja – Žana Lorenci, ki je med 
drugim osvojila 1. mesto med devetošolci v regiji (dosegla je 45 točk 
od 50), je na državnem tekmovanju dosegla zlato Cankarjevo 
priznanje. Zlato priznanje je osvojila še na državnem tekmovanju 
iz znanja zgodovine, na državnem tekmovanju iz Vesele šole pa 
si je priborila srebrno priznanje. Zlato Stefanovo priznanje 
je prejel tudi osmošolec Miha Matjaš, ki je s tem dokazal, da 
obvlada fiziko. Sledil mu je tudi sošolec Aljaž Brezovnik, ki je 
prejel srebrno Stefanovo priznanje. Srebrno priznanje sta na 
Cankarjevem tekmovanju dosegli tudi osmošolka Lara Mesner in 
devetošolka Vita Pečoler, na regijskem tekmovanju Bober pa sta 
Lara Mesner in Jan Korat z bronastim priznanjem dokazala, da 
sta odlična v matematiki.

Učenci naše šole so tudi zelo dobri šahisti, saj se jim je s področnega 
tekmovanja uspelo uvrstiti še na državno tekmovanje. Učenci, ki 
so dosegli prva tri mesta, so se udeležili posameznega državnega 
tekmovanja preko spletne platforme Lichess (Jan Korat, Matej 
Eršte, Luka Štih, Taja Štraser in Hana Juvan). Zmagovalni 
pa sta bili tudi naši ekipi, ki sta se udeležili ekipnega državnega 
tekmovanja na OŠ Ljudski vrt Ptuj (ekipa v kategoriji F15: Jan 
Korat, Matej Eršte, Luka Štih in Miha Matjaš ter ekipa v 
kategoriji D12: Taja Štraser, Hana Juvan ter Valerija Novak). 

Ekipnih duh je vodil tudi sedmošolce, ki so se s svojim izdelkom 
uvrstili na državno tekmovanje iz angleščine. Vse tri ekipe, ki so jih 

sestavljali učenci Jaka Solero, Miha Brezovnik, Žana Gerdej 
Fras, Nikola Štih, Melani Kuster, Pia Drajzinger, Kaja Eršte, 
Petra Georgijev, Maja Vanzo, Maja Novak, Zala Vimer in 
Tija Pušnik, so svojile bronasto priznanje.

Osvojena priznanja potrjujejo tudi naše uspešno sodelovanje 
na natečajih Pišem/rišem za prijatelja, Bodi pisatelj, Natečaj za 
najboljšo pesem (med 20 najboljših pesmi se je uvrstila pesem 
šestošolke Alje Rebernik), Naša zemlja, Rima raja, Pedagoška 
akcija 2021, na svetovnem haiku (likovnem in literarnem) natečaju 
ter natečaju Naravne in druge nesreče, kjer je Žana Lorenci za 
svoj prispevek – pesmico Majhni otroci z ognjem – prejela priznanje 
in nagrado. Sodelovali smo tudi na mednarodnem literarnem in 
likovnem natečaju OŠ Horjul ob 110-letnici rojstva Kristine 
Brenkove. Žana Lorenci je v svoji kategoriji dosegla drugo, Nuša 
Pečoler pa tretje mesto.

Da ogromno truda vlagamo v branje, ki je za nas pomembna 
vrednota, priča število prebranih knjig. V tem šolskem letu imamo 
namreč 10 zlatih bralcev (Žana Lorenci, Nuša Pečoler, Vita 
Pečoler, Urška Čas, Tjaša Mager, Jan Korat, Matej Eršte, 
Uma Pavalec, Tine Špegelj in Alina Vrhnjak). Že drugo leto so 
naziv naj bralec šole usvojili učenci Žana Lorenci, ki je prebrala 
36 knjig, Klemen Gašper 45 in Ema Hudnik 40 knjig. Na 
bralnem tekmovanju Centra Oxford v znanju nemščine je bronasto 
priznanje – najvišje priznanje, ki ga je možno doseči – prejelo kar 
84 učencev. Na bralnem tekmovanju iz angleškega jezika so poleg 
priznanj za sodelovanje učenci dosegli kar 19 zlatih in 19 srebrnih 
priznanj. 

Naj končam bolj »športno-plesno«. Tine Špegelj je na področnem 
smučarskem tekmovanju na Poseki dosegel 1. mesto, Jaka Solero 
pa 3. mesto na področnem atletskem tekmovanju v Slovenj Gradcu, 
kjer je tekel na 1000 m. Kar nekaj naših učencev se je udeležilo tudi 
področnega festivala Šolski plesni festival, kjer so bili zelo uspešni, 
devetošolki Nuša Ladinek in Nastja Pečnik pa sta se uvrstili še 
na državno tekmovanje. 

Iskrene čestitke vsem učencem in njihovim mentorjem! Kmalu pa 
le veselo na počitnice!

Lucija TOPLER, prof.

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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NAMESTO TELEFONA KNJIGO V ROKE!

Vsi poznamo preroško misel pesnika Toneta Pavčka o branju, ki jo je 
izrazil v verzih »Če ne bomo brali, nas bo pobralo«. 

Branje je brez dvoma pomembno za kognitivni in celostni razvoj 
posameznika, glasno branje otroku že od rojstva dalje izrazito 
pozitivno vpliva na otrokove kasnejše učne dosežke, besedni zaklad, 
na otrokovo samopodobo in socialne veščine. Ko je otrok že sposoben 
brati samostojno, pa je pomembno, da mu starši še vedno stojijo 
ob strani in so mu pri branju v oporo. Pri tem je najboljša izbira 
predvsem branje leposlovja, ki ima dokazano najbolj pozitivne 
posledice na otrokovo prihodnje življenje, vpliva namreč na njegovo 
uspešnost pri šolanju in v življenju nasploh.

Nobena skrivnost ni, da motivacija za branje med mlajšimi 
generacijami v zadnjih desetletjih upada. Mladi danes sicer res 
veliko berejo, vendar največ med brskanjem po telefonu. Berejo 
predvsem neknjižna elektronska sporočila (družabna omrežja, 
SMS …) na nižji ravni zahtevnosti, vse manj pa posegajo po 
zahtevnejšem leposlovju in brez zunanje motivacije (prisile) vse 
redkeje zaidejo v knjižnice in knjigarne.

Leta 2017 je pri Mohorjevi družbi v Celovcu izšla knjiga uglednega 
nevroznanstvenika in psihiatra Manfreda Spitzerja Digitalna 
demenca. Avtorja skrbi, ker otroci in mladostniki preživijo 
čedalje več časa v virtualnem, namesto v resničnem svetu. Daljša 

izpostavljenost digitalnim vsebinam pa ima zaskrbljujoče posledice 
na razvoj otroških možganov; vpliva na govorne in učne motnje, 
pomanjkanje pozornosti, stres, nespečnost, depresije, pomanjkanje 
empatije in vse večjo nagnjenost k nasilju.

Poenostavljeno lahko zapišemo: medtem ko knjiga blagodejno vpliva 
na otroške možgane, jih pretirana uporaba pametnih telefonov (in 
podobnih naprav) uničuje.  

Tega se globoko zavedamo tudi na naši šoli, zato učence k branju 
spodbujamo s številnimi aktivnostmi skozi vse šolsko leto (bralna 
značka, tekmovanje za najbralca, čajanke ob knjigah, bralni 
maratoni …). Največja nagrada za vložen trud so vsako leto učenci, 
ki se v srednjo šolo podajajo kot navdušeni bralci. 

Med njimi je tudi devetošolka Nuša Pečoler, ki je v svojem 
nagrajenem zapisu o smislu branja zapisala: »Brala bom, kakor da 
so črke moja hrana in brez njih ne bi mogla preživeti! Brala bom, 
ker sem ponosna, da sem del tiste peščice ljudi, ki jim je mar! Brala 
bom, ker imam to sposobnost! Brala bom, da se nam ne zgodi enako 
kot dinozavrom! Brala bom, ker nočem, da naš prečudovit slovenski 
jezik izumre! Brala bom, ker je to del mene! Brala bom, ker sem!« 

Mag. Majda M. LESJAK

NA RAZPOTJU 

Brezskrbno sedim na postelji, ko se nenadoma spomnim na 
ocene in šolo. Postanem slabe volje. Nimam motivacije in volje 
za učenje. Pogledam skozi okno in mojo pozornost pritegnejo 
kapljice, ki se zaletavajo v moje okno in se pri tem razdrobijo še na 
manjše kapljice. Kaj vse so že prestale, te kapljice? In kje vse so 
že bile? Kaj vse bodo še preživele? Tako začnem razmišljati o sebi, 
tudi jaz sem že veliko preživela. 
 
Kmalu bom zaključila osnovno šolo in svojo življenjsko pot bom 
prav tako kot te kapljice nadaljevala. O tem nerada razmišljam, 
to pravzaprav sovražim. Vse lepe spomine in trenutke bom 
morala pustiti za seboj in nadaljevati življenje popolnoma sama. 
Prijateljev, ki so mi do sedaj stali ob strani, ne bo ob meni. Vsi lepi 
spomini, zabavni popoldnevi, praznovanja in šolski izleti … Vse 
to bom zelo pogrešala, novih ljudi se bo težko navaditi. Za svoje 
prijatelje sem zelo hvaležna, vedno so mi stali ob strani, ko sem jih 
potrebovala. To zelo cenim. Nikoli ne bom pozabila naših izletov in 
šole v naravi. Cenim smešne in zabavne trenutke. Hvaležna sem 
za svoje starše, ki so me podpirali ne glede na vse in me sprejeli 
takšno, kakršna sem. Hvaležna pa sem tudi učiteljem, ki so mi 
pomagali pridobiti znanje, ki ga bom potrebovala, da bom lahko v 
življenju kaj dosegla. Šole nisem preveč marala, a priznam, da jo 
bom kljub stresu pogrešala. 

Iz mojega sanjarjenja me zbudi dež, ki se v moja okna zaletava 
še močneje, soba pa se mi kljub dežju zdi tišja kot po navadi. 
Sivi oblaki na nebu so žalostni in nemirni. Naenkrat pa se izza 

oblaka pojavi žarek sonca. Zopet se prepustim svojim mislim. Čez 
natanko eno leto bom jaz daleč stran od tod, od doma. Nekje v 
umetniški šoli, v Ljubljani. Ljubljana mi je zelo všeč, mislim, da 
se je bom dokaj hitro navadila. Morda pa le ne bo tako slabo. Na 
začetku bo težko, a kasneje mi bo postalo lažje. Prav tako kot se po 
dežju zopet pojavi sonce. Sprašujem se, le kje bom čez dvajset let. 
Morda bom umetnica, slikarka, ilustratorka ali celo arhitektka. 
Kdo ve? Mogoče bom imela svoje stanovanje nekje v Ljubljani ali 
pa se bom vrnila nazaj na Gortino. Upam samo, da mi bo uspelo 
najti srečo, strast in prave ljudi, ki me bojo podpirali. Želim si 
veliko lepih trenutkov, kot do sedaj. Upam, da bom uspešna in 
da bom dosegla svoje cilje, svoja pričakovanja. Najbolje je, da se 
prepustim usodi, vse, kar mi ostane, je zaupanje v lepo prihodnost. 
Vrnem se v realnost in pogledam skozi svoje okno. Na nebu se 
razprostira lepa mavrica. Narava je čudovita, veliko te pa tudi 
nauči. Za uspeh so potrebni tako lepi trenutki, ki jih prikazuje 
sonce, kot tudi trpljenje in trdo delo, ki ju prikazuje dež, na koncu 
bo iz obojega vedno nastalo nekaj čudovitega – mavrica. 

Pogledam na uro in se odločim, da se bom učila. Kot pravijo učitelji, 
znanje je ključ do uspeha. Mogoče pa nekega dne le pridem do tega 
svojega uspeha. Sedim za mizo in pomislim na kapljice. Nekega 
dne se bodo zopet znašle na mojem oknu in radovedno gledale, kaj 
počnem, ampak jaz bom takrat daleč stran od tod, nekje na svoji 
poti do uspeha.

Alina VRHNJAK, 9. b 
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NAŠ KAMIŠIBAJ

Kamišibaj je japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. 
Slike so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec ob 
pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. 
Nekoč se je kamišibajkar pripeljal s kolesom. Na prtljažniku je 
imel pritrjen lesen oder, pod katerim so bili predali s sladkarijami. 
Na svoj prihod je opozoril z udarjanjem dveh paličic drugo ob 
drugo. Kmalu se je okrog njega zbrala množica otrok in krajanov. 
Za drobiž so si kupili sladkarijo in ogled predstave. Kamišibajkar 
je svojo zgodbo premišljeno pripravil v nadaljevanjih. Ko je bilo 
najbolj napeto, se je poslovil in odpeljal. S tem si je zagotovil 
publiko ob naslednjem obisku.

Tudi učenci 7. b-razreda smo pripravili svoj kamišibaj in ga 
predstavili na prireditvi ob kulturnem prazniku. Tema kamišibaja 
je bila Levstikova pripovedka o Martinu Krpanu, ki smo jo že 
dobro poznali, saj smo jo poslušali in na to temo pisali tudi spis. 
Ker pa za kamišibaj potrebuješ slike, smo pri likovni umetnosti 
narisali vsak svoj prizor iz knjige. Bilo je zelo zanimivo, saj smo 
lahko predstavili književne osebe, kot smo si jih zamislili. Jaz sem 
moral narisati, kako je Martin Krpan pretepel vse mejače. Ko smo 
zaključili, smo postavili risbe v kamišibaj in jih smiselno razvrstili. 
Nato smo si razdelili vloge za predstavitev zgodbe. Štiri sošolke 
so bile zadolžene, da so menjavale risbe in ob njih pripovedovale 
zgodbo. Jaz in še trije fantje pa smo dobili vsak svojo vlogo. Jaz 
sem nastopal kot Martin Krpan. Bilo je kar zahtevno, saj sem 
moral govoriti zelo nizko, besedilo pa je bilo v starinskem jeziku. 
Kljub vsemu smo uspeli in izpadlo je odlično. Poskrbeti pa smo 

morali tudi za zvočne efekte, na primer za igranje trobente pred 
prihodom cesarja, za zvok kočije in konja … Za vse to so poskrbele 
punce iz šolskega ansambla, ki so delo opravile zelo dobro, saj 
se je bilo vse slišati kakor v resničnem življenju. Na žalost pa 
kamišibaja nismo smeli predstaviti v živo, ker se še nismo smeli 
toliko družiti, temveč so nas posneli.

Škoda, da si nimamo kdaj priložnosti ogledati pravega kamišibaja, 
kar bi bilo zelo zanimivo. Vseeno pa je bilo zanimivo izkusiti, 
kako je predstavljati kamišibaj. Vanj smo vložili veliko truda. Biti 
kamišibajkar je zelo težko, ampak tudi nadvse zabavno.

Jaka SOLERO, 7. b

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU

Ne bom lovila zvezdic –
na nebu naj žarijo.
Rož ne bom iskala – 

kjer so, tam naj cvetijo.

Nič ptičk ne bom prosila, 
da pesmice bi pele –

naj letajo, kjer hočejo, 
proste in vesele.

Sama bom zapela 
pesem iz srca,

pa bo najbolj vesela 
moja mamica!

Neža Maurer

V petek, 25. 3. 2022, smo v avli OŠ Muta po dveh negotovih 
»koronskih« letih ponovno v živo počastili mamice ob njihovem 
prazniku. 

Prijetno je bilo videti skoraj do zadnjega kotička zapolnjen prostor 
samih žena, ki so nestrpno pričakovale, kdaj se bodo na odru 
pojavili nastopajoči učenci naše šole, ki jih je bilo kar precejšnje 
število.

Da je prireditev gladko stekla, so se vsi nastopajoči od 1. do 9. 
razreda, skupaj z razredniki in drugimi učitelji z veliko vnemo 
pripravljali in pridno vadili prav vsako točko programa. Tako na 
odru ni manjkalo ubranega petja naših šolskih zborčkov, OPZ in 
MPZ, Orffove skupine, plesnih koreografij, recitacij, dramskih 
uprizoritev in še bi lahko naštevali.

Prireditev nas je napolnila s prijetno toplino in hvaležnostjo do 
naših mamic, babic, ki jih imamo radi, z njimi preživljamo čas in 
nam pomenijo največ na svetu.

Alenka VILAR, 
koordinatorka prireditve

Naš kamišibaj

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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ČAS JE, DA UKREPAMO ZA LEPŠI JUTRI!

Na Osnovni šoli Muta že vrsto let poteka 
eko krožek, v dejavnosti katerega so preko 
razrednih eko predstavnikov vključeni vsi 
učenci šole. 

Prvotni namen eko krožka je ozaveščanje 
učencev o pomembnosti varovanja narave 
za ohranjanje zdravega življenjskega 
prostora za vsa živa bitja. Obenem želimo 
privzgajati zdrav način življenja z več 
gibanja, spoštljiv odnos do hrane, pomen 
lokalno in ekološko pridelanih živil, pomen 
ločenega zbiranja odpadkov in varčevanja 
z energijo, kar vse vodi do zmanjšanja 
toplogrednih plinov. 

Z različnimi dejavnostmi želimo preko 
učencev delovati tudi širše, saj so v šolske 
akcije zbiranja odpadnega materiala 
neposredno in posredno vključeni tudi krajani Mute. Celoletno 
dejavnost eko krožka vsebinsko predstavimo vsako leto v okviru 
dneva dejavnosti, obenem pa ta dan izkoristimo za aktivnosti, s 
katerimi želimo poskrbeti zase in za naravo.

V soboto, 23. aprila 2022, smo dan pričeli s kulturno prireditvijo z 
naslovom »Čas je, da ukrepamo za lepši jutri!« Prvi del kulturnega 
programa je bil namenjen dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. 
aprila. V kratkih točkah so nastopajoči učenci predstavili posledice 
sodobnega načina življenja in načine, s katerimi se lahko le-tem 
izognemo. V drugem delu prireditve pa so učenci na zanimiv 
način predstavili zgodovinsko ozadje in pomen praznovanja 27. 
aprila, dneva upora proti okupatorju, ter 1. maja, praznika dela. 

Po prireditvi so eko predstavniki učencem šole predstavili 
razstavljene eko plakate, katerih skupna tema je bila ZELENI 
KORAKI – EKO JUNAKI. Učenci so z njimi prikazali svoje 
razredno raziskovalno delo o negativnih posledicah toplogrednih 
plinov. Še posebej so raziskali nastanek in škodljivosti ogljikovega 
dioksida. Med ogledom plakatov so učenci spoznali, kaj je ogljikov 
dioksid, kje in kako nastaja, kakšen vpliv ima na življenja živih 
bitij ter kaj lahko sami storimo za zmanjšanje njegovih izpustov. 
Eko predstavniki so vsebino plakatov predstavili zelo zanimivo 
in izčrpno, ob čemer so se učenci naše šole in šole s prilagojenim 
programom naučili mnogo koristnega. Po predstavitvi plakatov 
so si lahko učenci druge in tretje triade ogledali dokumentarni 
film Neprijetna resnica avtorja Al Gora. Kljub težki tematiki so 
učenci pozorno sledili vsebini filma in prisluhnili avtorju, ki je 

na zanimiv in razumljiv način predstavil posledice čezmernega 
onesnaževanja ozračja. S podkrepljenimi dejstvi je dokazal, da 
je res skrajni čas, da spremenimo način življenja ter tako rešimo 
Zemljo in sebe pred uničenjem.

Seveda so svoja dognanja in spoznanja podkrepili še z dejanji, 
zato so se učenci skupaj z učitelji odpravili po kraju in njegovi 
okolici z namenom, da ga očistijo. Čeprav je pomlad z zelenjem 
že skrila kakšno smet našim očem, so se učenci s pohoda vračali 
s polnimi vrečkami stvari, ki ne sodijo v naravo. Morda vrečka 
pobranih smeti komu ne pomeni več kot kapljica v morju. A vedeti 
moramo, da je morje sestavljeno iz mnogo kapljic, zato je za morje 
pomembna vsaka.

Srčno upam, da bom kot mentorica eko krožka lahko vsaj delček 
tega zavedanja položila v srca naših učencev in da bodo med 
njimi vzklile tiste redke svetle zvezdice, ki bodo imele voljo in 
moč spremeniti mišljenja ljudi in ohraniti življenje na Zemlji 
prihodnjim rodovom.

Milena REPNIK, 
mentorica eko krožka

Vsak prispeva svoj delček ...

ZABAVNO-REKREACIJSKI DAN

Učenci 1., 2. in 3. razreda smo izkoristili sončen dan in se peš 
odpravili na Gortino. Naš cilj je bil gortinsko igrišče. Da nam 
kljub soncu ni bilo vroče, nas je med potjo hladil veter. Krajši 
postanek smo naredili pod mogočnim drevesom in si spočili noge 
ter se okrepčali z vodo. Po prihodu na igrišče smo pomalicali in 

si nabrali novih moči za igre. Te so bile zanimive in nevsakdanje. 
Čas je hitro minil in polni vtisov smo se odpravili proti šoli.

Katja KUNEJ, 
razredničarka 1. a
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FOLKLORNI PLES

Učence 4. a razreda sem povabila k plesanju 
folklore, da bi lahko popestrili šolske prireditve. 
Učenci so bili nad idejo navdušeni in kar hitro smo 
pričeli z delom. Najprej smo se naučili en ples, ko 
smo obvladali tistega, smo se naučili še drugega ter 
nato nadaljevali tako naprej. 

Učenci so ob plesu uživali in se naučili nekaj 
novega. Posebej zanimivo jim je bilo, da so lahko 
bili oblečeni v posebna oblačila. Z našimi plesnimi 
točkami smo tako letos popestrili že kar nekaj 
šolskih prireditev in upamo, da bomo lahko z našimi 
nasmejanimi obrazi razveselili še koga.

Doris SRČIČ, 
razredničarka 4. a

Veselo rajanje

NARAVOSLOVNI DAN – GOZD KOT ŽIVLJENJSKI PROSTOR 

Četrtek, 12. 5. 2022 … Ta dan se je dobro začel. V šoli smo se 
pogovarjali, kdaj si bomo odšli k strelišču ogledat, kako najdejo 
različne ranjene živali in bitja. Po malici smo vzeli svoje 
nahrbtnike, bidone in ključe ter se odpravili do strelišča. Pot ni 
bila tako dolga, a vseeno je bila za kakšen požirek vode. Ko smo 
prispeli, smo videli lovce ter razne pse. Bilo je zelo zanimivo in 
imeli smo tudi priložnost pobožati kakšnega. Nato so predstavili, 
kako psi najdejo ranjeno bitje ter kako hitri so. Ko smo končali, smo 
odšli do solnice blizu strelišča, kjer smo izvedeli veliko novega. 
Kmalu smo šli peš naprej proti izhodu gozda do polja, pri katerem 
smo malo popili in se odpravili na pot proti šoli.

Ogled je bil zelo zabaven in poučen. Ni bilo dolgo in že smo bili 
v šoli. Nato smo se odpravili v telovadnico, kjer nas je čakala 
učiteljica športa. Zaigrali smo eno igro in že je bilo konec. Nato 
smo odšli nazaj v razred in imeli še odmor. Jan GOLOB, 4. a

Izvedeli smo veliko novega

ZLATI BRALCI V ROJSTNEM KRAJU BRALNE ZNAČKE

Učenci, ki smo vseh devet let pridno brali za bralno značko, 
prejmemo ob koncu osnovnega šolanja naziv zlati bralec. Zlate 
bralce vsako leto povabijo na slavnostno prireditev na Prevalje, 
rojstni kraj bralne značke.

V petek, 20. 5. 2022, smo se zlati bralci odpravili v Družbeni 
dom Prevalje. Letos nas je iz OŠ Muta šlo kar devet (en učenec 
pa se je žal opravičil). Na Prevaljah smo skupaj praznovali 61. 
rojstni dan bralne značke. Spremljali smo pogovor z najbolj 
branimi slovenskimi mladinskimi avtorji. Gostje so bili Primož 
Suhodolčan, Slavko Pregl, Anja Štefan, Andrej Rozman Roza in 
Boštjan Gorenc – Pižama. Pogovor je tekel o začetku njihovega 
pisanja in o branju tudi v digitalni prihodnosti. Na proslavo bi 
morala priti tudi gospa Janja Vidmar, vendar se je opravičila. Vsi 
smo bili malo razočarani, saj smo imeli zanjo pripravljenih največ 
vprašanj. Pogovor z gosti mi je bil kljub vsemu všeč, vmes sem se 
velikokrat tudi pošteno nasmejala. Izvedela sem veliko novega o 
gostih in jih bolje spoznala.

Na koncu smo naredili skupinsko sliko in se nasmejani vrnili na 
Muto, kjer smo se posladkali s sladoledom. 

Vita PEČOLER, 9. a

Zlati bralci v družbi najbolj branih mladinskih pisateljev

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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PESTRO GLASBENO USTVARJANJE NA OSNOVNI ŠOLI MUTA

Po dveh letih omejitev in prilagoditev glasbenih nastopov, ko so 
se učenci, vključeni v glasbeno življenje na naši šoli, že dodobra 
spoznali s snemanjem glasbe in virtualnimi dogodki, smo končno 
tudi mi zadihali s polnimi glasbeno ustvarjalnimi pljuči.  
Tako se bodo v zaključnem mesecu šolskega leta zvrstili pestri 
glasbeni projekti naših učenk in učencev.

Z Otroškim in Mladinskim pevskim zborom OŠ Muta smo z 
veseljem popestrili šolske prireditve. Udeležili smo se tudi velikega 
zborovskega dogodka »Zborovski BUM 2022« v organizaciji 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter Zavoda RS za 
šolstvo, ki je bil 1. 6. 2022 ob 17.00 v športni dvorani pri OŠ 
Brezno-Podvelka, kjer je zapelo preko 270 mladih pevcev in pevk 
osnovnih šol Zgornje Dravske doline. 

Aktivni smo tudi v igranju ansambelskih zasedb, letos delujeta 
na naši šoli kar dva ansambla, ki sta svoj pop in rock repertoar 
predstavila na Letnem koncertu šolskih ansamblov OŠ Muta v 

torek, 7. 6. 2022, ob 18.00. V prijetnem kabaretskem vzdušju ob 
soku in pečenih keksih, ki so jih za vas pripravili učenci, je koncert 
zagotovo prijetna izkušnja. 

Še posebej pa smo ponosni na naš avtorski projekt, ki je po letih 
dozorevanja idej dokončno ugledal luč sveta. Muzikal OŠ Muta 
»PODVODNO KRALJESTVO – V iskanju sreče« nas skozi 
navihano pripoved popelje k skrivnostnim gozdnim vilam, 
samosvojim povodnim škraticam, mamijo nas dobrote, ki nam jih 
podvodno kraljestvo nudi v svojih razkošnih sobanah – najnovejši 
telefončki, zavidljiva lepota in svetovna slava … Vse za spoznanje, 
da se sreča vedno skriva tam, kjer jo najtežje najdemo – točno pred 
našim nosom, v družbi naših najdražjih. 

Avtorsko delo, ki mu je besede, po predlogi ljudske pravljice O 
povodnem možu, vlila Majda M. Lesjak, pod glasbo, aranžma in 
režijo se podpisuje Miha Šrimpf, za celostno vizualno podobo stoji 
Anita K. Bowen, šivala je Tončka Merčnik, plesno koreografijo 
sta usmerjali Natalija E. Stražišnik in Martina L. Šumah. 
Učenke naše šole – Nuša Ladinek, Vita Pečoler, Uma Pavalec, 
Sara  Vitrih, Žana Pučko, Urška Čas, Žana Božič, Alina Vrhnjak, 
Tija Pušnik,  Nuša Pečoler in Žana Gerdej Fras pa z odličnim 
občutkom povezujejo odrsko igro s prepevanjem ter obljubljajo 
svojevrstno doživetje za vse generacije gledalcev. Muzikal že 
gostuje in se predstavlja po koroških šolah, možno pa si ga bo, 
vsem zainteresiranim krajanom, ogledati tudi za izven, in sicer 
22. 6. 2022 ob 19.00 v avli OŠ Muta.

Miha ŠRIMPF,
prof. glasbene umetnosti

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

So najvidnejša promocijska kompanija na področju izobraževanja 
in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center 
Slovenije, naš območni koordinator pa je Ljudska univerza Ravne 
na Koroškem. Izvaja se v sodelovanju z različnimi ustanovami, 
šolami, posamezniki … S projektom opozarjamo na pomembnost 
učenja – v vseh življenjskih obdobjih. Letošnji slogan je Slovenija, 
učeča se dežela. Potekal je od 9. maja do 12. junija, sodelovala 
pa je tudi naša šola. Izvedli smo več različnih delavnic in 
predavanj za učence, in sicer: Spoznavam …, Vau, dobra knjiga, 
preventivno delavnico za mladostnike, spoznavam stanovalce v 
Domu Hmelina, nadarjeni učenci pa so se priključili učencem 
podaljšanega bivanja. 

Učenci so na delavnicah in predavanjih aktivno sodelovali in 
pripravili različna vprašanja, na katera so dobili odgovore. V 
Domu Hmelina pa so stanovalce doma z invalidskim vozičkom 
peljali na sprehod. Medtem so se pogovarjali, stanovalci pa so jim 
zaupali različne zgodbe. Učenci so povedali, da so zanimivi, da 
veliko vedo in da se radi pogovarjajo. Nekaterim pa je bilo težko, 
ker so opazili, da so nekateri stanovalci bolni, potrebujejo veliko 
podpore in imajo tudi težave z demenco.

Hana Juvan iz 5. a razreda je povedala: »Stanovalci doma so nas 
pričakali pred domom in se nas zelo, zelo razveselili. Srečanje 
s starostniki Doma Hmelina mi je bilo v veselje in želim si jih 
obiskovati tudi v prihodnje, saj potrebujejo našo pomoč.«
Tudi na ostalih delavnicah, ki so potekale na šoli, je bilo zelo 
zanimivo in pestro. Učenci podaljšanega bivanja so se z učenci 
predmetne stopnje družili ob različnih igrah. Razvijali so socialne 
veščine, ki so potrebne za dobre medsebojne odnose (strpnost, 
medsebojno spoznavanje, lepa komunikacija, timsko delo …). 
Pomembno je bilo tudi spoznanje, da so bili mlajši ob druženju 
s starejšimi vrstniki bolj zavzeti za družabne igre, prav tako pa 
tudi ponosni, da so se lahko igrali z njimi. Tako so se učenci med 
seboj povezali, se bolje spoznali ter doživeli spoštljive in sproščene 
medsebojne odnose, kar pa pri mladih razvija pomembne vrednote, 
ki so temelj za odraščanje. 

Marija LISEC, mag. soc. dela
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NOVINARSKI KROŽEK NA OBISKU 

AVGUST ŠRAJNER: »IGRANJE MI JE POMENILO SREČO IN VESELJE«

V prijetnem spomladanskem vetru sva se pod drevesi pred njegovo 
hišo pogovarjali z gospodom Avgustom Šrajnerjem, pogovoru pa 
se je pridružila tudi njegova žena Marija. Obe sva mu prinesli 
pozdrave svojih dedkov, kar govori o tem, kako priljubljen in 
poznan je med domačini. Vse svoje življenje je posvetil glasbi, igral 
je v številnih ansamblih in svoje glasbeno znanje tudi prenašal na 
mlade. Pri svojih 92. letih igrati ne more več, glasbo pa še vedno 
rad posluša.

Kakšni so Vaši spomini na vojne čase? 
Ko sem končal šolo, je bila še vojna in bil sem mobiliziran. Moral 
sem kopati jarke pri Sveti Ani, blizu Destrnika. K sreči se je vojna 
kmalu končala in lahko sem se izučil za ključavničarja.
 
Kdo pa Vas je naučil igranja klarineta in Vas navdušil zanj? 
Navdušil me je izseljenec, po rodu Čeh, ki je v času vojne prišel v 
Slovenijo. Z njim smo se povezali preko glasbe. Znal sem nemško in 
Rudolf Daniel me je naučil prvih tonov. Poučeval me je harmoniko. 
Nato pa me je gospod Miheu izbral za igranje klarineta v pihalnem 
orkestru.

Ali znate igrati še kateri drug instrument? Kateri? 
Poleg klarineta in harmonike znam igrati še kitaro in saksofon. 
 
Od kod Vam veselje do glasbe?
Glasba me je že od nekdaj zanimala. Mama mi je pripovedovala, 
da sem se kot majhen otrok skril pod mizo, si iz časopisa izdelal 
harmoniko in igral nanjo ter prepeval.  

V katerih ansamblih in drugih zasedbah vse ste igrali?
Igral sem v Kmečki godbi Pernice, Pihalnem orkestru Radlje, 
Pihalnem orkestru Muta, v kvartetu Kobanski fantje, v ansamblu 
bratov Pihler in v ansamblu bratov Tertinek, pri Ljudskih godcih 
Kujih in pri Diatonu. Sodeloval sem tudi s harmonikarjem Maksom 
Brezovnikom in z Adijem Smolarjem starejšim, ki je kasneje skupaj 
s Konradom Dolerjem ustanovil Fante treh dolin.

Kako dolgo ste igrali v Ansamblu Diaton in kaj Vam je 
pomenilo igranje v tem ansamblu?
V Diatonu sem začel igrati že leta 1991, ko se je ta ansambel 
ustanovil, in v njem igral vse do leta 2020. Od leta 2001 do 2020 
sem bil tudi predsednik te sekcije. Ta ansambel smo ustanovili, da 
se stara glasba in igranje na frajtonarico ne bi pozabilo. Igranje pa 
mi je vedno pomenilo srečo in veselje. 

V katerem ansamblu Vam je bilo najljubše igrati in zakaj? 
Ne bi se mogel odločiti, saj sem povsod užival. Če je en ansambel 
razpadel, se je drugi sestavil. V življenju sem vse vzel za hec in vse 
povezal z glasbo. Včasih je bil problem dobiti inštrumente. Če smo 
igrali na porokah, smo zaslužili in tako smo si čez čas inštrumente 
lahko kupili. 

Kako pogosto ste imeli vaje? 
Vaj včasih pravzaprav ni bilo dosti. Igralo pa se je veliko več kot 
danes. Pri Diatonu smo res imeli vaje vsak teden, pri godbi celo 
dvakrat na teden, pri ljudskih ansamblih pa samo eno uro pred 
nastopom.

Na katerih dogodkih ste največ igrali? 
Z godbo, v duetu in solo sem največkrat igral na pogrebih. Z 
ansambli pa na porokah, proslavah in »flincarijah«. 

Ali se spomnite kakšnega zanimivega dogodka med Vašim 
igranjem? 
Spomnim se, da so imeli ljudje v času Avsenikov poniževalen odnos 
do frajtonarice. Na neki poroki na Šentvidu je ženin še posebej 
naročil muzikantom, da ne sme nihče priti s frajtonarico. Nagnal 
je moškega s kromatično harmoniko, ker je mislil, da je diatonična, 
v resnici pa je bila tista harmonika takrat vredna več kot klavirska.

Drugi zanimiv dogodek se je zgodil, ko smo trije igrali nekje v 
Avstriji. Gostitelj je bil pijan in je pred plačilom vprašal, koliko nas 
je bilo. »Vier oder fünf?« Rekli smo: »Fünf.« In plačal je petkrat po 
sto mark – za pet muzikantov.

G. Šrajner je bil član ansambla Diaton

Na obisku pri gospodu Šrajnerju

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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Če bi se lahko še enkrat odločili, ali bi bili spet glasbenik in 
zakaj?
Po vsej verjetnosti bi spet bil, saj mi glasba pomeni veselje. 

Ali je kdo v Vaši družini tudi glasbenik? 
Vsi, razen žene Marije. 

Svoje glasbeno znanje ste prenašali tudi na mlade. Kje vse 
ste poučevali?
Včasih ni bilo glasbenih pedagogov. Poučeval sem v Radljah 
ob Dravi, v Vuzenici in tudi na domu. Učil sem tudi priznano 
flavtistko Karolino Šantl Zupan, ki sem jo navdušil za glasbo in 
igranje ter bil njen prvi učitelj. Igranja na piščalko sem jo učil kar 
v domači kuhinji. Še danes imava lep odnos. 

Ko so me nagovarjali, da bi bil kapelnik Kmečke godbe Pernice, 
pa sem igranja naučil Sandija Pungartnika, ki to godbo še danes 
uspešno vodi.

Katera zvrst glasbe pa Vam je najbolj všeč? 
Najbolj mi je všeč mi je narodnozabavna glasba. 

Kako dolgo že živite na Spodnji Muti? 
Na Spodnji Muti živim od 6. 8. 1965, v hiši, ki smo jo gradili štiri 
leta. Prej sva z ženo živela pri Uršniku na Sv. Primožu, rojen pa 
sem na Zgornji Vižingi. 

Ste v svojem življenju veliko potovali po svetu? 
Da, precej. Leta 1964 sem bil več kot štiri mesece službeno na 
Švedskem, šel sem avgusta, vrnil pa sem se na sveti večer. Nazadnje 
sem z Boštjanom Konečnikom nastopal na Japonskem, ravno takrat 
je bil tam potres. Tam so potresi pogosti, meni pa je bilo to nekaj 
nenavadnega. Bil pa sem že tudi na Irskem. 

Ali ste veliko brali? Katera knjiga Vam je bila najbolj všeč? 
Bolj me je zanimala glasba. Redno pa sem bral Družino in časopise. 

Ste imeli kdaj tudi kakšno žival? 
Da, imel sem ribe, ptice, zajce in pujse. 

Ali ste imeli poleg glasbe še kakšen hobi? 
Včasih sem se ukvarjal z gojenjem ribeza, zato ga imam še danes 
nekaj posajenega. 

Katera barva Vam je najbolj všeč? 
Najbolj všeč mi je zelena barva, ker je je v naravi največ. 

G. Avgust Šrajner, hvala za pogovor. Želiva Vam še veliko 
zdravja in veselja ob poslušanju glasbe.

Pia DRAJZINGER in 
Neža SMOLAR PLACET, 7. a

SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA 
»Iskanje odličnosti pomeni, da poskušamo dati vse od sebe pri 
vsem, česar se lotimo.« 

Miti in modrost starih Grkov

Kreativnost, inovativnost, prilagodljivost, samozaupanje, 
prevzemanje odgovornosti … Lik mladega človeka v sedanjosti 
in prihodnosti je vodilo našega pedagoškega dela. O tem želimo 
spregovoriti vsakič, kajti strokovni delavci in vodstvo šole z veliko 
odgovornostjo do naših dijakov načrtujemo in izvajamo ne le 
redne šolske ure, temveč tudi mnoge izbirne vsebine in projekte, 
tako mednarodne kot šolske. V zadnjem delu šolskega leta se je 

življenje na šoli vrnilo v stare tirnice. Vrvež šolskih hodnikov 
je spet tu, kar po dveh letih zveni kar blagodejno. Športni dan 
na stadionu, ekskurzije, srečanje z mladimi iz drugih držav, 
potovanje v tujino, spoznavanje novih ljudi in znanj … 

Raznolikost programov (več o tem na spletni strani šole in FB 
profilu) ponuja pestro izbiro za vključevanje v vrsto šolskih in 
mednarodnih projektov, možnosti opravljanja prakse v tujini, 
kar še nadgradi redni pouk. S ponosom se oziramo na mnoge 
uspehe naših dijakov na vseh strokovnih področjih in vsakoletnih 
izjemnih uspehih na poklicni maturi; kmalu bomo zaključili še 
eno šolsko leto.

NAŠA ŠOLA GOSTILA DIJAKE IN UČITELJE ŠTIRIH DRŽAV V OKVIRU 
MEDNARODNEGA ERASMUS+ KAR 2 PROJEKTA »ENERGIJA JE 
PRIHODNOST SVETA«

V tednu med 2. 5. in 6. 5. 2022 je naša šola gostila 23 dijakov in 
8 učiteljev iz Francije, Italije, Slovaške in Turčije. Tuje dijake so 
sprejele družine naših dijakov in teden je za vse potekal nekoliko 
drugače kot po navadi. Družili so se ob številnih projektnih 

aktivnostih in seveda tudi v prostem času. Pri projektu dijaki 
aktivno pristopajo k okoljevarstvenim problemom in si na ta 
način krepijo svojo ekološko osveščenost. Dijaki so v tem tednu 
sodelovali na delavnici izdelovanja košaric iz starega časopisnega 
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Udeleženci mednarodnega projekta

papirja, izdelovali so t. i. ‘semenske bombe’ (v glino zavito seme), 
ki so jih kasneje odvrgli na nezaraslih površinah. Z velikim 
veseljem so izdelovali nakit iz odpadlega lesa. Imeli so delavnico 
na temo obnovljivih virov energije, pri kateri so dijaki primerjali 
stanje v državah partnericah in opravili primerjavo kazalnikov 
ogljične intenzivnosti.

Podali so se v Prekmurje, kjer so si ogledali, kako podjetje Lušt 
uporablja geotermalno energijo za pridelovanje svojih slavnih 
paradižnikov, prav to pa uporabljajo tudi v Termah 3000, ki so jih 
prav tako obiskali. Ogledali so si velenjsko podjetje Plastika Skaza, 
potem pa še največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki se nahaja v 
Prapretnem pri Hrastniku. Seveda se niso mogli izogniti obisku 
Ljubljane, kjer so prebili skupaj še zadnjih nekaj uric pestrega 
tedna.

ZLATA NINA ČREP NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE

Naslov letošnjega tekmovanja se je glasil VEDRE BLIŽINE 
MED NAMI.
Nina Črep, dijakinja 3. letnika programa Predšolska vzgoja, je z 
mentorico Andrejo Breznik pogumno vstopila v svet raziskovanja 
literature. Po uspehu na šolskem in regijskem tekmovanju je na 

državnem tekmovanju, ki je potekalo v soboto, 12. 2. 2022, pisala 
spis na književno temo, v katerem je morala pokazati poznavanje 
in razumevanje ter doživljanje dramskih del Alenke Goljevšček 
Kermauner: Pod Prešernovo glavo in Georga Bernarda Shawa: 
Pigmalion. To ji je odlično uspelo, saj je osvojila zlato priznanje.

DRUŠTVO RAČUNOVODIJ KOROŠKE 31. 3. 2022 PODELILO NAGRADE 
NAJBOLJŠIM DIJAKOM

Trije najboljši dijaki programa Ekonomski tehnik na področju 
računovodstva so se udeležili letnega zbora računovodskih delavcev 
v Hotelu Vabo in prejeli simbolične nagrade. Poleg Laure Filip 
in Mie Kajzer je bil povabljen tudi Tadej Jelenko, ki pa se zaradi 
intenzivnih priprav na državno tekmovanje iz Gospodarstva 
podelitve ni udeležil. Dijake je spremljala mentorica Olga Jeznik. 

Laura Filip: »Ko sem prejela povabilo na srečanje društva 
računovodskih in finančnih delavcev, sem bila zelo presenečena, 
hkrati pa zelo vesela, saj je bil ta dogodek prvi korak v svet ljudi, ki 
so strokovnjaki na področju računovodstva, področja, za katerega se 
tudi sama izobražujem. Računovodstvo me zelo zanima in si želim 
nadaljevati izobraževanje v tej smeri. Računovodski in finančni 
delavci so nepogrešljivi v vsakem podjetju. In če je računovodski 

kader dober, natančen in vedno v koraku z zakoni na področju 
poslovanja, lahko doprinese velik del k uspešnosti vsakega podjetja. 
V prihodnosti si želim delati v računovodskem sektorju, ker me to 
delo zelo veseli. Hvala za to izjemno izkušnjo.«

Mia Kajzer: »Tudi mene je presenetilo povabilo na srečanje društva 
računovodskih in finančnih delavcev, saj tega nisem pričakovala. 
To je bila zelo lepa priložnost, da sem bila v stiku z ljudmi, ki se 
ukvarjajo s poklicem, ki me zanima. Moja izobraževalna pot se 
bo zagotovo nadaljevala v tej smeri, saj je računovodstvo zelo 
zanimivo. Menim, da je bila to ena lepa izkušnja.«

Letošnja generacija je zelo predana poklicu, saj večina dijakov želi 
nadaljevati študij na področju ekonomije.

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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ŠOLSKO TEKMOVANJE UČNIH PODJETIJ

V torek, 20. 12. 2021, je na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta 
potekalo šolsko tekmovanje učnih podjetij. Tekmovanja so se 
udeležila tri učna podjetja, in sicer UP MIVSI, ki se ukvarja z 
delavnicami za mladostnike, podjetje sta zastopali Maša Kremzer 
in Maruša Rotovnik, UP Diona, ki prodaja naravno kozmetiko, 
zastopala pa sta ga Nika Krajcer in Luka Strmčnik, in UP 
Eko Krojaček, ki se ukvarja s predelavo in prodajo tekstilnih 
izdelkov v igrače in oblačila. Ocenjevalno komisijo so sestavljale 
Vanja Lužnic, Karmen Grudnik in Darja Sovinc. Tekmovanje je 
zaradi izrednih razmer ponovno potekalo preko spleta s pomočjo 
aplikacije Zoom.

Komisija je predhodno ocenila poslano promocijsko gradivo, 
in sicer celostno grafično podobo podjetja – katalog, prospekt, 
zgibanko, vizitke, jumbo plakate, radijsko in TV-reklame, 
nagradno igro za kupce, spletno in Facebook stran, Instagram 
…). Na samem tekmovanju smo ocenjevali urejenost tekmovalcev, 
predstavitev podjetja in ponudbe ter z vprašanji preverili njihovo 
informiranost o izdelkih in storitvah podjetja, poznavanje trga ter 
način reagiranja v določenih izrednih razmerah na trgu.

Vsa učna podjetja so se zelo dobro odrezala. Njihovo promocijsko 
gradivo je vrhunsko izdelano, zelo dobro poznajo svoje proizvode, 
pokazali pa so se tudi kot odlični retoriki, ki se znajdejo v vsaki 
situaciji. Odločale so malenkosti. Na državnem tekmovanju učnih 
podjetij v Celju 16. 2. 2022 je našo šolo zastopalo učno podjetje 
Eko Krojaček, učno podjetje Diona pa je v tistem času vodilo 
poslovne sestanke z učnimi podjetji iz vse Slovenije. 

In kako se je Eko Krojaček odrezal na državnem tekmovanju?
16. mednarodni sejem učnih podjetij je potekal v virtualni obliki, 
na katerem je istočasno potekalo tudi državno tekmovanje učnih 
podjetij. Sejem je edinstvena priložnost za dijake, da v praksi 
preizkusijo svoja ekonomska znanja, seveda pa tudi sposobnosti 
komuniciranja in sklepanja poslov. Na njem je sodelovalo 35 
domačih in tujih učnih podjetij iz Amerike, Slovaške, Španije, 
Madžarske, Bolgarije … Med njimi je bilo tudi naše podjetje Eko 
Krojaček d. o. o., ki se ukvarja s predelavo in prodajo tekstilnih 
izdelkov v oblačila in igrače.

Obiskovalci so se lahko “sprehodili” med stojnicami, ki so bile 
opremljene z online klepetalnicami, kjer so lahko opravili nakup 
ali pa zgolj poklepetali z zaposlenimi, pregledali njihovo ponudbo, 
kataloge, poslovni načrt, reklame in druga interaktivna gradiva. 
V času sejma je potekalo državno tekmovanje učnih podjetij, na 
katerem so poleg interaktivnih promocijskih gradiv ocenjevali 
poslovni načrt, izvirnost poslovne ideje, komunikativnost 
osebja, spletno stran itd. UP Eko Krojaček se je uvrstilo med 10 
najboljših učnih podjetij in zasedlo odlično 3 mesto. 

V sklopu sejma so potekala tudi poslovna srečanja, na katerih 
je imelo naše UP Diona stacionarno omizje. Poslovne sestanke 
so imeli z desetimi podjetji. Tudi oni so s sklenjenimi posli zelo 
zadovoljni. Vsi so pridobili veliko izkušenj, ki jim bodo v življenju 
prišle zelo prav. Dokazali so, da postajajo odlični, samozavestni 
poslovneži in zelo dobri retoriki, ki se znajdejo v vsaki situaciji.

Z odličnimi izkušnjami so se dekleta podala tudi na tekmovanje 
za najboljšo podjetniško idejo – POPRI 2022
Na mladih svet stoji, so podjetni, zagnani in strastni, znajo videti 
onkraj okvirov in imajo sveže ideje. To so dokazale tudi mlade 
ekonomistke Laura Vušnik, Zala Laznik, Denisa Sajevec in Gloria 
Maček, ki so pod mentorstvom Darje Sovinc in Vanje Lužnic 
razvile podjetniško idejo Eko Krojaček, kjer gre za predelavo 
tekstilnih izdelkov v igrače in oblačila.

Da je njihova ideja resnično dobra, podrobna in ima potencial, 
saj naslavlja pomembne probleme, je zaznala tudi komisija na 
tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo – POPRI. Letos se je na 
tekmovanje prijavilo več kot 340 mladih s 122 podjetniškimi 
idejami iz cele Slovenije. Eko Krojaček se je uvrstil med 12 
polfinalistov v svoji starostni kategoriji v severovzhodni regiji. 
Predstavitev ideje so odlično opravile in dokazale, da jim je 
smiselno prisluhniti, jih upoštevati in spodbujati. Vodita jih 
zagon in strast in niso omejene v razmišljanju. So polne energije, 
zasledujejo svoje strasti in želje. Vse to pa je zmagovalna 
kombinacija, ki je lahko ob podjetniški žilici odličen recept za velik 
uspeh.

Denisa, Laura, Zala in Gloria ob predstavitvi podjetniške ideje

Ekipa UP Eko Krojaček
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EKSKURZIJA V LJUBLJANO

Dijaki drugega letnika programa Predšolske vzgoje in dijaki 
drugega letnika programa Okoljevarstvenik tehnik so se v okviru 
interesnih dejavnosti odpravili na ekskurzijo v Ljubljano. Čakal 
jih je obisk predsedniške palače, voden ogled po znamenitostih 
Ljubljane in posebna šolska ura v Slovenskem šolskem muzeju. 
Najprej so obiskali Predsedniško palačo, kjer so jih lepo sprejeli 
v kristalni dvorani, pozdravil jih je tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, ki jim je razkazal svoje delovne prostore. 
Najdlje so se ustavili v njegovi delovni sobi. Ker so bili radovedni, 
so predsedniku postavili nekaj vprašanj, na katera je z veseljem 
odgovoril, sledila pa je tudi obvezna skupinska slika. Za konec pa 
so jih pogostili še s sladoledom.

Sprehodili so se po prestolnici, pot jih je vodila mimo Cankarjevega 
doma, parlamenta, Narodnega muzeja Slovenije, Slovenskega 
narodnega gledališča, Opere in baleta do Prešernovega trga. 
Podali so se čez Tromostovje, mimo Mestne hiše na Ljubljanski 
grad. V Slovenskem šolskem muzeju so poslušali učno uro naših 
dedkov in babic, kako je pouk potekal v 19. stoletju in prisostvovali 
pri učni uri fizike. Ob obisku Ljubljane so si prislužili tudi nekaj 
prostega časa.

V predsedniški palači

PREDAVANJE IN OGLED DREVESNICE OMORIKA

Dijaki 4. letnika programa Okoljevarstveni 
tehnik so obiskali drevesnico Omorika, 
kjer jih je sprejel lastnik drevesnice 
gospod Planinšek in pripravil zanimivo 
predavanje. Ravno letošnje leto drevesnica 
obeležuje 60 let od začetka obratovanja. 
Njihov prvotni namen je bil predvsem 
pogozdovanje oz. pokrivanje gozdnih 
površin, kjer skrbijo za 36 različnih vrst, a 
danes se ukvarjajo tudi s sadnim drevjem, 
ki ga pridobijo od domačih proizvajalcev, 
ter z okrasnimi rastlinami. Danes imajo 
tako 70 % okrasnih rastlin in 90 % lastne 
proizvodnje. Lastna proizvodnja pomeni, 
da pridobijo gozdne vrste od semena do 
sadike in drevesa. S svojimi 16 hektarji je Omorika največja 
drevesnica v Sloveniji. Slovenija je zelo zelena dežela, saj jo pokriva 
60 % gozdov, zato moramo to še toliko bolj ceniti, saj so gozdovi 

vir kisika, ki je nujno potreben za življenje. In še zanimivost, 
samo ena bukev na leto proizvede kisika kar za 4-člansko družino.

Ogled podjetja Omorike

TURISTIČNA TRŽNICA DIJAKOV GTT4

Dijaki 4. letnika programa Gastronomije 
in turizma so igrali vloge tržnikov 
večdnevnih izletov po različnih slovenskih 
destinacijah, ki so jih sami izdelali. Žal so 
bili lokacija (v učilnici namesto v avli), 
postavitev stojnic brez prtov in skromen 
obisk (le v okviru razrednega mehurčka) 
posledica prilagojenih razmer po 

priporočilih NIJZ. Upamo, da bo naslednje 
leto tržnikom situacija bolj naklonjena. 
Kljub temu so se v svoje vloge zelo vživeli. 

Blažka: »Ves teoretični pouk smo postavile 
v praktično okolje, kjer smo se prvič 
preizkusile v turističnem vodenju.« Primer turistične ponudbe

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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STROKOVNE EKSKURZIJE – POUK IZVEN UČILNIC

Po poteh termalnih vrelcev
Dijaki 3. letnika programa Gastronomija 
in turizem so se popeljali na strokovno 
ekskurzijo po poteh termalnih vrelcev. 
Nekaj dijakov je svojo vlogo turističnega 
vodnika opravilo kar na avtobusu, ostali 
pa na lokacijah, kot so Rogaška Slatina, 
Terme Olimia, Podčetrtek, Podsreda, 
Jelenov greben, Celje in Žalec.
Namen ekskurzije je bil preizkusiti se v 
vlogi turističnega vodnika, odgovornosti, 
ki jo le-ta prevzema, in v javnem 
nastopanju. 

»Grta pa dovta« po Mežiški
Tudi dijaki drugega letnika turistične 
usmeritve so se odpravili na strokovno 
ekskurzijo, in sicer po Mežiški dolini. 
Ogledali so si Rimski vrelec, Ivarčko 
jezero, Prežihovino, grad Ravne, Etnološki 
muzej v Črni, Geopark Karavanke in 
Rudnik Mežica, spominski park obeh vojn 
na Poljani, vasico Leše, ekskurzijo pa so 
zaključili na turistični kmetiji Klančnik.

Mnenja dijakinj
Neža: »Ekskurzija nam je prinesla veliko 
izkušenj na področju vodenja, saj je bilo 
to prvo samostojno vodenje na terenu. 
Izvedele smo tudi marsikaj o znamenitostih 
Koroške.«
Tia: »Meni sta bila najbolj zanimiva hiša 
Prežihovega Voranca in kip Krojačka 
Hlačka. Všeč mi je bila tudi zbirka naših 

olimpijcev v Črni. Naučila sem se, kako 
pravilno voditi skupino na izletu.«
Urška: »Bile smo postavljene v resnično 
okolje, v katerem smo se morale znajti na 
terenu. Všeč mi je bilo, da so bile vključene 
tudi motnje (ropot, sprehajalci), zato sem 

morala svoje vodenje prilagoditi.«
Nika: »Ekskurzija je bila zabavna 
in poučna. Z vodenjem sem postala 
samozavestnejša, bolj organizirana in 
odločnejša.«

Bodoči turistični vodniki na terenu

OTVORITEV NOVIH PROSTOROV  
ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

V petek, 6. maja 2022, smo z velikimi 
pričakovanji dočakali uradno odprtje 
novih prostorov ŠC Slovenj Gradec. Ta 
projekt za Šolski center Slovenj Gradec 
predstavlja veliko pridobitev tako za 
Šolski center kot za vse dijake, saj pomeni 
zagotovitev kakovostnih pogojev za 
izvedbo strokovnega izobraževanja. 

Projekt je financiralo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ter Eko 
sklad. Mestna občina Slovenj Gradec je 
predhodno brezplačno prenesla stavbno 
zemljišče na Republiko Slovenijo. 
Odločitev za novogradnjo je Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport v 

Izgled zunaj
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sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec sprejelo že leta 
2007. Za projektiranje je bilo izbrano podjetje Plan B, d. o. o., 
na natečaju Zbornice za arhitekturo v letu 2012. GOI dela je 
izvajalo podjetje Strabag, ki je bilo izbrano na javnem razpisu.
Celotna vrednost investicije je 15,5 milijonov EUR, od tega je 
bilo 2.021.554 EUR nepovratnih sredstev Eko sklada. Pridobili 
smo nove površine za 8.410 m2 in s tem nove prostore za 
izvajanje izobraževalnih programov, ki jih je šolski center do 
sedaj imel v najemu. 

Novogradnjo sestavljajo stavba šole s telovadnico, z lesarskimi 
delavnicami ter s »toplo« povezavo, ki bo povezala novo šolo 
in telovadnico z lesarskimi delavnicami ter obstoječo šolo. 
Projekt precej pozornosti namenja tudi zelenim površinam in 
ustreznemu bivalnemu ugodju, obenem pa omogoča vzpostavitev 
nove, enostavnejše pohodne povezave med mestom in Štibuhom.

Investicija je potekala v dveh fazah.
V prvi fazi sta bili zgrajeni lesarska delavnica in telovadnica z 
neto površino 2.555,36 m2, obe zagotavljata odlične pogoje za 
učenje, poučevanje na sodobnih strojih ter sodobno vadbo.
V drugi fazi je zgrajena stavba šole. Gre za neto površino 5.041 
m2. 

V stavbi so specializirane učilnice za strokovne predmete 
programov gastronomija, lesarstvo, turizem, zdravstvena nega 
in specializirane učilnice za kemijo, biologijo in fiziko, vključno 
z laboratorijem ter učilnice za glasbo in umetnost, zgodovino, 
geografijo, fiziko in računalništvo. Nekaj bo tudi splošnih 
učilnic. Prostore uporabljata predvsem dve naši šoli, in sicer 
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta ter Srednja zdravstvena 
šola. Zagotovljeni sta tudi razdelilna kuhinja in jedilnica.

Z novimi prostori se bo zaradi predvidene »tople« povezave 
med obstoječim objektom na Koroški ulici 11 in med novima 
objektoma zmanjšalo število lokacij za izvajanje vzgojno-
izobraževalnega dela na tri lokacije. 

Novih prostorov so izjemno veseli tudi dijaki in naj zaključim z 
besedami enega izmed dijakov: » … tako sem vesel, tako srečen 
…«

Alenka HELBL, prof.

Slavnostna otvoritev Avla

Nova telovadnica

Lesarska delavnica

Specializirana učilnica za pouk kuharstva

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
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KNJIŽNICA  
RADLJE OB DRAVI

SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO MUTA

Šolsko leto 2021/2022 se kmalu izteka in ob pregledu njegovega 
poteka smo lahko zelo zadovoljni. V tem letu smo lahko tako v 
knjižnicah, kot tudi v osnovnih šolah in vrtcih delovali skoraj 
nemoteno, z določenimi omejitvami. Kot lahko večkrat slišimo: 
ljudje ne cenimo stvari dovolj, dokler nam le-te niso odvzete. 

Prav to smo spoznali tudi v knjižnici: koliko nam pomenijo naše 
dejavnosti, ne zgolj izposoja knjig, temveč vse ostale dejavnosti, 
ki pomenijo stik z našimi obiskovalci: sodelovanja z različnimi 
institucijami, društvi in posamezniki, različne prireditve in obiski 
posameznih skupin v knjižnici. To spoznanje nas je motiviralo, 
da smo to leto naša sodelovanja z osnovnimi šolami in vrtci še 
poglobili. Do sedaj smo uspešno sodelovali pri spodbujanju 
osnovnošolcev pri branju knjig za domače branje in bralno značko, 
uspešno smo v tem letu skupaj z Osnovno šolo Muta izvedli tudi 
knjižne čajanke, ki jih izvajamo za učence druge in tretje triade 
osnovne šole. 

Uvedli smo nov projekt pod imenom Pot knjige, ki je namenjen 
osnovnošolcem, ki obiskujejo četrti razred.  Tako smo v naše 
knjižnice, tudi v Knjižnico Muta, povabili četrtošolce, ter jim na 

zabaven način predstavili, kako knjiga nastane in podali spodbude 
za branje.

K sodelovanju z vrtcem Muta smo uvedli predšolsko bralno 
značko Sovica v vrtcu, s katero želimo sodelovanje med knjižnico 
in vrtcem razširiti tudi na družine otrok. 

Želimo si, da bi sporočilo o pomenu branja, družinskega branja in 
razumevanja doseglo prav vse družine v naših občinah, da bi se 
vsi starši zavedali, kakšen pomen ima branje za naše otroke. Ne 
le za uspešnost in dobre ocene v šoli, ampak za razumevanje in 
osebnostni razvoj, ki ima velik pomen za vse življenje. 

Vesna DOBNIK,
Knjižnica Radlje ob Dravi

Zaključek, maj 2022

Z zanimanjem so si ogledali kako nastane knjiga

Pot knjige so si ogledali četrtošolci

Knjižna polica projekta Sovica v vrtcu
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JSKD RADLJE

NA MUTI SO PREPEVALI ZBORI 

Končno, po dveh letih premora, je v soboto, 15. maja 2022, na 
Muti potekalo Srečanje odraslih pevskih zasedb. Pretekli leti 
sta bili zaradi trajajoče zdravstvene situacije težki za njihovo 
delovanje. Da bi zborom omogočili nastop, smo srečanje vsebinsko 
prilagodili. Odziv je bil odličen in tako smo nedeljski večer preživeli 
v družbi sedmih pevskih zasedb. Prepevali so: Mešani pevski zbor 
Zvon Muta, Ženski pevski zbor DU Vuzenica, Moški pevski zbor 
KPD Kovač Lija Vuhred, Ženski pevski zbor Dominica nova KD 
Radlje, Moški pevski zbor KD Radlje, Dekliški pevski zbor Aglaja 
KD Radlje in Vokalna skupina KŠTD Remšnik.

Srečanje je strokovno spremljala Danica Pirečnik, ki je predlagala 
za regijski nivo Ženski pevski zbor Dominica Nova, Dekliški 
pevski zbor Aglaja in Vokalno skupino Remšnik. Zbori se bodo 
lahko udeležili Sozvočenja, 10. regijskega tematskega koncerta, ki 
bo novembra na Prevaljah. 

Cvetka MIKLAVC, 
koordinatorica JSKD 

OI Radlje ob Dravi 

Mešani pevski zbor Zvon, foto: Foto Anka

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

ULIČNA RAZSTAVA KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ PRAZNUJE 70 LET

Koroški pokrajinski muzej je v letu 2021 
praznoval 70 let delovanja. V ta namen 
smo pripravili ulično razstavo, ki je bila 
ob občinski stavbi na Muti na ogled od 
7. marca do 7. aprila 2022. Razstavo smo 
prvič postavili 6. julija 2021 v Slovenj 
Gradcu. Sledila so mesečna gostovanja 
na Ravnah na Koroškem, v Radljah ob 
Dravi, v Dravogradu, Mislinji, Črni 
na Koroškem, Mežici, na Prevaljah. V 
prihodnje jo bomo postavili še v Vuzenici, 
Ribnici na Pohorju in v Podvelki. 

»Koroški pokrajinski muzej je osrednja 
muzejska ustanova na Koroškem, ki 
izvaja javno službo varovanja premične 
kulturne dediščine na območju dvanajstih 
koroških občin. Današnja sodobna 
muzejska ustanova je nastala leta 2002 
z združitvijo Koroškega pokrajinskega 
muzeja Slovenj Gradec in Koroškega muzeja Ravne. Korenine 
obeh ustanov segajo v 50. leta 20. stoletja, ko je bil aprila 1951 
v Slovenj Gradcu ustanovljen Okrajni muzej NOB, leta 1953 pa 
na Ravnah na Koroškem Delavski muzej Ravne. Danes Koroški 
pokrajinski muzej sestavljajo štiri enote, in sicer Muzej Slovenj 
Gradec, Muzej Dravograd, Muzej Ravne na Koroškem ter Muzej 
Radlje ob Dravi, upravlja pa več kot 50 stalnih muzejskih zbirk.«

Ulična razstava je dokumentarna fotografska razstava, zastavljena 
kronološko po desetletjih. Z njo smo želeli predvsem skozi naše 
stalne razstave in zbirke, ki so na ogled v štirih enotah muzeja 
in v treh koroških dolinah, prikazati utrinke iz delovanja muzeja.

Valerija GRABNER in 
Aleksandra RAMŠAK,

Koroški pokrajinski muzej

Ulična razstava

DRUŠTVA
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TRETJA LIKOVNA KOLONIJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA MUTA

V letih 2018 in 2019 smo v Turističnem društvu Muta v času 
občinskega praznika organizirali likovno kolonijo. Sodelujoči 
akademskimi slikarji iz celotne Slovenije so na platno prenesli 
kulturno dediščino in naravne bisere našega kraja. Namen naših 
likovnih kolonij ni bil samo slikanje, ampak tudi turistična 
promocija našega kraja in prijetno druženje. Slikarjem smo s 
turističnim ogledom predstavili naš kraj in jim s tem dali navdih 
in motive za ustvarjanje. V obeh kolonijah smo skupaj preživeli 
dva čudovita dneva in s tem združili umetnost, turizem in zabavo. 
Nastala so dragocena umetniška dela, ki smo jih v jeseni razstavili 
za ogled in tudi izdelali katalog.

Zadnji dve leti nam je korona virus preprečil številne prireditve, 
zato tudi z likovno kolonijo nismo nadaljevali. V letošnjem letu 
pa se je ponovno pokazala prilika, da izpeljemo tretjo likovno 
kolonijo Turističnega društva Muta. Povabili smo slikarje, ki so 
se z veseljem odzvali in ponovno bo v času občinskega praznika na 
Muti zaživela likovna kolonija s pridihom turizma in prijetnega 
druženja.

Nastala so dragocena umetniška dela, ki smo jih jeseni razstavili 
za ogled in tudi izdelali katalog.

Rudi KOLEŽNIK

PIHALNI ORKESTER MUTA

Igrati ali ne igrati? To je bilo vprašanje, ki se je zadnji dve 
leti porajalo med glasbeniki Pihalnega orkestra Muta. Zaradi 
ukrepov Covida-19 je bilo naše igranje zelo omejeno, ampak kljub 
vsemu smo izvedli 31. tradicionalni božično-novoletni koncert 
pod dirigentsko taktirko profesorja Mihe Šrimpfa. Koncert smo 
izvedli 18. decembra 2021 v telovadnici Osnovne šole Muta. 
Ker pa so bili še vedno v veljavi strogi epidemiološki ukrepi, smo 
koncert posneli in v živo oddajali preko našega Facebook profila 
in YouTube kanala. Posnetek celotnega koncerta pa ste si kasneje 
lahko ogledali na kabelski televiziji. Še enkrat hvala vsem, ki ste 
si koncert ogledali in smo vam z glasbo lahko popestrili praznične 
dni.

V nedeljo, 3. aprila 2022, smo v sodelovanju z ostalimi sekcijami 
Kulturno umetniškega društva Muta sodelovali na prireditvi 

Pozdrav pomladi. Tokrat smo se združili s Kmečko godbo Pernice, 
s katero smo skupaj zaigrali dve skladbi; Planinska in Gremo 
na Štajersko, nato pa smo še sami zaigrali dve priredbi skladb; 
Avsenikovo Slovenija od kot lepote tvoje in Vem, da me rada imaš 
od Modrijanov. Nastop smo zaključili v prijetnem vzdušju.

To leto, 17. aprila 2022, smo ponovno igrali na velikonočni 
procesiji na Zg. Muti pri cerkvi Sv. Marjete. V zgodnjih jutranjih 
urah smo se dobili pred cerkvijo, kjer smo najprej zaigrali nekaj 
koračnic. Nato smo skupaj z duhovnikom začeli s procesijo, ki nas 
je vodila po Muti. Na koncu svete maše pa smo vzdušje še enkrat 
popestrili z igranjem koračnic.

In že je tu mesec maj. Večina članov nas je nestrpno čakala na 
igranje prvomajske budnice. V zgodnjih jutranjih urah so nas 
prebudile dežne kaplje, a izraz na naših obrazih ni bil zaskrbljujoč, 
saj smo komaj čakali, da vas po dveh letih končno prebudimo za 1. 

Budnica

Pozdrav pomladi, 3. april 2022

Sodelujoči na 2. likovni koloniji
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maj. Opremili smo se vremenu primerno in ob 6.00 pričeli s prvo 
koračnico na Sp. Muti. Z igranjem smo prebudili krajane Sp. Mute 
v prazničen dan, prav tako pa so izza oblakov začeli kukati sončni 
žarki. Drugi del dopoldneva smo nadaljevali z igranjem koračnic 
na Zg. Muti. Veseli smo bili prijaznih pogledov z balkonov, oken 
in čakajočih obrazov Mučanov pred hišnimi pragi, kjer smo bili 
postreženi s kavo in ostalo pijačo ter drugimi prigrizki. Res je bilo 
lepo po dolgem času spet igrati.

V mesecu juniju, natančneje 5. junija 2022, je potekal promenadni 
koncert skupaj z dekliškim pevskim zborom Aglaje iz Radelj 

ob Dravi. Pri Mitnici smo vas razveselili z igranjem in petjem 
popevk ter narodno-zabavnih skladb.

Pihalni orkester Muta gre v korak s časom, zato vas vabimo, da 
nas spremljate tudi na socialnih omrežjih (Facebook – Pihalni 
orkester Muta, Instagram – pihalniorkestermuta), kjer vas bomo 
redno obveščali o novostih in zanimivostih našega orkestra.

Sedaj pa nestrpno pričakujemo prihajajoče poletje.
Lana LADINEK,

Pihalni orkester Muta

LOVSKA DRUŽINA MUTA 
DEJAVNOST LOVCEV

Po dveh letih ukrepov, v smislu prepovedi 
druženja, in po sprostitvi ukrepov covid-19 
v letu 2022, smo lahko lovci Pohorsko-
kobanskega Lovskega Gojitvenega Bazena 
(PKLGB) ponovno pristopili k našim 
tradicionalnim prireditvam.

Tako kot vsa pretekla leta, ko ni bilo teh 
ukrepov, so lovske družine ORLICA-
VUHRED, ZELENI VRH VUZENICA IN 
MUTA redno organizirale bazenske lovske 
razstave trofej odvzete divjadi iz naših 
lovišč. Ob takšnih trenutkih opravimo 
pregled opravljenega dela pri upravljanju 
z divjadjo in delu v lovišču. Vse tri lovske 
družine gospodarijo na površini 11.081,30 

hektarjev lovnih površin. Naša 
naloga  je varovanje naravnega 
ekosistema, vzdrževanje lovskih 
naprav, objektov, krmnih njiv, 
negovanje pristnega tovarištva, 
skrb za pristne odnose z lastniki 
zemljišč in gozdov, sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in zadnje 
tudi lov, ki mu namenimo še 
posebno pazljivost. Za to delo 
preko leta opravimo preko 4.700 
prostovoljnih neplačanih ur.

Ker so razmere dovoljevale, 
smo lovci lovske družine Muta 
v nedeljo, dne 27. 3. 2022, in 
ponedeljek, 28. 3. 2022, pripravili 
v Glasbenem domu v Bistriškem 
jarku pregledno razstavo trofej 
uplenjene divjadi v letu 2021. 
Sama razstava je bila dobro 
obiskana. Ker je običaj, da se na 
sami prireditvi nameni tudi del 
časa strokovnemu izobraževanju 
članstva, je tokratni organizator 
povabil priznanega lovskega 
predavatelja prof. Branka Wasa, 
ki nam je osvežil spomin in poglobil znanje 
o »Lovski etiki in Lovski etični kodeks«.

Zaradi odličnega sodelovanja z vodstvom 
osnovne šole Muta – začetki sodelovanja 
segajo od 1986 naprej; s strani LD Muta 
sta to med prvimi počela lovca Kristl Valtl 
in Dali Cvar – je bila razstava odprta še 
v ponedeljek, 28. 3. 2022. S tem je bil v 
dopoldanskem času zagotovljen njen ogled 
s strani učencev 4. in 6. razredov. Zvedave 
otroške oči so imele veliko neposrednih 
vprašanj, zakaj to?, zakaj ono?, kako postaneš 
lovec? Na vsa ta vprašanja so učenci dobili 

zadovoljive odgovore s strani predstavnikov 
domače lovske družine.

V upanju, da nam bodo zdravstvene razmere 
dopuščale, pričakujemo naslednjo takšno 
prireditev v letu 2023, kjer bo organizator 
LD ORLICA-VUHRED.

Lovski pozdrav »DOBER POGLED«.

Jože MEH, 
predsednik PKLGB

Lovska razstava v Bistriškem jarku – Rogovje

Razstavljene so bile tudi preparirane 
gozdne živali

DRUŠTVA
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ZDIS MUTA 
24. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV ZVEZE DELOVNIH 
INVALIDOV SLOVENIJE

Življenju moramo dati vsebino in ta vsebina 
je tudi smisel za glasbo, veselje do petja, ki 
se vsako leto zlije iz grl pevcev invalidov, 
članov Zveze delovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS).

Kdor poje rad, nosi v srcu zaklad … Pisatelj 
Ivan Cankar je zapisal: »Vsaka  melodija  je 
bitje zase, ima svoj obraz, svoj  živ pogled, 
svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata 
na stežaj mislim in spominom brez števila 
in vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši 
neizbrisljiv.«

Prva revija pevskih zborov društev invalidov 
Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) 
je bila organizirana leta 1999 v počastitev 
30. obletnice delovanja ZDIS in je do sedaj 
že prerasla v tradicionalno. Vsako leto je 
organizirana v drugem kraju v sodelovanju 
z društvom invalidov, ki ima pevski zbor, pod pokroviteljstvom 
občine in s sofinanciranjem Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij.

Revija pevskih zborov je kulturni dogodek, ki pa je namenjen tudi 
spoznavanju, druženju, pa tudi osveščanju javnosti o sposobnostih 
invalidov. Kljub ukrepom je bila v spremenjeni obliki izvedena tudi 
predlani in lani. Tako smo izvedli 24. pevsko  revijo ZDIS tudi letos 
na Muti – v prilagojeni obliki, brez gledalcev in skupnega druženja 
pred in po reviji. Društvo invalidov Muta je organizator revije že 
drugič, prvič je izvedlo 7. pevsko revijo leta 2005.

Pevska revija je potekala v športni dvorani OŠ Muta. Pred športno 
dvorano OŠ Muta je dobrodošlico pevskim zborom zaželel Pihalni 
orkester Muta. Za uvod je domači ženski pevski zbor Klasje zapel 
Zdravljico.

Prireditev je vodila naša članica Slavica Pečovnik Urh, ki je izrekla 
posebno dobrodošlico predsedniku DI Muta, g. Janezu Tratniku, 
županu Občine Muta, g. Mirku Vošnerju, sekretarki ZDIS, mag. 
Tanji Hočevar, podpredsedniku ZDIS, g. Ivanu Kostrevcu, in 
pevskim zborom, ki negujejo tradicijo zborovskega petja in nam 
s pesmijo prinašajo toliko zadovoljstva in lepih trenutkov. Sledili 
so pozdravni nagovori predsednika DI Muta, Janeza Tratnika, 
župana Občine Muta, Mirka Vošnerja, in podpredsednika ZDIS, 
Ivana Kostrevca.

Na 24. pevski reviji ZDIS je nastopilo 21 pevskih zborov oz. 
skupin.
• Kot prve so se predstavile predstavnice domačega društva 

invalidov – Ženski pevski zbor Klasje Muta, ki je do sedaj 
nastopal na vseh 24. revijah. Z lepo, domačo pesmijo tudi sicer 
popestrijo najrazličnejše prireditve in dogodke. Njihova želja je, 
da bi ob lepi domači pesmi pod vodstvom njihove pevovodkinje 

Klavdije Štaher preživele še veliko lepih 
trenutkov. Tudi prva pesem, s katero so se 
nam predstavile, je bila slovenska ljudska, 
v priredbi Emila Adamiča, Zbadljivka, 
nato pa so nas ogrele s soncem pomladi, 
ansambla Pepel in kri.
• Ljudske pevke Cerklje ob Krki, 
Društvo invalidov občine Brežice.
• Mešani pevski zbor Medobčinskega 
društva invalidov Lenart.
• Ženski pevski zbor Društva invalidov 
Zagorje ob Savi.
• Ženski pevski zbor Roža Portoroža 
Društva invalidov občine Piran.
• Pevski zbor Društva invalidov 
Ljubljana Moste-Polje.
• Pevska skupina Društva invalidov 

Ženski pevski zbor Klasje Muta

Od desne proti levi Predsednik Di Muta Janez tratnik, Župan občine Muta Mirko 
Vošner, podpredsednik ZDIZ Ivan Kastrevc, Sekretarka ZDIS mag. Tanja Hočevar 
in strokovna sodelavka ZDIS Tatjana Bečaj
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Črešnjevec.
• »Bica bend« Društva invalidov Dravograd.
• Pevska skupina Društva invalidov Ljubljana-Bežigrad.
• Pevski zbor Oton Župančič Društva invalidov Črnomelj.
• Knapovsko sonce Društva invalidov Trbovlje.
• Mešani pevski zbor Društva invalidov Vrhnika.
• Invalidski pevski zbor Medobčinskega društva invalidov 

Domžale.
• Mešani pevski zbor Medobčinskega društva invalidov Žalec.
• Ženski komorni zbor Medobčinskega društva delovnih invalidov 

Maribor.
• Ribniški fantje Medobčinskega društva invalidov »Drava«, 

Radlje ob Dravi.
• Pevski zbor Matije Tomca Društvo invalidov Metlika.
• Skupina »Prijatelji« Medobčinskega društva invalidov Murska 

Sobota.
• Mešani pevski zbor Zgornjesavinjskega medobčinskega društva 

invalidov in Društva upokojencev Mozirje.
• Ljudske pevke Lastovke Društva invalidov Slovenj Gradec.
• Klapa Mavrica Medobčinskega društva invalidov »Drava«, 

Radlje ob Dravi.

Za zaključek so vsi pevski zbori skupaj zapeli dve pesmi pod 
vodstvom Klavdije Štaher, Marice Vozlič, Jožeta Leskovarja: 
Pozdravna pesem in S. V. Avsenik, Marjan Stare: Slovenija, od 
kod lepote tvoje. Voditeljica in moderatorka Slavica Pečovnik Urh 
je prireditev zaključila z naslednjimi besedami: »Hvala, ker ste 

nam polepšali sobotno popoldne s petjem in zahvala z željo, da 
naj vas pesem še dolgo druži. Zahvala tudi vsem sodelujočim pri 
pripravi, še posebej zahvala prostovoljcem Društva invalidov 
Muta in gostitelju OŠ Muta, ter ostalim, ki ste finančno ali kako 
drugače podprli izvedbo revije. Naj vas pesem spremlja skozi 
cvetočo pomlad, v brezskrbno poletje, v barvito jesen in v čarobno 
zimo do naslednje pomladi, ko nas bo pesem družila na jubilejni 
25. reviji pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih 
invalidov Slovenije. Želimo si, da se spet srečamo v tradicionalni 
obliki – pred množico gledalcev in brezskrbnim druženjem.«
 
Za presenečenje zaključka pevske revije pa je poskrbel ansambel 
Diaton.

Vsak pevski zbor je prejel simbolično spominsko darilo: jekleno 
vrtnico, ki jo je izdelal Maut, d. o. o., in maketo Mitnice, ki jo je 
izdelal VDC Radlje ob Dravi.

Pevski zbori so si lahko ogledali tudi znamenitosti Mute in 
Vuzenice:
• Rotundo svetega Janeza Krstnika iz leta 1052 in Mitnico; 
• Kovaško-livarski in gasilski muzej; 
• Ekološko kapelico v Bistriškem jarku in
• spominsko sobo škofa A. M. Slomška v župnišču Vuzenica. 

Jože FREIDL

SHOTOKAN KARATE-DO NA MUTI

Namen in uporabnost karateja
Karate je borilna veščina, ki krepi našo dušo in telo. Je tudi borilna 
veščina, ki ni pogojena s starostjo. Pomaga nam pri koncentraciji, 
koordinaciji, fizični pripravljenosti, motoriki, motivaciji, 
samokontroli. Namen karate-do-ja se ni naučiti, kako se pretepati, 
ampak kako se braniti oz. se kontrolirati v stresnih situacijah.   

Na Gortini se je pred štirimi leti ustanovilo Shotokan karate-do 
društvo. Društvo je član S. K. I. F. zveze Slovenije. Naši člani so 
zelo aktivni in se udeležujejo vseh aktivnosti, ki jih prireja SKIF 
zveza Slovenije. Treningi se izvajajo v dveh skupinah. Začetna 
šola karateja ima treninge dva-krat tedensko, nadaljevalna 
oz. tekmovalna skupina pa ima treninge tri-krat tedensko. 
Udeležujemo se seminarjev SKIF zveze, špica treningov, raznih 
izobraževanj, domačih in mednarodnih tekem. V mesecu marcu 
smo na Muti po programu zveze organizirali kvalifikacije za 
državno prvenstvo, na katerih smo se po skupnem seštevku 

uvrstili na tretje mesto. Finale državnega prvenstva je potekalo v 
Rušah, kjer smo potrdili tretje mesto iz kvalifikacij. V juniju smo 
na Muti prvič na Koroškem izvedli mednarodni pokalni turnir za 
pokal Koroške, ki so se ga udeležili tekmovalci iz celotne Slovenije 
in drugih evropskih držav. Naše delo poteka pod strokovnim 
vodenjem SKIF zveze Slovenije in svetovne SKIF organizacije. 
V novembru bomo po programu zveze organizirali Mednarodni 
KYU turnir oz. turnir samo za šolske stopnje pasu.

V septembru začnemo z novo začetno skupino od 5. leta naprej, 
vabljeni da se nam pridružite novi ali pa tisti, ki imate željo 
nadaljevati že določeno stopnjo.

Timotej KOLEŽNIK 2. DAN,
predsednik društva

Shotokan karate-do

Prejemniki številnih pokalov in medalj

DRUŠTVA
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PGD MUTA

140 LET GASILSTVA NA MUTI

Pred več kot 140. leti je bilo posejano seme 
gasilstva na Muti. Takratno organizirano 
gasilsko enoto – Trška Brizgalna – je 
ustanovil tovarnar Erber Otto starejši. A 
letos, ko praznujemo 140 let gasilstva, lahko 
rečemo, da je to seme gasilstva vzklilo in vsa 
ta leta dobro rodilo.

Če pomislimo, da društvo temelji na 
prostovoljnosti, dobri volji, odrekanju in 

medsebojnemu spoštovanju, dobi ta obletnica drugačno podobo. Še 
posebej v tem času, ko se zdi, da je pomoč sočloveku v stiski prej 
izjema kot pravilo.

Šele opis opravljenega dela naših generacij nam pove, da je društvo 
do danes prehodilo veliko trnove poti, se prebijalo čez raznorazne 
prepreke in doseglo odlične rezultate dela vsa leta svojega obstoja.

Društvo je bilo v prvih 80-ih zelo skromno opremljeno in je delovalo 
v zelo slabih prostorih. Danes lahko ponosno povemo, da so se časi 
v društvu spremenili na bolje, predvsem zaradi naših pridnih, 
včasih trmastih članov, ki so imeli pogum in voljo, da so zgradili 
nov gasilski dom, nabavljali novejšo gasilsko tehniko in opremo, ki 

odlično služi za potrebe vseh vrst intervencij. Pomemben mejnik 
in okrepitev članstva pa je priključitev IGD Muta, ki je posledično 
botrovala razdružitvi Tovarne Muta.

V društvu smo zelo dobro opremljeni s sodobno tehniko za gašenje 
in reševanje, za kar se moramo zahvaliti naši občini, ki nam zmeraj 
prisluhne in nam pomaga po najboljših močeh. Seveda pa ne smemo 
mimo naših podjetnikov in obrtnikov ter naših občanov, ki vsako 
leto prispevajo finančna sredstva za koledarje.

V času praznovanja našega jubileja z veseljem povem, da smo 
uspeli pridobiti nov gasilsko-reševalni čoln in novo logistično 
gasilsko vozilo s stabilno in mobilno opremo, ter predali na ogled 
novi prizidek k občinski stavbi, ki predstavlja dopolnitev obnovljene 
zbirke gasilskega dela muzeja. Obnovili in preuredili smo orodišče, 
dvorano, kurilnico, notranjost gasilskega doma, zamenjali streho 
ter uredili prometno ureditev in okolico.

Danes lahko s ponosom povemo, da imamo 186 članov, od tega 
35 operativnih gasilcev. Naši člani so dobro opremljeni, izšolani 
ter izurjeni za najtežje intervencije, na katerih pomagajo pomoči 
potrebnim tako v naši občini kot tudi v širši okolici. Seznanjeni 
so z novostmi v gasilstvu, ne manjka jim poguma, pripravljeni so 

JUDO KLUB MUTA

Po več kot dveletnem premoru smo koroški judo klubi ponovno 
začeli s ciklom regijskih tekmovanj za naše najmlajše. Tekmovanja, 
ki so sestavni del vadbe juda, so odlična šola za razvoj samozavesti 
in samospoštovanja, otroci pa se skozi uspeh in neuspeh učijo, 
kako se vesti ob zmagi, pa tudi, kako športno priznati poraz.

V nedeljo, 24. aprila, se je tako na 11. pokalu Mute zbralo 123 
judoistov in judoistk iz 4 koroških judo klubov in JK Škofja Loka. 
Dopoldne so na tatami najprej stopili udeleženci nadaljevalnih 
tečajev juda. Tekmovalci so bili razdeljeni v skupine po starosti in 
teži, kjer so se pomerili vsak z vsakim v judo borbi.

Popoldne so se na svojem prvem tekmovanju preizkusili tudi 
začetniki in začetnice, ki so tekmovali po enakem sistemu, le da 
se je borba pri njih pričela iz prijema za judogi. Otroci so bili 
zelo zadovoljni, da so lahko naučeno znanje juda s treningov 
prenesli tudi na tekmovanje. Z otroki pa so uživali tudi starši, 
najprej skupaj z njimi na tatamiji, kjer so jim trenerji in otroci 
prikazali osnove veščin pravilnega in varnega padanja, nato pa še 
med športnim navijanjem.

Na koncu so otroci prejeli zaslužene medalje, najboljše tri ekipe pa 
še pokale. Judo klub Acron Slovenj Gradec je osvojil 1. mesto, JK 
Ravne na Koroškem 2. mesto, JK Dravograd pa tretje. Otroci že 
komaj čakajo naslednje tekmovanje, mi pa se v imenu Judo kluba 

Muta in Judo zveze Koroške zahvaljujemo Gold pubu Radlje za 
soke in čokoladice, Pizzeriji Zajnadler za okusne pice ter vsem 
ostalim podpornikom in pomočnikom.

Robert MESARIČ, 
Judo Koroška Slovenija, 25. 4. 2022

https://www.judo-koroska.com/novice/show/1385-nasi-
najmlajsi-po-dolgem-premoru-spet-na-tekmovanju 
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žrtvovati svoj prosti čas. Našo mlado generacijo danes sestavlja 36 
pionirjev in mladincev. Sedaj se zopet zbirajo v gasilskem domu, 
se družijo in uspešno tekmujejo v okviru Gasilske zveze Dravske 
doline. Naše članice so zelo vestne, vztrajne in dober zgled mladi 
generaciji gasilcev, kljub skrbi za svoje družine so pripravljene 
priskočiti na pomoč pri raznoraznih delih v društvu, redno se 
udeležujejo vaj, izobraževanj in tekmovanj. Skupina veteranov in 
veterank uspešno tekmuje in nam z veseljem pomaga z modrimi 
nasveti ter nam po svojih najboljših močeh vedno priskoči na 
pomoč. Še vedno se učimo od njih, četudi so sodobni časi prinesli 

nov način življenja.
Društvo smo podedovali od naših pradedov in ga želimo v dobri 
kondiciji predati našim sinovom in hčeram. Naj za zaključek 
izkoristim priložnost, da se zahvalim in čestitam vsem vam, ki 
svojo aktivno življenje posvečate gasilstvu. Naše vodilo se glasi – V 
STISKI JE POTREBNO POMAGATI POTREBNIM Z VSEM 
SVOJIM ZNANJEM IN MOČMI.

tov. Janez TRATNIK, 
predsednik PGD Muta

Za začetek gasilstva na Muti uporabljamo 
letnico 1882, ko je takratna Občina Muta, 
zavedajoč se odgovornosti za požarno 
varnost, kupila prvo ročno brizgalno. 
Takratna posadka te brizgalne je delovala 
v okviru občine, saj se je enota imenovala 
trška brizgalna.

Jubilej, ki je pred nami, predstavlja 140 
let trdega in požrtvovalnega dela naših 

gasilcev, ki so že leta 1882 prepoznali potrebo pa ustanovitvi 
organiziranega gasilstva v našem kraju. Za nami je dolga prehojena 
pot prostovoljnega in humanega dela. V 140. letih je društvo od 
skromnih začetkov in vse do danes samo še razvijalo. Danes je naše 
društvo sodobno opremljeno in prepoznavno v našem kraju in širši 
okolici.

Z veseljem in ponosom sem leta 2013 prevzel mesto poveljnika PGD 
Muta. Kot dolgoletni član in gasilec sem se zavedal, da mi je zaupano 
resno in odgovorno delo, ki ga bom zmogel le ob pomoči vseh članov 
društva. V teh letih se je dalo poudarek na osebna zaščitna sredstva. 
Skoraj v celoti se je zamenjal vozni park, posodobila se je različna 
oprema in tehnika, ki jo potrebujemo za delo operativne enote. V 
jubilejnem letu, ki ga praznujemo, smo prevzeli dve pomembni 
pridobitvi: manjše gasilsko vozilo za logistiko z oznako GVL-1 in 
gasilski reševalni čoln z oznako GRČ-2.

Gasilci že dolgo ne skrbimo več samo za požarno varnost in varnost 
ob naravnih in drugih nesrečah, ampak kraju pripomoremo veliko 
več; na različnih prireditvah skrbimo za požarno stražo, pomagamo 
pri organizaciji in varovanju različnih dogodkov.

Operativna enota je steber vsakega gasilskega društva, da lahko 
pomagamo, se strokovno izobražujemo in izvajamo različne vaje s 
tehniko, ki jo premoremo. Zavedamo se, da lahko samo z nenehnim 
izboljšanjem našega znanja nudimo pomoč, ki si jo naši občani 
zaslužijo. Vključili smo se tudi v mrežo prvih posredovalcev in 
nudimo prvo pomoč našim občanom v primerih nenadnega zastoja 
srca, zadušitve in hujše krvavitve do prihoda nujne medicinske 
pomoči. Gasilci z Mute lahko s ponosom gledamo na do sedaj 
prehojeno pot ter na uspehe društva in z optimizmom zremo v 
prihodnost.

Na koncu čestitam vsem gasilkam in gasilcem ob našem prazniku 
in nam vsem skupaj zaželim uspešno delo v prihodnosti. Upam, 
da bomo tudi v prihodnje z veliko mero medsebojnega zaupanja, 
strokovno, srčno in odgovorno opravljali naše humano delo. Le 
skupaj smo močnejši.

NA POMOČ!

tov. Otmar MORI GČ II stopnje,
poveljnik PGD Muta

Prostovoljno gasilsko društvo Muta 
sestavljate prostovoljci, ki humanitarno in 
častno opravljate svoje delo. Ste društvo 
z bogatimi izkušnjami, znanjem in 
plemenitimi dejanji  – pomagate ljudem v 
nesreči.

Pomembne so bile odločitve pionirjev 
gasilstva, predhodnikov vašega društvenega 
dela, ki so vztrajali in plemenito misel o 

gasilstvu uresničili z ustanovitvijo gasilskega društva. 

V času, ko se je ustanovilo prostovoljno gasilsko društvo Muta, 
pred 140 leti, je življenje potekalo drugače. Drugačne pa so bile tudi 
nevarnosti, ki so pretile prebivalcem. Gasilci so gasili predvsem 
požare, ki jih v tistih časih ni bilo malo. Z leti in z razvojem 
tehnologije ste gasilci postali osrednja sila v sistemu zaščite in 
reševanja. Ste ključni nosilci zaščite in reševanja v občini in celo 
širše v regiji in državi.

V vseh teh letih delovanja PGD Muta se je razvila sodobna in 
visoko usposobljena enota za posredovanje v najbolj zahtevnih 
intervencijah. Opremljenost Prostovoljnega gasilskega društva 
Muta je zelo sodobna in tehnološko dovršena. Vizija opremljenosti 
sledi najnovejšim trendom in zahtevam tega časa za zahtevne 
intervencije.

Občani Mute smo lahko resnično ponosni na tako homogeno 
društvo z dolgoletno tradicijo zaščite in reševanja. Hvala vam za 
vse vaše velike osebne in skupne prispevke pri zaščiti in reševanju 
ljudi in materialnih dobrin občanov Mute. Vem, da boste ostali 
zvesti vašemu plemenitemu poslanstvu tudi v prihodnje. Še enkrat 
velika hvala in čestitke ob 140 letnici delovanja društva.

NA POMOČ!

Mihael SLEMNIK,
poveljnik občinskega štaba civilne zaščite občine Muta

DRUŠTVA
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Rad bi se zahvalil za izvolitev poveljnika 
društva v letu 1992 in imenovanju za 
častnega poveljnika leta 2013. Morda 
bo kdo v šali dejal: »A to je tisti, ki časti 
pijačo po vrnitvi iz intervencije.« Pa to 
le ni tako. Že Franc Barle je v letu 1920 
opomnil, da se tako ne dela in da to ni 
naloga poveljnika, še manj pa častnega 
poveljnika. Biti častni poveljnik mi ne 
predstavlja le časti, predstavlja mi veliko 

dolžnost, da redno spremljam delo, ki je ostalo za mano. Moje delo 
je bilo vseskozi skrb za operativno pripravljenost članstva na vseh 
področjih gasilskega dela. Priznam, da sem včasih naredil tudi 
kakšno napako, za katero se iskreno opravičujem. Še zmeraj se 

čutim dolžnega spremljati delo, ki je ostalo za mano, a pri tem ne 
vsiljujem svojih idej, saj imajo mladi in tisti, ki sedaj opravljajo 
delo na operativnem področju, dovolj svojih idej, ki so primerne 
času, v katerem delujejo. Še vedno pa sem pripravljen deliti svoje 
izkušnje na področju, za katerega sem bil zadolžen.

Vsem članicam in članom želim ob jubileju obilo uspeha pri delu 
varovanja in pomoči bližnjemu.

NA POMOČ !

tov. Franjo VIDOVIČ,
častni poveljnik PGD Muta

RAZVOJ GASILSTVA NA MUTI
Zgodovina našega kraja je tesno povezana z ognjem, saj je Muta 
poznana po bogati zgodovini fužinarstva in kovaštva. Voda – vodna 
kolesa, ki so poganjala kovaška kladiva, in ogenj za preoblikovanje 
železa – vir preživetja, sta oblikovala naš razvoj. Iz zapisov izhaja, 
da je Muta v svoji zgodovini večkrat do tal pogorela. Skrb za 
požarno varnost je bila vseskozi prisotna in kot so najbolje znali, 

so se že naši predniki tako ali drugače organizirali in stopili skupaj 
ob požarnih nadlogah. Z razvojem gasilstva na Slovenskem se je 
organizirano delovanje požarne brambe pričelo tudi v našem kraju.

Za začetek gasilstva na Muti se uporablja letnica 1882, saj je 
ta letnica navedena v gasilskem koledarju iz let 1952 in 1962. 
Prav tako takratni časopis »Marburger Zeitung« (Mariborski 
časopis) navaja v svoji 24. izdaji z dne 5. 2. 1887, da je bil požar v 
»Erberjevi« tovarni in navaja uporabo »Trške brizgalne«. Zaradi 
železarstva in kovaštva v našem kraju lahko kljub pomanjkanju 
pisnih virov, ki so bili zaradi slabega arhiviranja založeni, požgani 
ali pa izgubljeni, upravičeno predvidevamo, da je Muta imela 
požarno brambo že pred prvo uradno nastavljeno požarno brambo 
– tako imenovano »Trška brizgalna« iz leta 1882. Trška brizgalna 
je bila enota za gašenje požarov, ki je bila podrejena občini oz. 
takratnemu županu. Enota je delovala v občinski stavbi, kjer je 
imela shranjena protipožarna orodja in ostalo opremo. Zaradi 
potreb po požarni varnosti je bila leta 1909 nabavljena večja ročna 
brizgalna, ki je bila leta 1926 prodana Gasilskemu društvu Turiška 
vas.
 

Leta 1908 je bila na seji Občinskega sveta 
podana pobuda za ustanovitev Prostovoljne 
požarne brambe (Freiwillige Feuerwehr), 
saj so se poleg gašenja požarov pojavile 
še druge naloge, s čimer se je strinjal tudi 
župan s pripombo, da mora biti vse v skladu 
s pravili, sprejetimi leta 1867 (Zakon o 
pravici zborovanja in zakon o splošnih 
pravicah državljanov).

Z leti se je enota tako tehnično kot po 
članstvu povečevala, zato je bilo potrebno 
najti nove prostore na zemljišču Barbare 
Heider – kjer danes stoji večstanovanjski 
blok s trgovsko in storitveno dejavnostjo 
v pritličju. Dokumenti za zemljišče so se 
uredili leta 1894, vpis v zemljiško knjigo 
pa se je izvedel leta 1908 z oznako: Gasilsko 
orodišče (Feuerhüte). To orodišče je bilo v 
uporabi vse do leta 1977.

Lokacija bivšega gasilskega domaStar gasilski dom

Trška brizgalna – prva brizgalna na Muti.
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Društvo je v letih pred prvo svetovno vojno zgledno delovalo in 
skrbelo za požarno varnost v kraju. Izbruh prve svetovne vojne, 
pred tem pa tudi smrt tovarnarja Otta Erberja starejšega, je 
delovanje društva dodobra zavrlo. Mlajši člani so odšli k vojakom, 
težke življenjske razmere pa so silile ljudi k dodatnemu delu in 
tako ni ostalo časa niti volje za delo v društvu.

Z ustanovitvijo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje 
pa tudi Jugoslavije, je Muta postala obmejna občina. Tovarna, ki je 
dajala kruh lokalnemu prebivalstvu, je komajda životarila. V letih 
po prvi svetovni vojni si je lokalno prebivalstvo počasi opomoglo. 
Tako pisni viri iz leta 1924 pričajo o izdatni finančni pomoči 
tovarne, ki je omogočila, da je društvo lahko leta 1925 nabavilo 
prvo motorno brizgalno s kapaciteto 400 l/min. Ob dejstvu, da 
je bila motorna brizgalna izumljena šele leta 1909, lahko rečemo, 
da je bil to kar mali čudež pridobitve za naše društvo. Leta 1927 
je bila nabavljena še ena motorna brizgalna s kapaciteto 600 l/
min. Prevoz moštva in motorne brizgalne na požarišče se je 
vršil s pomočjo konjske vprege, kar so morali zagotavljati trški 
lastniki konj. V dogovoru z lastniki konj se je napravil razpored 
po mesecih tako, da so bili vsi enakomerno obremenjeni. Tu in tam 
so se dogovorili tudi za vaje, ki so bile v okolici ali pa organizirane 
s sosednjimi društvi.

Muta kot obmejno območje, je bila poseljena z dobršnim deležem 
nemško govorečega prebivalstva. V letih pred drugo svetovno 
vojno so se odnosi med nemško govorečim in slovensko govorečim 
prebivalstvom pričeli krhati. Banska uprava je leta 1940 naročila 
takratnemu županu Alešu Dobniku, da ustanovi novo gasilsko 
društvo s člani slovenske narodnosti. Ob pomoči Josipa Mravljaka 
(iz gasilskega društva Vuzenica) in uradnika Josipa Romiha je 

bila sestavljena nova gasilska četa. Novi člani so požrtvovalno 
sodelovali pri delu društva tako na področju operative kot pri 
zbiranju sredstev za izpopolnjevanje gasilske opreme. To jim je 
kar dobro uspevalo kljub demonstrativno organizirani abstinenci 
pod nemškim vplivom stoječih članov. Na žalost pa so se že zbirali 
temni oblaki vojne vihre in z izbruhom vojne leta 1941 je delo z 
začetkom leta 1942 popolnoma zamrlo. Nekateri so bili vpoklicani 
v vojsko, nekateri so bili odpeljani v ujetništvo, tretji v izgnanstvo, 
četrti pa so se pridružili boju proti agresorju.

Po koncu druge svetovne vojne je društvo pričelo z delovanjem 
praktično iz nič. Obstoječa oprema, ki je še ostala, je bila uničena 
ali pa neuporabna. Prva večja pridobitev je zabeležena 7. oktobra 
1945, ko so z izkupičkom veselice nabavili 60 m cevi. Člani so 
se ponovno reaktivirali in pridobili nove člane, pokvarjeno 
opremo so ponovno usposobili ter organizirali dežurstvo konjskih 
vpreg. Kljub zagnanosti posameznih članov se je društvo le s 
težavo prebijalo in delovalo v razmerah kroničnega pomanjkanja 
finančnih in materialnih sredstev.

Kljub omejenim sredstvom se je leta 1970 nabavilo novo moštveno 
vozilo IMV, v letu 1976 kombinirano gasilsko vozilo, 1982 nov 
orodni avto TAM 75, v letu 1990 avtocisterna s 6600 litri vode in 
v letu 1999 nov orodni avto Mercedes.
Z razvojem gospodarstva na območju Občine Muta se je leta 
1951 ustanovilo še eno društvo – Industrijsko gasilsko društvo 
»železarne Muta« (Odločba poverjeništva za notranje zadeve, 
Slovenj Gradec, 28. 11. 1951, štev. IV. 4741/1-51). Korenine 
društva izhajajo iz leta 1945 iz organizirane industrijske gasilske 
milice železarne Muta. To društvo je imelo svoje prostore v 
orodišču na Sp. Muti, nasproti kinodvorane.

Leta od 1950 pa vse do leta 1993 so zaznamovana z omejenim 
in težavnim delovanjem društva, saj je bilo težko zagotavljati 
ustrezno usposobljen kader ter finančne vire za dva društva, 
čeprav je bila osredotočenost delovanja v osnovi jasno začrtana. Pa 
vendar so se v tem obdobju zgradili temelji za uspešno delovanje 
obeh društev. Leta 1975 so bili izdelani projektni in gradbeni 
načrti za nov gasilski dom na Muti. Dom je bil zgrajen na ključ. 
Dobršen del finančnih sredstev je prispevala Tovarna Muta, 
zemljišče in preostanek sredstev pa prostovoljno gasilsko društvo. 
Veliko del obrtniškega značaja so opravili člani gasilskega društva 
(izkope za telefon, vodo in ostalo inštalacijo, obijanje stropov, 
barvanje, lakiranje, čiščenje in na koncu opremljanje prostorov). 
Leta 1977 se je nov gasilski dom svečano prevzel s strani obeh 
društev.

Krst novega gasilskega vozila 1970

Faze gradnje novega gasilskega doma na Muti

DRUŠTVA
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Leta 1993 do 2007 zaznamuje hiter napredek tehnike, nabave 
nove opreme in rast števila članov. Nova prelomnica v naši 
kroniki predstavlja leto 2007, ko sta se združili oz. se je 
prostovoljno industrijsko gasilsko društvo pridružilo/pripojilo 
prostovoljnemu gasilskemu društvo Muta. S tem se je še dodatno 
okrepilo članstvo, operativna sposobnost in nabor najnovejše 
tehnike.

Ko se ozremo na prehojeno pot v zadnjih desetih letih delovanja 
našega društva, lahko s ponosom ugotavljamo, da so bila to leta 
preudarnega in načrtnega dela pri obnovi gasilskega doma, 
vzdrževanja prijateljskih vezi s sosednjimi, pobratenimi društvi 
in gasilskimi društvi v zamejstvu, na področju dela z mladino, 
člani in nenazadnje tudi z našimi člani veterani. V tem obdobju 
nam ni mogoče posebej izpostaviti dogodka, ki bi organizacijsko 

tako ali drugače zaznamoval ali pretresel 
naše delovanje. Lahko pa s ponosom 
izpostavimo nenehno posodabljanje 
tehnike, usposabljanje in izobraževanje 
naših članov za zaščito pred požari, 
pomoč ob hitrem posredovanju – tudi 
nudenju hitre medicinske pomoči na 
terenu, pomoč in reševanje v prometnih 
nesrečah, naravnih nesrečah ter pomoč in 
reševanje na vodi.

Danes je naše društvo kategorizirano v 
tretjo kategorijo. Je sodobno opremljeno 
za učinkovito posredovanje v primeru 
intervencij. Včlanjenih je 169 članov, 
65 žensk in 104 moških. Od tega je 
evidentiranih/imenovanih 35 operativnih 
gasilcev (glede na usposobljenost bi jih 
lahko bilo še več, a jih zaradi omejitev ni 
mogoče imenovati).

Še posebej ponosni smo na našo mladino, 
ki marljivo pridobiva gasilske veščine. 
Zavedamo se, da gasilstvo ni samo 
izobraževanje in pridobivanje takšnih 
ali drugačnih spretnosti, ampak je tudi 
vzgoja, tovarištvo, vzajemna pomoč in 
skrb za ljudi v stiski. Mentorji PGD Muta 
že vrsto let sodelujemo in se povezujemo 
s sosednjimi društvi ter si pomagamo 
pri vzpostavljanju čim boljših pogojev 
dela z mladino. Poleg udeležbe na vseh 
tekmovanjih za mladino v gasilski zvezi 
in regiji pa se mladi gasilci izobražujejo 
tudi na področju požarne preventive, 
pridobivajo nazive in preventivne značke, 
ter se praktično izobražujejo na vajah, 

2008: Avtocisterna Mercedez GVC-1 2014: Avtocisterna Scania GVC-3

2017: Moštveno vozilo GVM-1 2021: Logistično vozilo GVL-1 2022: Čoln za reševanje iz vode GRČ-2
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izletih in taborih organiziranih s strani PGD Muta.

SVETI FLORJAN – ZAŠČITNIK 
GASILCEV

Sv. Florjan je živel v rimski pokrajini, imenovani Noricum. Danes 
je to predel okoli mesta Enns-Lorch, ki leži ob istoimenski reki 
Enns (slovensko Aniža), blizu mesta Linz v Avstriji, v tretjem 
stoletju po Kristusu, v času vladavine Dioklecijana (243–316). 
Živel naj bi kot rimski častnik in naj bi bil zadolžen za gasilstvo.

Kristjane so preganjali v času vladanja cesarjev Dioklecijana in 
Maximusa. Okrutni cesar je ujel štirideset kristjanov in jih po 
dolgem mučenju vrgel v temnico. Ko je za to slišal Florjan, ki je 
bil v tem času upokojeni glavni častnik v mestu Cetiumu (danes 
Zeiselmaur), je pohitel v Lorch in sam priznal, da je kristjan. V 
svojem prepričanju so ga mučili in se na koncu odločili, da ga z 
mlinskim kamnom okrog vratu z mostu vržejo v reko Enns. Reka 
se je ustrašila tega dejanja in Florjana izvrgla na skalo, kjer ga je 
pričel varovati orel z razprostrtimi krili v obliki križa. Pojavil se je 
tudi svetnik, ki je neki ženi pokazal, da tam leži truplo. Ženska je 
vpregla vole in se odpeljala z vozom do reke in truplo naložila. V 
strahu pred neverniki ga je pokrila s slamo in z vejami. Vprežene 
živali so bile žejne in utrujene od vleke in niso mogle več vleči 
voza do mesta pokopa. Na prošnjo ženice je iz zemlje na površje 
prodrl studenec, iz katerega še danes teče voda; napojene živali so 
truplo odpeljale do mesta, ki ga je svetnik pokazal ženi. Zaradi vse 
večjega preganjanja kristjanov so ga pokopali hitro in skrivaj. Po 

tem pokopu so se na tem mestu pričeli dogajati čudeži.

Opisani dogodek se je zgodil 4. maja 304. leta. Zaradi tega je 4. 
maj proglašen za dan sv. Florjana – zavetnika gasilcev, kar se 
odraža z njegovo upodobitvijo na gasilskih domovih in praporih.

Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Muta vsako leto 
povabimo in organiziramo mašo za gasilce 4. maja. V cerkvi Sv. 
Marjete na Muti je stranski oltar posvečen zavetniku gasilcev, sv. 
Florjanu, kar daje vsakoletnemu srečanju gasilcev pri sveti maši 
še posebno težo. Letošnji dogodek je bil še posebej svečan, saj smo 
po koncu svete maše krstili novo pridobitev – kombinirano vozilo 
in čoln za posredovanje na vodi.

RAZVOJ VODOOSKRBE IN 
POŽARNE VARNOSTI NA MUTI

Požarna varnost je tesno povezana z oskrbo z vodo. V nasprotju s 
Sp. Muto, kjer je obilica vodnih virov, leži Zg. Muta na prodnati 
ravnici, kjer ni vodnega vira. Kot zanimivost naj navedem, da so 
naši gasilci že pred prvo svetovno vojno dosegli, da mora imeti 
sleherna hiša požarno vedro in v njem tudi vodo – kot nekakšen 
hišni vodni rezervoar, večina višjih hiš pa tudi požarno lestev ali 
vsaj »slona«. Slon je bil dolgo ravno drevesno deblo, skozi katerega 
so bili zabiti klini in to je bila kar uporabna lestev v primeru 

Krst vozila

Pozdravni nagovor predsednika PGD Muta

Krst novega gasilskega vozila 2022 – Florjanova maša
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požara in za druge potrebe. Ni znano ali so 
gasilci to vodno zalogo kontrolirali, ostale 
pa so trditve, da so začetne požare ljudje 
skupaj z gasilci že kar uspešno omejili in 
pogasili. Ostaja pa tudi dejstvo, na Muti 
kljub pomanjkanju vode vse od leta 1900, 
kljub dvema svetovnima vojnama, do leta 
1947 ni bilo hujših uničujočih požarov.

Leta 1912 je Zg. Muta dobila leseni 
vodovod z Gortine. Zaslugo gre pripisati 
tudi gasilcem, saj so ti nenehno »pritiskali« 
na župana in občinske odbornike, da so 
vsaj delno sofinancirali izdelavo lesenih 
cevi. Les za cevi so darovali kmetje, občani 
Mute pa so izkop za cevi opravili kar sami 
– vse od Gortine do Mute. Zajetje je bilo 
v jarku, v bližini nekdanje kmetije Hartl.

Čeprav so se cevi pogosto zamašile, je bil 
to za Muto velik korak napredka, saj je na 
Zg. Muto prvič pritekla voda. Zanimivo 
je, da se za vodovodne cevi niso uporabile 
svinčene cevi (razen za krajše odseke oz. 
priključke). Vseskozi se je uporabljal les, 
ki se je počasi nadomeščal z litoželeznimi 
cevmi vse do leta 1931, ko je dograjen 
tudi vodni stolp. Res je tudi, da so se 
lesene-borove cevi na posameznih manjših 
odsekih obdržale vse do konca štiridesetih 
let prejšnjega stoletja. Z vodnim stolpom 

je Zg. Muta pridobila učinkovito preskrbo 
z vodo, kamor so gospodinje hodile z 
vedri po vodo, hkrati pa je bil to prvi večji 
zalogovnik z vodo za gašenje požara, kar 
pričajo hidrantni nastavki na vodnem 
stolpu. Z izgradnjo vodovoda je Muta 
pridobila več kot deset vodnih pip v hišah, 
v gostinskih in trgovskih lokalih ter tudi 
tri večja korita za napajanje in zajemanje 
vode (pri gostilni Špegelj, pri mostu čez 
reko Bistrico na Sp. Muti in seveda ob 
vodnem stolpu – kar je vidno še danes). 
Z zgrajenim vodovodnim omrežjem se 
je lahko Muta ponašala daleč naokrog, 
saj takšnega omrežja niso premogla niti 
večja naselja. Kronist takratne Osnovne 
šole Muta je zapisal: »Šola je dobila svojo 
vodno pipo, sedaj žejni deci ni treba teči 
čez ves trg do vode, ampak se odžeja kar na 
šolskem dvorišču.«

Zgodovina čiste vodne oskrbe in požarne 
varnosti za Sp. Muto navaja, da so si 
krajani speljali vodovod iz zajetja na Sv. 
Primožu. Zgradili so ga s samoprispevki, 
prostovoljnim delom, kopanjem in 
radodarnostjo kmetov z lesom za lesene 
vodovodne cevi.

Izgradnja in posodobitev vodovodnega 
omrežja na Muti je v zadnjih letih aktualna 

tema, ki bo z izgradnjo posodobljenega 
vodovodnega sistema omogočal nemoteno 
preskrbo s pitno vodo kot tudi zagotavljanje 
učinkovite požarne varnosti v kraju.

GASILSKI MUZEJ NA MUTI

140 obletnica obstoja prostovoljnega 
društva Muta zaznamuje tudi prenovljeni 
oz. novo zgrajeni prostori gasilskega 
muzeja na Muti.
Skrb za gasilsko dediščino in zgodovino je 
v našem društvu globoko vtisnjena v naše 
delovanje. Zametki urejanja arhivskih 
eksponatov v povezavi z železarstvom in 
kovaško dejavnostjo segajo v leto 1973, 
ko se je v pritličju graščine Kienhofen 
(občinska stavba) uredila muzejska zbirka 
kovaštva in železarstva v našem kraju, dve 
leti kasneje (1975) pa še gasilska zbirka. 
Z leti je nabor razstavnih eksponatov 
prerasel okvirje prostorskih zmožnosti v 
graščini Kienhofen, zato se je leta 1993 
zgradil prizidek h graščini Kienhofen in 
tako omogočil nadaljnji strokovni razvoj 
ohranjanja tehniške gasilske dediščine.

Večina predmetov gasilskega muzeja, od 
najstarejših ročnih motornih brizgaln, 
lesenih vozov za prevoz opreme in gasilcev, 

Nov prizidek, v katerem se nahaja gasilska zbirka

Vodni stolp na Muti
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raznovrstnih gasilskih pripomočkov, gasilskih uniform, čelad 
in kap, odlikovanj, položajnih oznak, dokumentov, do različnih 
plakatov in seveda fotografij, so prispevala gasilska društva 
Dravske doline, predvsem prostovoljno gasilsko društvo Muta, 
nekaj pa tudi društva s preostalega dela Koroške in širše okolice.

Ohranjena gasilska zbirka zajema dober pregled gasilske tehnike 
in dopolnjuje tehniško zbirko gasilske opreme na Slovenskem. 
Gasilska zbirka na Muti je osrednja in največja tovrstna zbirka 
na Koroškem in predstavlja kulturno in tehnično dediščino 
gornje Dravske doline. V prvih letih delovanja muzeja je skrb 
za eksponate zaznamoval naš dolgoletni član, tov. Rudolf Kerec, 
ki je deloval pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja. Od 
leta 2014 opravljajo strokovni nadzor nad zbirkami zaposleni in 
strokovno usposobljeni sodelavci omenjenega zavoda.

Zaradi potreb po posodobitvi objekta in razširitvi eksponatov 
muzejske zbirke je v letu 2019 prišlo do prenosa lastništva objekta 
iz Prostovoljnega gasilskega društva Muta na Občino Muta 
z zavezo, da bo skrbela za nadaljnji razvoj gasilske zbirke. Na 
mestu starega prizidka se je zgradil nov, moderen prizidek, ki se 
arhitekturno sklada z obstoječim objektom graščine Kienhofen in 
bo omogočal ohranjanje gasilske dediščine tudi v prihodnje.

tov. Tine HARNIK
Eden prvih avtov z lestvijo na Slovenskem iz leta 1939

Gasilski vozovi za konjsko vprego za prevoz moštva in opreme

DRUŠTVA/MUČANI

SANDRA SKUTNIK Z MUTE

Lansko leto, ko je Slovenija praznovala 30 let osamosvojitve, je 
Sandra Skutnik iz Gortine prišla praznovat svoj 30. rojstni dan 
na Muto. Njeni starši ji pripovedujejo, kako so jo tiste dni, ko 
se je kolona Jugoslovanske ljudske armade pomikala skozi Muto, 
Gortino, odnesli visoko na Pernice, da bi jo obvarovali.

Prijatelji se je spominjajo kot zadnjo generacijo osmošolcev na 
Osnovni šoli Muta, kot gimnazijko Gimnazije Slovenj Gradec. Tu 
se je začela spogledovati z lepotnimi tekmovanji, manekenstvom, 
pevskimi nastopi. Tako je postala Miss Koroške, nesojena Miss 
Slovenije in Miss turizma Slovenije. Na Muti je v športni dvorani 
leta 2010 pogumno pripravila odmevno modno revijo z mnogimi 
nastopajočimi.

Miss turizma ji je odprl pot v Anglijo – London in v širni svet. 
Azija, Afrika, Ekvatorialna Gvineja … V Venezueli je leta 2014 
vodila prireditev Miss turizma sveta. Leta 2015 se je zaposlila 
kot stevardesa pri letalski družbi Emirates v Združenih arabskih 

emiratih, kjer so lani v mestu Dubaju pripravili zelo uspešno in 
odmevno svetovno razstavo Expo, kar je bil prvovrsten poslovni 
dogodek. Še pred korona časom je pri tej družbi delalo nad 70 
Slovencev. Prepotovala je docela celi svet. Ko se je vrnila s 
»Covid dopusta«, jo je čakalo neprijetno presenečenje. Ker je 
letalska družba ostala skoraj prizemljena, ni bilo poletov, ji niso 
podaljšali pogodbe, čeprav se je v tem času dodatno izobraževala, 
napredovala in postala stevardesa poslovnega razreda (Business 
class).

Med tem časom je tudi pridno študirala na Fakulteti za 
Management in na podiplomskem magistrskem študiju Doba. 
Vrnila se je v Slovenijo in z bogatim znanjem našla nov delovni 
izziv pri velikem in uspešnem delodajalcu v Sloveniji.

Ludvik JERČIČ

Vstopnica

Sandra Skutnik na letaku
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MUČANI
ANITA AMBROŽ – DOBITNICA PRIZNANJA BLAŽA KUMERDEJA 

Anita Ambrož je ravnateljica na Osnovi šoli Muta, kjer opravlja 
že četrti mandat. Pri svojem delovanju ohranja lastno in šolsko 
integriteto ter izvirnost. Na svet gleda zelo optimistično, je vedno 
nasmejana ter ti s prijazno besedo polepša dan. Anito Ambrož so 
v različnih okoljih prepoznali kot učinkovito, razvojno naravnano 
in empatično ravnateljico ter jo povabili  k sodelovanju v številne 
projekte usposabljanj za ravnatelje in učitelje ter v različne 
razvojne projekte. Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa ji je 
maja letos podelil priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke 
pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v 
partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. 

Kakšni so Vaši občutki ob prejemu priznanja Blaža 
Kumerdeja? 
Zelo sem ponosna, da sem prejela to priznanje, predvsem pa mi je 
to v veliko čast. Hvaležna in vesela sem tudi zato, ker je to odraz 
mojega raznolikega dela, hkrati pa tudi povezovanja s krajem in 
odličnega sodelovanja z zaposlenimi na šoli ter tudi z drugimi 
ravnatelji in učitelji širom po Sloveniji. 

Ali ste za svoje delo že kdaj prejeli kakšno priznanje? 
Ja, leta 2012 sem za svoje delo prejela že občinsko priznanje, 
bronasti grb Občine Muta.  

Pod vašim vodenjem se je šola vključila v številne projekte. 
Bi katerega posebej izpostavili? 
Projektov na Osnovni šoli Muta je res veliko. Projekt, ki je 
bistveno posegel v pouk, se je imenoval Fleksibilni predmetnik, 
kjer smo spremenili oblike pouka in z našim delom postali tudi 
mentorska šola ostalim šolam na Koroškem in tudi po Sloveniji. 
Ta model fleksibilnega predmetnika izvajamo še danes, vedno ga 
posodabljamo, saj omogoča večjo aktivnost učencev pri pouku, kar 
pomeni posledično tudi boljše znanje. Vseskozi pa smo projekte 
povezovali z učitelji, z vrtcem matične šole ter s šolo s prilagojenim 
programom in izbirali tiste, ki sledijo viziji Osnovne šole Muta in 
služijo otrokom, izboljšujejo njihovo znanje ter veščine, ki jih otroci 
potrebujejo za življenje. Omenila pa bi tudi mednarodni projekt 
Vsaka vas ima svoj glas pod vodstvom učiteljice ter pobudnice 
tega projekta Majde Marije Lesjak. Za projekt zbiramo prispevke 
v narečju in najboljše prispevke iz Slovenije in zamejstva tudi 
nagradimo. Prireditev kroži po Sloveniji, kar je odlična stvar, saj 
nagrajenci spoznavajo Slovenijo skozi narečja. Pokrovitelj tega 
projekta je tudi gospod predsednik Borut Pahor. Seveda bi lahko 
naštela še veliko drugih projektov.

Katere prednosti prinašajo ti projekti učencem? 
Prednost ni samo dodatno znanje, ampak predvsem razvijanje 
dodatnih veščin, različnih spretnosti in močnih področij pri 
učencih. Vedno zagovarjam to, da kadar se učenci nečesa naučijo, 
je prav, da svoje znanje pokažejo tudi ostalim. Izredno sem 
vesela, ker imamo kot osnovna šola tri pomembne nazive. Smo 
kulturna šola; ta naziv pridobivamo skozi kulturne dejavnosti, 
kot so pevski zbori, čajanke, bralni maratoni, predstave, dramski 
krožek itd. Znotraj teh dejavnosti bo ravno v teh dneh izvedena 
tudi premiera novega muzikala Podvodno kraljestvo – V iskanju 
sreče, ki so ga učenci pripravili pod vodstvom učitelja Miha 
Šrimpfa in bo predstavljen tudi po drugih šolah. Drugi naziv 

naše šole je fit šola, saj se vsi zavedamo, da se je poleg učenja 
treba tudi gibati in živeti zdravo. Tretji naziv pa je zdrava šola, 
ki povezuje gibanje in zdravo prehrano. V projektu zdrave šole 
delamo predvsem na duševnem zdravju, spoštljivi komunikaciji, 
empatiji in konstruktivni kritiki. 

Ukvarjali ste se s smiselnostjo delovnih zvezkov. Zakaj se 
Vam uporaba le-teh ne zdi smiselna? 
Velikokrat so delovni zvezki narejeni tako, da preverjajo znanje 
samo na nižjih taksonomskih stopnjah, to pomeni, da je v 
delovnih zvezkih poudarek na znanju, naučenem na pamet. Naši 
učitelji so sami pripravljeni izdelati zelo kvalitetno gradivo in ga 
uporabiti pri pouku, učitelj je tudi tisti, ki je največji strokovnjak 
za svoj predmet in lahko izbere diferencirane naloge po različnih 
težavnostnih stopnjah za učence. Če ima v razredu več učencev, ki 
zmorejo zahtevnejše naloge, bo iskal naloge zanje. Delovni zvezek 
pa učitelja pri tem zelo omejuje oz. mu nalaga še dodatno delo. 
Drugi argument, ki je še bolj podprl tezo o nesmiselnosti delovnih 
zvezkov, je ta, da so starši kupovali drage delovne zvezke, ki ob 
koncu leta dostikrat niso bili rešeni, ker učitelji v njih niso našli 
dovolj podpore v nalogah, ki bi učencem koristile. Tretji argument 
pa je, pa današnji časi ponujajo veliko e-gradiv, ki se lahko po 
potrebi tudi natisnejo. Zaradi vsega naštetega smo ugotovili, da 
delovni zvezki učitelje ter učence predvsem omejujejo, zato je 
uporaba le-teh nesmiselna. 

Posebno pozornost v zadnjem obdobju namenjate 
Zavodovi razvojni nalogi Varno in spodbudno učno okolje. 
Zakaj se Vam to zdi tako pomembno? 
V zadnjem času se pojavlja vedno več oblik nasilja in če se vsi 
trudimo ustvarjati varno in spodbudno učno okolje tako za 
učence kot za zaposlene in to tudi ozavestimo, se bomo v šoli 
prijetno počutili in tako bomo lahko vsi mirne volje usvajali 
znanje. Pri tem projektu se učimo tudi strpnosti, socialnih veščin, 
organizacije časa … V zadnjem letu ima vse več učencev težave z 
nemirom, zato ta tehnika sproščanja pomaga mladim, da te težave 
preženemo skupaj. 

Kakšni so Vaši načrti, ali se boste priključili še kakšnemu 
projektu? 

Na slavnostni podelitvi priznanja s povabljenimi



46

Sem človek, ki se neizmerno rad uči. Izzivov za prihodnost je še 
veliko. Trenutno je projekt, s katerim se ukvarjam, preprečevanje 
nasilja. S tega področja predavam tudi drugod po Sloveniji, saj 
se trudim ozavestiti mlade o tej širni temi. Sem tudi mentorska 
ravnateljica eni ravnateljici, zato mi tudi to predstavlja velik 
izziv, predvsem pa novo učenje.  

Kakšni ste bili v svojih mladostniških letih, kam Vas je 
vodila pot izobraževanja?  
Po končani osnovni šoli, kjer sem zelo rada nastopala, sodelovala 
sem tako pri kulturnih kot tudi pri športnih dogodkih, sem 
nadaljevala šolanje na splošni gimnaziji na Ravnah. Po gimnaziji 
sem se odločila za študij matematike in fizike, kasneje pa tudi 
za študij pedagogike. Formalno sem te študije zaključila, moje 
prvo poklicno delo pa je bilo, da sem poučevala matematiko in 
bila prva zaposlena svetovalna delavka na Srednji šoli Muta. 
Izzivi pri mojem delu so mi vedno povedali, kaj lahko jaz naredim 
najboljšega za učence, kaj lahko prispevam, da bodo učenci od 
kateregakoli izobraževanja dobili največ, kar lahko. Poučevala sem 
v vseh programih, od skrajšanih programov do gimnazije, sedaj 
pa eno uro poučujem matematiko tudi na osnovni šoli, kar mi 
je v veliko veselje, saj imam tako stik z učenci, ne samo z vidika 
ravnateljice, ampak tudi kot njihova učiteljica. 

Od kdaj ste vedeli, da želite postati ravnateljica, kaj Vas 
pri tem najbolj veseli? 
Nisem imela želje postati ravnateljica, to se je samo razvijalo 
sproti. Na srednji šoli sem bila pomočnica ter namestnica 
ravnatelja. Po sedemnajstih letih pa se mi je zazdelo, da bi rada 
zamenjala službo, saj sem si želela delati tudi kaj drugega. 
Prvotno sem iskala zaposlitev samo kot učiteljica matematike, 
sodelavci na srednji šoli pa so me večkrat nagovarjali, naj se 
prijavim na razpis za ravnateljico na srednji šoli, a sem se sama 
odločila, da bom zamenjala delovno okolje, in tako se je zgodilo, da 
sem postala ravnateljica na Osnovni šoli Muta. Delo ravnateljice 
opravljam že četrti mandat. Vsakih pet let, ko je razpis, sama pri 
sebi razmislim, ali še želim biti ravnateljica in če lahko še kaj 
izboljšam. Pri delu ravnateljice me najbolj veseli to, da me učenci, 
ko jih obiščem v razredih, tako lepo sprejmejo in mi povedo vse o 
svojih uspehih, zato si zanje vedno vzamem čas.

Opravljate zelo odgovorno delo. Koliko časa Vam vzame? 
Veliko, saj si poleg ravnateljevanja nalagam še dodatne izzive. Ko 
vidim, da na naši šoli nekaj odlično napreduje, želim to znanje 
deliti tudi drugim, nikoli ne skrivam znanja. Zato pišem članke, 

hodim na sestanke in dobro prakso z Osnovne šole Muta prenašam 
še drugam, saj menim, da je to moje poslanstvo. 

»Z nasmehom in dobro voljo k novim izzivom.« To misel in 
ogromno drugih spodbudnih ter prijaznih besed velikokrat 
slišimo od Vas. Od kod jemljete vso pozitivno energijo? 
Sama se najprej niti nisem zavedala, da vedno izgovorim to misel. 
Pridejo tudi žalostni in težki trenutki, ampak vedno imam pred 
seboj stavek: »Zmorem, zmoreva, skupaj zmoremo vse in še več.«

Devetošolci, ki se letos poslavljamo od osnovne šole, 
Vas poznamo že od malih nog. Spomnimo se, kako ste 
nas v prvem razredu prijazno sprejeli, zdaj pa se bomo 
že poslovili. Bi nam, devetošolcem, namenili še kakšno 
besedo? 
Dragi devetošolci, vedno me stisne pri srcu, ko se poslavljajo 
generacije. V sedmem razredu sem bila vaša učiteljica matematike 
… Kar prehitro so minila leta in že zapuščate našo šolo. Ste 
odlična generacija, verjamem in prepričana sem, da boste z vsem 
znanjem, veščinami ter spretnostmi, za katere smo se na naši šoli 
trudili, uspeli v življenju. Pridite nas še obiskat, veselili se bomo 
z vami vaših uspehov in napredka. In še to bi rekla: devetošolci, če 
nekaj delamo z veseljem in s srcem, potem nam to nikoli ni težko 
in v življenju smo zadovoljni ter srečni. Želim vam, da bi poklic, 
ki ste si ga izbrali, opravljali z veseljem, kajti to je pot v srečo in 
zadovoljstvo.

Žana LORENCI, 9. a

Prejemnica nagrade ga. Anita Ambrož, prof.

MONOGRAFIJA MILKO BREMEC IN WALTER MACH – GRADITELJA 
KOVAŠKE INDUSTRIJE NA SLOVENSKEM

Kovaštvo na Muti ima več stoletno tradicijo in je vpeto v življenje 
kraja, kot je naša Bistrica v svojo strugo. Vsekakor pa se ta tradicija 
brez posameznikov, ki so vodili kovačijo in bili predani tako delu kot 
preživetju te dejavnosti, ne bi ohranila.

Eden izmed pomembnih vodij kovačije je bil tudi ing. Milko 
Bremec (1890–1971), ki je leta 1934 takratno kovačijo v 

sodelovanju z Walterjem Machom odkupil od podjetja Greinitz 
iz Graza. Bil je nestor slovenskega industrijskega kovaštva, 
inženir strojništva, inovator, projektant in organizator kovaške 
ter kovinske industrije. Projektiral je več tovarn za proizvodnjo 
poljedelskega, gozdarskega, rudarskega in drugega orodja in 
vodil racionalizacijo in specializacijo te proizvodnje. Med drugim 
je izdelal načrte za povsem nove kovaške peči in pripravljal 
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MONOGRAFIJA ANTONA REPNIKA

Izdati knjigo je vedno velik dosežek. 
Z vami delim veliko zadovoljstvo, da nam 
je uspelo pripraviti monografijo, posvečeno 
življenju in delu našega domačina, umetnika 
Antona Repnika. Umetnik je vtisnil globok 
in lep pečat tudi v moje življenje, saj že več 
kot tri desetletja živim na Muti. Ponosen 
sem, da mi je bil že dvakrat zaupan mandat 
župana Občine Muta. Tako sem lahko 
pobližje spoznal utrip kraja in življenja 
svojih občank in občanov. Živeti med 
ljudmi, kjer cveti ustvarjalnost, ne samo na 
področju podjetništva, obrti in kmetijstva, 
ampak tudi na področju kulture, je posebej 
lepo. Imamo kar dve odlični godbi na pihala, 
številne glasbenike, pesnike, slikarje, pa 
priznane in predane športnike in klube. 
Najpomembnejše pa je, da imamo pridne in 
marljive ljudi. Prav na Muti je lahko slikar 
Anton Repnik naslikal tako impozanten 

priročnike za kovače. S svojim inovatorskim delom je prispeval k 
izboljšanju delovnih razmer brusačev v kovaških brusilnicah. Po 
drugi svetovni vojni se je dejavno vključil v obnavljanje kovaške 
industrije v Sloveniji. Sodeloval je pri »graditvi« Litostroja, delal v 
Glavni direkciji kovinske industrije. Bil je ustanovitelj poslovnega 
združenja kovaške industrije Slovenije Fužinar, ki ga je vodil tudi 
kot direktor. Prispeval je k oživitvi kovaštva na Primorskem (v 
Lokovcu, od koder izhaja njegov rod). Imel je odločilno vlogo pri 
ustanovitvi podjetja za proizvodnjo umetnih brusov Comet Zreče 
v letu 1958 (danes združeno podjetje Weiler Abrasives). Sodeloval 
je tudi pri nastajanju Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri in 
Pokrajinskega muzeja Maribor.

Ustanovitelja Štajersko železo-industrijske družbe Bremec 
in Mach sta v Zrečah v začetku dvajsetih let 20. stoletja ustanovila 
imenovano družbo (katere naslednik je današnje mednarodno 
uspešno podjetje Unior Zreče). Takrat je podjetje že dajalo delo okrog 
110. osebam. Kot strokovnjaka in gospodarstvenika sta delovala po 
vsej Sloveniji in preko njenih meja, se sprva ukvarjala s trgovino 
z nafto, nato ju srečamo kot ustanovitelja, lastnika, financerja v 
mnogih zgodbah. Iz časa pred drugo vojno najbolj izstopa njuno 
vzpostavljanje podjetja v Zrečah in nakup in upravljanje 
proizvodnih kapacitet livarne in kovačije Železarne Muta.
Oba je oblast po II. svetovni vojni razlastila in zaprla. Bremca so 
obsodili na smrt, a so ga rešili in je uspel nadaljevati pot graditve 
moderne kovaške industrije v Sloveniji. Walter Mach ni imel te 
sreče, saj je bil zaprt, mučen in usmrčen v Mariborskem zaporu.

O monografiji
V letu 2019 so nas prvič kontaktirali predstavniki Občine Zreče, 
predsednik KUD-a Vladko Mohorič Zreče, Martin Mrzdovnik z 
informacijo, da pripravljajo gradivo o Milku Bremcu in pripravljajo 
izid monografije z željo po sodelovanju.
V torek, 24. 5. 2022, je potekala tiskovna konferenca in predstavitev 

monografije Milko Bremec in Walter Mach – graditelja kovaške 
industrije na Slovenskem; Lokovec–Muta–Zreče. Delo je oris 
poslovne in osebne zgodbe predvojnih industrialcev, predstavljeni 
so začetki industrijskega kovaštva. Ustvarjalci monografije so 
zbrali mnoge, doslej neznane arhivske dokumente, dokumentarne 
fotografije in pričevanja.

Delo obsega 150 strani v velikem formatu, v njej je objavljenih več 
deset arhivskih dokumentov in obsežna množica še neobjavljenih 
dokumentarnih fotografij. Urednik monografije je dr. Vito Hazler, 
na pobudo Občine Zreče, ki je monografijo založila, pa se mu je 
pridružilo še sedem avtorjev, med njimi tudi naš domačin Ludvik 
Jerčič, na kar smo lahko zelo ponosni in se hkrati zahvaljujemo za 
njegov doprinos k izidu te zanimive monografije.

Vir: Milko Bremec in Walter Mach – Graditelja kovaške industrije 
na slovenskem

Angelca MRAK

Pismo AR reprodukcija Foto AnkaNaslovnica monografije Krik

Tiskovna konferenca Zreče
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življenjski opus in ubesedil svojo avtobiografijo Dnevi in leta 
žalostnega veseljaka. Njegovi kritični pogledi so nastajali v želji, da 
bi ljudje videli, slišali in spoznali, kaj je v življenju pomembno in 
kaj je dobro za skupnost: predvsem ne delati slabo, živeti v slogi in 
se na napakah učiti.  

Za stvari, ki se nepričakovano zgodijo in celo oblikujejo naše 
življenje, radi rečemo, da so naključja. Nekateri so prepričani, da 
naključij ni. Življenjska pota so nepredvidljiva, smeri pa so lahko 
hotene ali slučajne. So vzponi in padci, je žalost in je veselje, 
je upanje in so pričakovanja. Antona Repnika so v življenju 
spremljala številna naključja, znal pa je začrtati tudi pravo pot. 
Moje prvo srečanje s slikarjem je bilo prav tako naključno. Vedno 
sem rad obiskoval galerije in muzeje. Po več kot treh desetletjih 
najinih prisrčnih srečevanj, predvsem pa iskrenih pomenkovanj 
o vsem mogočem, pa sem prepričan, da to ni bilo zgolj naključje. 
Srečevala sva se na njegovem domu, v galeriji, polni slik (tudi 
drugih avtorjev) – prostor krasi celo keramika z njegovim motivom, 
v vitrinah pa je zbirka starin in drugih zanimivih predmetov. 
Pritegnile so me njegove slike značilnih barv in motivike. Prizori 
iz vsakdanjega življenja, ljudje z velikimi rokami, utrujenimi 
obrazi, a z iskrivimi očmi. Pogovor je velikokrat nanesel na njegovo 
življenjsko pot; prehodil je pot od revnega fanta, delavca v kovačiji, 
pa do priznanega slikarja. Zaupal mi je marsikatero težavo, ki mu je 
ostala po skoraj pogubni bolezni. Ni mu bilo lahko v življenju, imel 
pa je veliko, srečno družino. Ko sva se dotaknila slikarstva, so se mu 
oči zaiskrile, v trenutku je postal njegov obraz veder in nasmejan.  
Videlo se je, da je zadovoljen z življenjem, lahko je ustvarjal in bil 
slikar. Skozi pogovore o slikarstvu sva se zelo zbližala, tako da sva 
skupaj razmišljala o Muti, o naših ljudeh. Vedno mi je dejal, da so 
marljivi in delovni.

Začel sem razmišljati, kako pomembna so druženja z ustvarjalci. 
Poznam veliko takšnih srečevanj po Sloveniji in tujini, najpogostejše 
so t. i. slikarske kolonije. Na Koroškem je najbolj znamenita in 
z najdaljšo tradicijo kiparska Forma viva, ki je dala Ravnam na 
Koroškem in Mežiški dolini izjemen pečat. Tudi o tem sva se 
pogovarjala z Antonom Repnikom. Pa seveda o tem, kako bi bilo 
slikarsko kolonijo organizirati na Muti. Bil je navdušen, prav tako 
njegov sin Janez. Tako smo leta 2018 ob občinskem prazniku Občine 

Muta izpeljali prvo slikarsko kolonijo in 
drugo v letu 2019. Epidemija covida-19 
nam je tovrstna ustvarjalna srečevanja za 
dve leti onemogočila. Prepričan pa sem, da 
bomo nadaljevali, morda z novim delovnim 
naslovom »Slikarska kolonija Antona 
Repnika«.
 
Anton Repnik je petinpetdeset let svojega 
ustvarjalnega življenja preživel z družino 
med krajani Mute. Poznali so njegovo 
delo in spremljali njegove uspehe, saj je 
razstavljal doma in po svetu, o tem so 
poročali tudi mediji. Za svoj slikarski opus 
je prejel veliko nagrad in priznanj. To je 
nedvomno velik prispevek k promociji Mute 
doma in po svetu. Občani so to prepoznali 
in mu leta 2005 podelili naziv častnega 
občana Občine Muta. 

15. 1. 2020 sem prejel v urad župana pismo. Iz rokopisa se je videlo, 
da je Anton Repnik pisal s tresočo roko: »SPOŠTOVANI GOSPOD 
MIRKO VOŠNER, ŽUPAN OBČINE MUTA … NARISAL 
SEM ŽIVLJENJEPIS, TE SLIKE BI RAD RAZSTAVIL ALI 
ŠE LEPŠE, ČE BI IZŠEL V KNJIŽNI OBLIKI …« To je bila 
umetnikova želja, umrl je 11. februarja 2020.

In zdaj je pred vami vsebinsko in oblikovno bogata monografija. 
Ponosen sem, da kot župan Občine Muta, skupaj z vami, občani 
Mute, Repnikovimi prijatelji in znanci, izpolnjujem umetnikovo 
veliko željo. V zahvalo in čast, za vse, kar je dobrega – ne samo kot 
umetnik – naredil za nas in širšo skupnost.
Iskreno se zahvaljujem Javnemu skladu Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, direktorju Damjanu Damjanoviču in 
strokovni delavki Območne izpostave JSKD Radlje ob Dravi, 
Cvetki Miklavc. Brez vsestranskega sodelovanja družine Repnik, 
še posebej Branimirja in Janeza Repnika, tega dela ne bi zmogli 
opraviti. Hvala umetnostni zgodovinarki Mileni Zlatar, ki je 
prispevala besedilo za monografijo in pomagala pri izbiri slikovnega 
gradiva ter v uredništvu. Za urejanje in lektoriranje Repnikovih 
avtobiografskih zapisov gre zahvala slavistki mag. Majdi M. 
Lesjak. Za pomoč pri slikovnih materialih iz zbirk in dokumentacije 
hvala Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu in 
Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na 
Koroškem. Monografijo je s fotografijami obogatil Tomo Jeseničnik, 
oblikovalec Edi Koraca (ARH DEKO) pa je skrbno in pretanjeno 
izoblikoval končno podobo knjige. Povzetka vsebine v angleški 
(Sunčan Patrick Stone) in v nemški jezik (Janez Špendov) bosta 
ustvarjalnost Antona Repnika približala tujemu občinstvu. Hvala 
tudi sodelavkam in svetnikom Občine Muta, ki ste podprli idejo in 
pomagali pri njeni uresničitvi.

Mirko VOŠNER, župan
 
Predstavitev monografije Antona Repnika (1935–2020): KRIK, bo 
v času občinskega praznika Občine Muta, v petek, 17. junija ob 19. 
uri v avli Osnovne šole Muta. Ogledali si boste lahko tudi razstavo 
likovnih del Antona Repnika. Prireditev pripravljajo: JSKD OI 
Radlje ob Dravi, Občina Muta in Osnovna šola Muta.

Pogled na Muto, foto: Tomo Jeseničnik

MUČANI
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OBISK NEKDANJEGA GRADU 

Grad Muta (Grašin) je nekdanji grad, ki je stal na vrhu skalnatega 
hriba Grašin nad dolino Bistrice v občini Muta, od katerega so 
ostale le še razvaline. Grad Muta je v bil listinah prvič omenjen 
leta 1255 kot Hohenmauten, vendar so ga Bamberški škofje 
pozidali že konec 12. stoletja za zaščito Mitnice ob deželni meji 
med Koroško in Štajersko, ki se omenja leta 1147. Prvotni grad 

je kmalu propadel. Zgradili so novega. Vitez Henrik iz Žrelca 
(Graifenfelsa) je grad (castrum Mutenberch) pridobil v zastavo 
leta 1255. Po izumrtju Celjskih knezov je grad leta 1456 postal 
deželnoknežji oz. je grad in posestvo Muta (Gesloss an der Mawt) 
dokončno prešel v roke Habsburžanov. Leta 1669 je gospostvo 
kupil nunski samostan iz Radelj. 

V soboto, 23. oktobra 2021, smo se z družino odločili, da se zjutraj 
s Sp. Mute odpravimo na grad Grašin, ki ga lahko vidim s svojega 
balkona, saj naša hiša stoji nad reko Bistrico in pod gradom. Lahko 
bi se odpravili po hitrejši poti, a smo se odločili, da se bomo raje 
odpravili po gozdni učni poti. Najprej smo zajtrkovali, nato pa 
se pripravili na izlet in se odpravili do Sp. Mute. Gozdna učna 
pot se začne ob Kovačiji Struc na Sp. Muti, nato nas ob robu 
gozda vodi do opuščene drevesnice. Počasi se pričnemo vzpenjati 

skozi gozd proti gradu. Pot je zelo dobro označena, tako da se ne 
moremo zgubiti. Z družino se velikokrat odpravimo do gradu, 
ampak ne po tej poti, zato nam je to zelo pomagalo. Spomnim se, 
da smo se po tej poti nekajkrat odpravili tudi na športnih dneh. Če 
smo pozorni, med potjo vidimo tudi naše gozdne prijatelje. Ves 
čas nas spremlja žvrgolenje siničk in vrabčkov, spomladi pa lahko 

prisluhnemo še kukavicam. Poleg hroščev 
in mrčesa vidimo tudi kakšno veveričko, a 
le, če imamo srečo. Pot pri vzpenjanju ni 
tlakovana, kljub temu pa nimamo nobenih 
težav s hojo (če ni spolzko). 

Ob poti opazujemo različne vrste rastja. 
Gozd je mešan, tako da vidimo različne 
vrste iglavcev in listavcev. Sem najraje 
zahajamo ob zgodnji jeseni, ker je takrat 
gozd dobesedno napolnjen z vsemi barvami. 
Če bi vam ga morala opisati, bi rekla, da 
je kakor babičina zelenjavna juha. Ko se 
približujemo koncu, se gozd prične rečiti 
in opazimo majhno leseno klopco. Ta pa ni 
namenjena samo za počitek, temveč tudi za 
prekrasen razgled. Zraven stoji tablica, ki 
nam razloži, kaj nam razgled ponuja. Ko 
pa dvignemo pogled, se nam odpre razgled 
na Muto, dolino reke Drave daleč v smeri 
Maribora, zanimive očem pa so še Radlje 

z okolico. Na desnem bregu Drave je dobro vidno naselje Sv. Vid 
nad Vuzenico, malo dlje Vuhred, na desni strani obzorja se v nebo 
dviga cerkev sv. Antona na Pohorju. Pogled pa lahko usmerimo 
tudi na vrhove pohorskega slemena. Ko se naužijemo veličastnega 
pogleda, se pot prične razprostirati v stezo, ki vodi do našega cilja. 
Najprej zagledamo ruševine, nato pa še majhno leseno klopco in 
veliko tablo z zemljevidom. Usedemo se na bližnjo klopco. Najprej 
se napijemo sveže vode nato pa še pomalicamo. 

Odločila sem se, da grem malo raziskovat po nekdanjem gradu. 
Tudi tukaj pot ni tlakovana, a je prilagojena za hojo. Ko hodim 
med ruševinami, se mi ponori misel »kakšna zgodovina«. Grad 
naj bi bil zgrajen nekje konec 12. stoletja, jaz pa zdaj v 21. stoletju 
še vedno hodim po njem. Zanima me, kaj vse se je takrat tukaj 
dogajalo in kako je grad zgledal, preden je postal kup ruševin. Po 
ogledu nekdanjega gradu se z družino odločimo, da je čas, da se 
odpravimo domov. Lahko bi se odpravili naprej po gozdni učni 
poti, a se odpravimo nazaj. Pot nazaj je enaka kot prej, a meni se 
ne zdi tako. Zdi se mi, da drevesa kar sama švigajo okoli mene in 
da jaz ne delam ničesar, saj se sploh utrudila nisem. Kot bi mignil, 
smo spet na enaki točki, kjer smo začeli. 

Zdaj že sedim v avtu in razmišljam, kako lep dan je bil danes. A še 
vedno se držim tega, da sem najraje zahajam jeseni. Če pa bi radi 
doživeli še bolj popoln izlet, se na grad lahko odpravimo pozno 
popoldne, da ujamemo sončni zahod. Ali bi lahko bilo sploh še kaj 
boljšega, mogoče lepšega? Mislim, da ne.

Nuša PEČOLER

POTOPIS

https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_grofje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Habsbur%C5%BEani


ZDRAVJE V OBČINI 2022

Kazalniki zdravja v občini: Muta
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani http://obcine.nijz.si.

� ▲ ∎ ▼ Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (∎∎). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n).

Barve in oblike oznak pomenijo: ▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije. ∎Modra – občina je statistično značilno različna
od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti. ▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale
Slovenije. � Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije. ○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti
opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja

P
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sk

u
p
n
o
st 1.1 Razvitost občine 1,04 / / 1,00 indeks

0

1

1.2 Prirast prebivalstva 0,3 3,0 -1,6 6,2 �

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 4,3 5,3 5,4 5,5 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 15,2 13,8 13,5 13,2 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 60,0 58,7 61,7 64,6 %

D
e
ja
vn

ik
it
ve

g
an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok (!) 31,1 .s .s 44,3 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok (!) 34,0 .s .s 27,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,6 1,5 1,6 1,3 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 12,0 8,1 8,9 8,9 %

2.8 Umivanje zob 66,5m 71,4 71,3 68,4 %

2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih 58,9m 62,8 58,6 55,9 %

2.10 Hrupno okolje 17,9m 16,6 21,8 26,4 %

2.12 Dostop do rekreacijskih površin 84,4m 86,2 87,0 88,2 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 66,3 63,1 65,3 64,4 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 80,0 79,8 76,0 69,5 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 77,5 75,3 77,2 76,7 %

Z
d
ra
vs
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n
o
st
an

je

4.2 Bolniška odsotnost 25,5 22,9 22,6 18,0 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 1,5 0,9 0,6 0,7 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,2 1,6 1,7 1,8 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 5,6 5,4 5,2 5,2 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 24,7 24,7 22,8 22,5 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 11,5 11,3 11,3 11,6 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 3,3 3,3 2,7 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 3,2 3,1 3,3 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 585 586 561 568 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 65 67 67 65 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 73 85 75 69 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 109 127 108 125 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 8,1 6,2 6,2 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 14,5 15,0 14,9 14,2 sss/100

4.13 Pomoč na domu 1,0 1,6 1,0 1,8 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 8,1 16,3 22,5 8,3 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 965 1002 971 922 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 92 85 77 71 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 193 196 164 156 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 54 46 42 39 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 14 26 20 18 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto po

običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani. ! Opozorilo: Podatki niso na voljo za vse občine zaradi ukrepov za omejevanje covid-19 epidemije.
m: Podatki temeljijo na

statističnem modelu.
s: Podatka za izbrano občino, UE oz. statistično regijo ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2020; 1.3: leto 2020, stari 80 let in več; 1.4: leto 2020, stari 25-64 let; 1.5: leto 2020, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2020, otroci in mladostniki, stari 6-14 let;
2.2: leto 2020, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.5: povprečje 2016-2020; 2.6: povprečje 2016-2020; 2.8: leto 2020; 2.9: leto 2020; 2.10: leto 2020; 2.12: leto 2020. Preventiva: 3.1: leto 2020; 3.2: povprečje 1.7.2017 –
30.6.2020, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2020 – 31.10.2021, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.2: leto 2020, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 0-19 let; 4.4: povprečje
2016-2020, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2020; 4.6: leto 2020; 4.7: leto 2020; 4.8: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 35-84
let; 4.10: povprečje 2014-2018, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2020; 4.13: leto 2020, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2011-2020; 4.15:
povprečje 2014-2018; 4.16: povprečje 2014-2018; 4.17: povprečje 2014-2018. Umrljivost: 5.1: povprečje 2016-2020; 5.2: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.6: povprečje 2016-2020,
stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2016-2020.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:
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let; 4.10: povprečje 2014-2018, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2020; 4.13: leto 2020, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2011-2020; 4.15:
povprečje 2014-2018; 4.16: povprečje 2014-2018; 4.17: povprečje 2014-2018. Umrljivost: 5.1: povprečje 2016-2020; 5.2: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.6: povprečje 2016-2020,
stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2016-2020.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:
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SPOMIN

Spet je pomlad spet sonce zlato,
je petje ptic cvet rož bogato,
a tvoje jih srce ne bo užilo,

prerani grob v temo zagrnilo.

Zaprla so se vrata v temo,
odšel za vedno si v neznano,

ne jok, vsa bol
ne vrne te v zameno.

Le planinske poti spomin budijo,
markacije Koroške jih krasijo,
tudi ptički simfonijo še žgolijo
in v odmevu daleč se izgubijo.

Postoj pohodnik se ozri,
ta rdeče bela pika ti veli,
če ji slediš se ne izgubiš

in nikdar cilja ne zgrešiš.

Malčka KVASNIK

POVEJMO PO NAŠE
VIGRED

Snih je že pobrolo, hvalabogu! Zaj bomo pa v gartlnu začeli kapat. 
Pa ne vem, a bi al ne bi, ko je pa na Kapah še bielo. Snih je še gr, 
pal je pa po jutreh še roda slona. No pa zemla je še hladna. So rekli 
po radiju pa po televiziji tud, da jo ne prehitro kaj sadit al pa sjat. 
Zaka pa tej ne, jo veda, ko seme v zemli ne more pognat, ko ni 
dosti taplo. Menda mre bit kokih deset stopin tapla prst. Ka pa te 
jaz vem, kodaj bo tejko tapla zemla. Bom pa k sosedom gledla, ko 
bojo ani začeli pal pa te jas tudi žiher. Pa tud ni ziher, ka pa če si 
sosedi tud ne spoznajo na toploto v zemli, bi pa vsi kup zafurali. 
Nč bom še kar počokala molo, kok den, da bo sonce fajn zagrelo, ko 
na gartlnu v tolsti jopi tud ni fajn delat. Koj odlošam, pa odlošam, 
cajt pa gre, den za dnem. Liste na kolendri obročam, en, dvo, triji, 
opala na aprilu sm že. Ja, nč, zaj bo pa treba zastajt šteharske vile. 
Drgoč pa do kroja leta ne bo nč zrostlo, bo prehitro jesen tu. Pač 
v zaprti pokriti gredi sm pa ja že prej vsjola saloto, pa redkvico, 
pa korenček, da ne bi kiri mislo, da sem res do aprila dremala pred 
TV al pa ob FB, ne, ne …

Tak tej sma se pa z mojim odločla, no menda me je an pognal v 
gartl, da je pa že cajt za štehaje. Pa tak vete, kak tto gre. Najprej 
plevel, ko je že zrosto črez zimo (kak pa tej pozimi sploh lahko 
roste) je triba dol počohat z ajstro motko, pa mačn det co, da obrne 
zemlo gr, jo celo rižo sam pa ta zot. Te pa v rižo gnoj nametat, 
ko ga je tud prej an prpelo na gartl, pa dreč preštihat kirokrat. 
Zemlo sm pa jas dol pogrobla, da je bla greda kejkrtejk glodka. 
To bol zaradi očes, ko na gartl vidijo, ha, ha, ko pa zarad mene. 
Pa tud semenom je vseeno a bojo rostle v glodki al pa v puklasti 
zemli. Jo, počosi sma tej neka le naredla v gartlnu, pač vsok den 
molo, da se ne bi preveč pretegnala. Ko vigred si člavek zaston, pa 
vreme je tud špasno. Kejk sm nucala placa za nasadit proti, tejk 
sma naredla. Salotne flonce sm kupla, to je pa jo tk drogo grotalo, 
da ne bo več za co stat, vam povem. Pač te prve je fajn, da molo 
prej zroste. Koreje, peteršil, čebulček, šalotn, zele, rdeča pesca, 
fižolo, zimski klobuh je od loni v zemli pa por tudi, no vsesorte 
še, da ne počečkam cel list, vse sm posjola. Na druge krajtlhe ne 
smem pozobit, tisti pa dišijo pa žmah dojo jedem, jo lepo se jim 
reče zdravilna zelišča pa enim drugim začimbe. Vseh sort jih je 
od timijana, marjona, žavbija, šetrajke, zelerja, žnitliha pa za 
govesko župo mr bit luštrek jo. Na eno drugo molo večjo gredo 
sma pa z mojim krompir nasadila za prvo silo, da je pr raki, ko 
bo. Tist petl je Igor sfrezo, hvala Igor. Pa noma ni blo treba trpet. 
Zaj je pa tak tok cajt že, da je vse, no skar vse posajeno že. Somo 
toplote nucamo pa od cajta do caja naj molo diž zalije, da bo lahko 
rostlo. Plevel je pa že korajžno vun prišo, na ttga sm pa res jezna. 
Ga bom pa že bek sprajla. Hja, pa rože, rože, tte tud mam, jih mam 
res roda, vse sorte jih je. Če bote kodaj mimo mojga gartlna šli, saj 
lehko pogledate nt, če bote kaj lepega vidli, pohvolite, plevela se pa 
lahko tudi lotite.

Naj tud vam vse lepo grota v gartlni, če ga mote!

Marija OMULEC

POLETNE AKADEMIJE ZA
FLAVTO IN KOMORNO

IGRO

OTVORITVENI KONCERT

v Rotundi SV. Janeza 
Krstnika na Muti

 sobota, 25. 6. 22002222
ob 19:00

Karolina Šantl Zupan, flavta
Marina Novak, flavta
Ivan Ferčič, klavir
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GORTINA SKOZI ČAS/KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE
HISTORIA MAGISTRA VITAE. – »ZGODOVINA JE UČITELJICA ŽIVLJENJA.«

In učiteljica življenja je tudi zgodovina našega kraja Gortina, ki je 
bil prvič omenjen že leta 1147 pod imenom Godentin.
Skozi dolga zgodovinska obdobja so se pogosto menjavala 
hladnejša in toplejša obdobja. Ob otoplitvah so se talile debele 
plasti ledu in Drava je s seboj prenašala ogromne količine proda, 
zemlje in drugega raznovrstnega materiala, s katerim je polnila 
nekdanje kotanje Dravskega polja.

Nekaj sto metrov od cerkvice sv. Petra na območju Ribičja naj bi 
se po starem izročilu nahajalo »Belo mesto«.
S ponosom lahko rečemo, da je po arhivskih zapisih kraj Gortina 
med starejšimi omembami krajev v Sloveniji. Poleg arhivskih 
zapisov zgodovino Gortine potrjujejo tudi ostanki spomenikov, 
kot so vzidan rimski nagrobnik v pragu cerkve sv. Petra in ostanki 
rimske ceste.

Gortina se kot Godentin prvič omenja v listini pokojnega renskega 
nadškofa Hartvika 20. aprila 1147. Prva omemba kraja je povezana 
z Bernardom Spanheimskim, ki je skupaj z ženo Kunigundo dobil 
po bratovi smrti v dosmrtno uživanje posesti pri Velikovcu in 
v gornje Dravski dolini očitno nekaj podložnih kmetij tudi na 
območju Gortine. V darovnici je bil naveden pogoj, da se morajo 
posesti po smrti obeh vrniti šentpavelskemu samostanu. Bernard 
je bil leta 1147, kot udeleženec druge križarske vojne, v spopadu 
ubit. Ker ni imel potomcev, se je za njegovo imetje potegoval 
tudi njegov nečak Otokar von Steyer. Vendar so v Admontu 
upoštevali Bernardovo oporoko, s katero je šentpavelski samostan 
dobil dva dvorca in dve kmetiji, vsaj ena je bila na Gortini, 
admontskemu samostanu je pripadalo 15 kmetij, preko 100 kmetij 
med Vrati in Breznom pa je v dosmrtno uživanje dobila vdova 
Kunigunda z obljubo, da bodo te kmetije po njeni smrti prešle v 

last admontskega samostana. Zgodilo pa se je drugače. Samostani 
so bili v primerjavi z zemljiškimi gospostvi v podrejenem 
položaju, saj za obrambo svojih pravic niso imeli vojaštva. Leta 
1161 je Kunigunda umrla in v boj za njeno dediščino je posegel 
Kolon I. Dravograjski (plemiška rodbina Trušenjskih sorodnikov 
Spanheimov, ustanoviteljev Dravograda, Vuzenice in Radelj), ki 
je bil istočasno tudi deželni sodnik. Pri Vratih je zasegel 5 kmetij, 
45 si jih je prilastil šentpavelski samostan, kakšna pa je bila usoda 
preostalih kmetij, ni znano. Šentpavelski samostan je z daritvami, 
nakupi in tudi drugače povečeval svoje premoženje v Dravski 
dolini. Leta 1185 mu je ministerial štajerskega vojvode, Adarlam 
iz Ribičja, prepustil 7 svojih podložnih kmetij. Med leti 1193 
in 1220 sta samostanu po eno kmetijo pri Ribičju in na Gortini 
podarila Kolon Vuzeniški ter Gotfried iz Grabsteina.

Se nadaljuje v naslednjem glasilu Mučan …

Povzeto iz Zbornika Gortina 870 let
Rudi KOLEŽNIK

ZA BISTRE GLAVE – REBUS

KORE
MO

LO

M=R

AL PTP

Geslo rebusa pošljite na naslov Občina Muta (pripis »Rešitev rebusa Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, najpozneje do 31. 10. 2022.Izžrebali bomo srečneža, 
ki bo prejel praktično nagrado. Rešitev rebusa iz 38. številke: rokavice, drsališče, smučarska proga, kombinezon. Nagrado prejme: Kristijan Laznik.

Alina VRHNJAK



MUČAN št. 39, JUNIJ 2022
53

KRIŽANKA MUČAN ŠT. 39

SLOVARČEK: OKNOS – simbol jalovega napora v grški mitologiji; AUN – Rein, ruski deseterobojec; ICD – mednarodna klasifikacija 
bolezni (International Classification of Diseases); LAER – nizozemski slikar (Pieter van); ABELAMI – etnična skupina ob reki Sepik 
na Novi Gvineji; LADU – indijska slaščica; RANULPH – ime anglešgega polarnega raziskovalcva Fiennes-a; JUČI – pleme sujskih 
indijancev; Georgia, Florida; CAO – portugalski pomorščak (Diego); AJIN – 16. arabska črka; 
Geslo (začetek, nadaljevanje 1 in 2 in konec) pošljite na: Občino Muta (pripis »Rešitev križanke Mučan št. 39«), Glavni trg 17, 2366 
Muta, najpozneje do: 31. 10. 2022. Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado.

Rešitev iz 38. številke: OBNOVLJEN VODNI STOLP NA MUTI. Nagrado prejme: Nastja SLEMNIK.
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OGLASI

Največji proizvajalec

električne energije 
iz obnovljivih virov.

Kdaj in kje bo v vašem kraju?

Kdaj? Ponedeljek, 20. junija, 
od 10.30 do 11.30 ure        
Kje? parkirišče pred občinsko stavbo

Kaj vam mobilna poslovalnica omogoča?
Če želite urediti finančni opravek ali potrebujete finančni nasvet, morda pomoč glede uporabe spletne in mobilne 
banke ter drugih načinov poslovanja, ki so vam na voljo 24/7, vam je na voljo naš bančni strokovnjak. Za gotovinsko 
poslovanje pa je na voljo bankomat.  

V mobilni poslovalnici lahko: 
• Odprete bančni račun in sklenete bančni paket.
• Naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa, Karanta).
• Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo za kredit oddate že prek videoklica, lahko v mobilni poslovalnici le še 

podpišete pogodbo.)
• Sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah naložb.
• Dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih. 
• Opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun.
• Na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. Ne pozabite, da za uporabo bankomata 

potrebujete bančno kartico (osebnega računa) ter številko (PIN)

NLB Mobilna poslovalnica 
Bank&Go - 20. junija v Muti

Z mobilno poslovalnico na kolesih pridemo tja, kjer ste vi. 
Posebej prilagojeno vozilo namreč omogoča izvajanje 
bančnih storitev na terenu. 
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   SOBOTA, 11. 6. 2022

16:00 NOGOMETNI TURNIR, igrišče pri Mitnici Muta, ŠK Spodnja Muta 

ČETRTEK, 16. 6. 2022

9:00–16:00 PREDSTAVITEV BALINANJA OBČANOM, igrišče pri Mitnici Muta, DU in DI Muta

15:00 20. OBLETNICA KOROŠKE LOVSKE ZVEZE, prireditveni šotor, Koroška lovska zveza

18:00
SVEČANA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MUTA s podelitvijo občinskih priznanj, sejna soba Občine 
Muta

PETEK, 17. 6. 2022

09:00 DAN ODPRTIH VRAT STRELIŠČA MUTA od 9.00 do 12.00 ure, Strelišče Muta, DU in DI Muta

09:00 DAN ODPRTIH VRAT PIKADA, od od 9.00 do 11.00 ure, Društvena pisarna, DU in DI Muta

09:00 TEKMOVANJE V BALINANJU, igrišče pri Mitnici Muta, DU in DI Muta

18:00

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE ANTONA REPNIKA IN ODPRTJE RAZSTAVE NJEGOVIH DEL, avla OŠ 
Muta, Občina Muta, Osnovna šola Muta in JSKD Radlje ob Dravi, razstava bo na ogled v soboto 18. 6. od 10. do 
12. ure ter v nedeljo, 19. 6. od 14. do 16. ure

21:00 ZABAVA Z GRUPO VIGOR IN ZVITA FELTNA, prireditveni šotor

22:00
»NEBO NAD MUTO«, predstavitev astronomskega društva POLARIS z opazovanjem zvezd, travnik pri gasilskem 
domu (pri Pulferturnu)
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SOBOTA, 18. 6. 2022

09:00 TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO, strelišče Muta, DU in DI Muta

09:00 PIKADO TURNIR, prireditveni šotor, DU in DI Muta 

10:00 FOTOORIENTACIJA ZA OBČANE, igrišče pri OŠ Muta, Društvo tabornikov RBP Muta

10:00 OTVORITEV 3. LIKOVNE KOLONIJE, sprejem slikarjev na Občini Muta, TD Muta

16:00 OTVORITEV GASILSKEGA MUZEJA, Občina Muta, PGD Muta in KPM Slovenj Gradec

17:00 PROSLAVA OB 140. LETNICI GASILSTVA NA MUTI, igrišče pri OŠ Muta, PGD Muta

21:00 ZABAVA Z GLASBENO SKUPINO KINGSTON IN KLAPO KAMPANEL, prireditveni šotor

NEDELJA, 19. 6. 2022

07:00 »BISTRICA 2022« DRUŽENJE RIBIČEV MUHARJEV, Mitnica Muta, RD Radlje ob Dravi

10:00 LEPA NEDELJA V ROTUNDI SV. JANEZA KRSTNIKA, Župnija Muta

10:00 ŠAHOVSKO TEKMOVANJE ZA POKAL MUTE, prireditveni šotor, Šahovsko društvo Muta

10:00
»VSI KOLESARIMO«, kolesarjenje do Karavle Bistriški jarek in nazaj, zbiranje prijav od 9.00 dalje pred Občino 
Muta, pričetek kolesarjenja ob 10.00, v primeru dežja se prireditev prestavi na nedeljo, 26. 6. 2022, ŠD Muta

14:00 TRADICIONALNA PRIREDITEV »NEDELJSKO POPOLDNE 2022«

14:00–17:00
PREDSTAVITEV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ S KULTURNIM PROGRAMOM V IZVEDBI SEKCIJ KUD-a 
IN GOSTI, igrišče pri OŠ Muta

14:30 VELIKA OTROŠKA ZABAVA Z ALENKO KOLMAN IN MASKOTO KAJ, igrišče pri OŠ Muta, TD Muta

16:00 DRUŽINSKI POHOD NA BRICNIK, zbor na igrišču pri OŠ Muta, PD Bricnik

16:30 ZAKLJUČEK 3. LIKOVNE KOLONIJE, prireditveni šotor, TD Muta

17:00 ZABAVA S SKUPINO MLADI GAMSI, prireditveni šotor

SREDA, 22. 6. 2022

18:00 OTVORITEV UČNEGA ČEBELNJAKA pri OŠPP Muta, Društvo za trajnostni razvoj Muta in OŠ Muta

19:00 PODVODNO KRALJESTVO V ISKANJU SREČE, avla OŠ Muta, muzikal učencev in učiteljev OŠ Muta

NEDELJA, 26. 6. 2022

09:00

KOLESARSKI VZPON NA PERNICE, Športni park Gortina, zbiranje prijav ob 9:00, štart ob 10:00, razglasitev 
rezultatov in pogostitev 12:00 do 13:00, prijave zbiramo do 23. 6. 2022 na mdgortina@gmail.com ali na 041 425 426 
(Rudi), štartnine ni, ŠMD Gortina

10:00

4.GOLAŽIJADA NA GORTINI, Športni park Gortina, kuhanje divjačinskega  golaža od 10:00 do 14:00, ob 14. 00 
ocenjevanje golaža, zbiranje prijav do 20. 6. 2022 na mdgortina@gmail.com ali na 041 425 426 (Rudi), število ekip 
je omejeno na 10, ŠMD Gortina

15:00 ZABAVA Z ANSAMBLOM FENOMENI, športni park Gortina


