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Vsem, ki ste sodelovali s prispevki, se najlepše zahvaljujemo. Prispevke za naslednjo številko glasila sprejemamo do 31. 3. 2023 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

Popravek napisa pod sliko v Mučanu št. 39, str. 24 (Intervju z g. Šrajnerjem): Na fotografiji je g. Šrajner z ansamblom Pihler.
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KAZALO UVODNIK ŽUPANJE

Spoštovani občani in občanke!

Leto se počasi bliža h koncu, naša skupna 
pot pa se šele začenja … Na začetku se 
naj zahvalim Vam, spoštovani občani in 
občanke, ki ste mi na letošnjih volitvah 
namenili glas podpore, zaupanje mandata 
županje pa bom poskušala upravičiti tudi 
pri vseh občanih, saj si želim sodelovanja 
in dobrega dela z vsemi Vami.

Že na začetku mandata občinsko upravo, 
skupaj z mano in novo izvoljenim 
občinskim svetom čaka veliko dela. 
Potrebno je konstituiranje odborov, da bodo 
le-ti lahko čim prej začeli s svojim delom, 
prav tako pa nas čaka sestava in sprejetje 
osnovnega občinskega dokumenta, ki je 
potreben za samo delovanje občine – plan 
proračuna za leto 2023 – in se bo sprejemal 
v začetku novega leta. Nadalje bomo 
sledili razvojnim načrtom oziroma ciljem 
za enakomerni razvoj celotne občine, še 
naprej pa se bomo trudili, da bo bivanje 
v naši občini za vsakega občana dostojno. 
Mnogo je področij, ki jih bomo znotraj 
mandata skušali izpopolniti, spremeniti. 
Spremembe so tako potrebne na socialnem 
področju, pozornost je treba nameniti 
starejšim občanom in ranljivim skupinam, 
prezreti ne smemo niti naših najmlajših, 
najstnikov, družin. Že v času mojih 
predvolilnih obljub sem navedla, da se je 
potrebno posvetiti tudi ureditvi prometne 
infrastrukture, kateri je občina že sedaj 
namenjala precejšnja finančna sredstva, 
pozabili ne bomo niti na domače obrtnike 
in podjetja, prebivalce podeželja in kmete. 
Še naprej bomo podpirali delovanje društev 
in prostovoljstva.

Kot lahko preberete, so cilji zastavljeni 
visoko in prav je tako, saj bom le tako lahko 

upravičila Vaše zaupanje. Da pa bo le-to 
mogoče, si želim dobrega in korektnega 
sodelovanja z novim občinskim svetom, 
s celotno občinsko upravo in pa seveda z 
Vami vsemi, spoštovani Mučani. Veselim 
se našega konstruktivnega sodelovanja, 
veselim se vaših predlogov in pa tudi kritik, 
pripomb, ki jih bomo z veseljem sprejeli in 
skušali izboljšati in popraviti.

Zahvaljujem se dosedanjemu županu, 
g. Mirku Vošnerju, in mu želim mnogo 
uspehov na njegovi poslovni poti. Občina 
Muta je zaradi dobrega skupnega dela 
dobila lepo zunanjo podobo kraja, realizirali 
so se številni zastavljeni projekti, izboljšala 
se je kakovost življenja v naši domači 
občini. Želim si, da bomo v tej smeri, v 
smeri razvoja naše občine, delali tudi v 
mandatu 2022-2026.

Vam, spoštovani občani in občanke, pa 
naj zaželim le še mirne božične praznike; 
preživite jih v krogu svojih najdražjih. 
Novo leto naj vsem prinese obilo sreče, 
zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

Angelca MRAK,
županja Občine Muta 

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti

in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,

zdravju in uspehu seli iz srca v srce.
Naj se vsem uresničijo sanje,

udejanjijo želje in 
izpolnijo pričakovanja.

Srečno 2023!

Angelca MRAK,
županja Občine Muta

z občinsko upravo
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ZAHVALA OB KONCU MANDATA
Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Za mano sta dva mandata vodenja Občine Muta. V osmih letih, 
ki so minila zelo hitro, smo uspeli narediti veliko. Zunanjo 
podobo našega kraja smo korenito spremenili na lepše. Izboljšali 
smo kvaliteto življenja in bivanja na Muti. Mogoče smo ob vseh 
velikih projektih, ki jih v zadnjih letih ni bilo malo in so zahtevali 
ogromno našega angažmaja, premalo pozornosti namenili malim 
pridobitvam za kraj. Kljub temu sem iskreno vesel, da smo ob 
sodelovanju občinske uprave in občinskega sveta v teh osmih letih 
odločno premaknili kolo razvoja Občine Muta.

Volitve so praznik demokracije, ko imajo volivci možnost 
sporočiti, ali so bili z dosedanjim delom in rezultati zadovoljni, 
ter odločiti, kakšnega vodstva občine si želijo v prihodnje. Na 
Muti so se volivci večinsko odločili za spremembo in nov obraz. 
Ob tej priložnosti čestitam novo izvoljeni županji in članom 
občinskega sveta za obdobje 2022–2026. Vsem želim veliko uspeha 
na poti razvoja Občine Muta, pri čemer naj vedno in povsod na 
prvo mesto postavijo največjo korist našega kraja in ne lastnih 
interesov.

Na tem mestu se želim predvsem iskreno zahvaliti vsem tistim, ki 
ste me pri mojem delu podpirali in ste bili konstruktivni sogovornik, 
pri soustvarjanju razvoja našega kraja. V veliko veselje mi je bilo 
po mojih zmožnostih pomagati pomoči potrebnim, spremljati 
razvoj projektov na terenu in tudi siceršnji razvoj našega kraja 
kot celote. Vedno sem se trudil biti spoštljiv in korekten do vseh, 
na občini so imeli vedno odprta vrata prav vsi občani.

Premalo je prostora, da bi naštel vse naše dosežke zadnjih osmih 
let, zato bi izpostavil samo najpomembnejše. Posebej izpostavljam 
zagotovitev zdrave pitne izvirske vode iz Pernic, Mlak in 
avstrijskega Laakna, kar nam zavida marsikatera sosednja 
občina. Uredili smo trška jedra Zg. in Sp. Mute, zgradili smo 
nove kolesarske poti s povsem novim podhodom na Sp. Muti, 

energetsko smo z lastniki stanovanj obnovili številne bloke, 
celovito obnovili občinsko stavbo in zgradili nov gasilski muzej in 
nenazadnje uredili dolga leta zelo nevarno cesto na klancu proti 
Zg. Muti. V okviru celovite obnove občinske stavbe Kienhofen 
smo zgradili še večnamensko dvorano, ki služi svojemu namenu 
in nam je lahko resnično v ponos, kar bolj kot mi sami, priznavajo 
številni zunanji obiskovalci in zlasti nastopajoči. Kupili smo dve 
novi gasilski vozili, izgradili smo del nove industrijske cone za 
razvoj podjetništva, ki na moje veliko veselje, zaposluje številne 
delavce in nam daje pečat nadaljnjega gospodarskega razvoja 
Mute. V zaključku mandata smo pričeli še z izgradnjo več 
desetletij pričakovane večnamenske dvorane na Gortini. Izredno 
pa sem ponosen, da smo že v tem mandatu postavili praktično 
vse temelje za izgradnjo novega osem oddelčnega vrtca na Muti, 
in sicer smo kupili zemljišče in pridobili tehnično dokumentacijo 
z gradbenim dovoljenjem. Na razpisu smo uspeli pridobiti tudi 
1,17 mio EUR nepovratnih sredstev s strani države, pričakujemo 
pa še 350.000 EUR iz EKO sklada. Čas bo pokazal in dokazal 
resnično vrednost naših razvojnih dosežkov v zadnjih osmih letih, 
ki jih ni bilo malo in so vidni na vsakem koraku.

Sam sem že na poti k novim osebnim in poslovnim izzivom, ki 
mi jih ne bo zmanjkalo. Svoje znanje, energijo in izkušnje bom 
usmerjal tja, kjer bo to prepoznano in cenjeno. Veliko več časa kot 
do sedaj bom lahko namenil prijateljem in zlasti svoji družini ter 
vnukom, česar se res veselim.

Ker pa smo že sredi adventnega časa, bi Vam rad na tem mestu 
izrekel blagoslovljen božič ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 
2023.

Mirko VOŠNER,
župan 2014–2022

Križišče na Zg. Muti (Foto: Ernest Preglav) Praznično okrašena Muta (Foto: Ernest Preglav)
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V letu 2022 smo uspeli pridobiti 
idejni projekt predvidene novogradnje 
večstanovanjskega objekta, ki bo izhodišče 
za nadaljnje dogovore glede potrebnih 
zemljišč in možnosti izvedbe.

Lokacija objekta je na območju med 
Glavnim trgom 22 in Glavnim trgom 40.

Stanovanj je predvidenih okvirno 10, v 
pritličju objekta bo večji poslovni prostor. 
Iščemo in razvijamo možnost nadgradnje 
ene etaže, ki bi doprinesla dodatnih pet 
stanovanj.

Pridobljeni projekt nam bo nadaljnja 
smernica pri iskanju potencialnih 
investitorjev in možnosti sofinanciranja.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

IZ DELA NAŠIH SLUŽB
DRUGI REBALANS PRORAČUNA 2022

V skladu z Statutom občine Muta, Zakonom o lokalni samoupravi, 
Zakonom o javnih financah in drugih zakonih je občinska uprava 
občine Muta v začetku septembra pričela s postopkom priprave 
predloga drugega rebalansa proračuna za leto 2022. Predlog je bil s 
strani župana s sodelavci predstavljen na 24. redni seji Občinskega 
sveta, ki je bila 20. oktobra 2022. Predlog je bil po dokaj burni 
razpravi sprejet. 

Navedenih je nekaj osnovnih podatkov, ki so upoštevani v 
drugem rebalansu proračuna za leto 2022:
• število prebivalcev: 3.477 – mlajših od 15 let: 496 in 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.

Prilive v proračun bo občina pridobila v okvirih:
• davčnih in nedavčnih prihodkov v višini 3.681.000 EUR,
• kapitalski prihodki in donacije v višini 12.700 EUR,
• sofinanciranje s strani državnega proračuna in drugih skladov 

v višini 2.158.500 EUR,
• zadolžitev v višini 70.000 EUR.

Načrtovani odlivi v letu 2022:
• delovanje občinskega sveta, odborov, občinske uprave in druge 

povezane institucije v višini 599.000 EUR,
• požarna varnost, civilna zaščita in trg dela v višini 74.500 

EUR,
• zdravstvo, kultura in šport v višini 208.500 EUR,
• izobraževanje v višini 791.700 EUR,
• socialni transferji v višini 271.500 EUR,

• subvencije občanom v višini 88.900 EUR,
• razpolaganje z občinskim premoženjem 809.000 EUR,
• intervencijski programi v višini 46.000 EUR,
• servisiranje javnega dolga v višini 245.300 EUR,
• investicijsko in tekoče vzdrževanje lokalnih, uličnih in gozdnih 

cest v višini 691.900 EUR,
• investicije in tekoča dela na področju varovanja okolja 193.900 

EUR
• stanovanjska in komunalna dejavnost ter prostorsko planiranje 

v višini 2.445.600 EUR.

Večje investicije v letu 2022:
• Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop: 1.800.500 

EUR,
• vzdrževanje občinskih in gozdnih cest: 464.500 EUR,
• nakup nepremičnine (zemljišče za vrtec): 177.700 EUR,
• dvorana Kienhofen: 487.600 EUR,
• oprema in pohištvo sejne sobe in dvorane: 87.000 EUR,
• dvorana Gortina: 120.000 EUR,
• šolski okoliš: 66.000 EUR,
• pešpot Mariborska cesta, Sp. Muta: 55.000 EUR,
• asfaltiranje ob stanovanjskih objektih na Zg. Muti: 65.000 

EUR,
• tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj: 135.000 EUR.

Milena URNAUT, 
računovodja VI (SOK)

STANOVANJSKO-POSLOVNI OBJEKT ZG. MUTA

Načrtovana podoba večstanovanjskega objekta
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IZVEDBA DELAVNIC

V mesecu septembru in oktobru so se na Občini Muta izvajale 
številne delavnice z namenom socialne in medgeneracijske 
vključenosti posameznih skupin v družbo.

Pričele so se s predavanjem strokovnjakinje dr. Lucije Čevnik, ki je 
bilo namenjeno položaju žensk v slovenski družbi, razmišljanju o 
priložnostih in ovirah, s katerimi se ženske v tem okolju srečujejo, 
ter izzivih prihodnosti, ki bodo pripeljali k enakopravnejši 
zastopanosti obeh spolov na različnih javnih in zasebnih položajih 
in vlogah. 

Društvo invalidov Muta, ki je bilo ustanovljeno leta 1990 in ima 
več kot 300 članov, je skupaj z rokodelkami pripravilo ustvarjalno 
delavnico, ki so se je udeležili tudi učenci drugih razredov OŠ 
Muta. Lepo je bilo videti, kako so naši najmlajši ustvarjali skupaj 
s člani društev invalidov in upokojencev, uspešnost delavnice pa 
je bila vidna tudi v številnih izdelkih, ki so jih skupaj ustvarili.

V sodelovanju z javnim zavodom MOCIS smo za starejše občane 
izvedli izobraževanje na pametnih telefonih, s katerimi so pridobili 
nova znanja in pozitivne izkušnje ter okrepili njihovo samozavest 
pri uporabi tovrstne tehnologije. Da je izobraževanje potekalo še 
bolj učinkovito, smo k sodelovanju povabili dijake Srednje šole 
Muta, ki so bili dobrodošla pomoč pri izvedbi delavnice.

V času, ko postaja družba vedno bolj ozaveščena o učinku, ki 
ga imamo ljudje na okolje, smo se v sodelovanju z go. Jernejo 
Čoderl, predstavnico Zavoda za gozdove Slovenije, osredotočili 
na sonaravno, trajno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. 
Predavanje so obiskali posamezniki, ki veliko časa posvetijo prav 
gozdovom.

IZ DELA NAŠIH SLUŽB

Predavateljica dr. Lucija Čevnik

Ustvarjeni izdelki

Udeleženci delavnice samozaposlovanja na podeželju

Rokodelke z mentorico Matejo Strmljan

Delavnica vključevanje invalidov v družbo

Udeleženci delavnice in predavatelj iz MOCIS-a – centra za 
izobraževanje odraslih
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Pestro dogajanje smo zaključili skupaj s Podjetniškim centrom 
Slovenj Gradec z delavnicama, kjer smo slušateljem predstavili 
osnove samozaposlovanja na podeželju. Da pa bi bila njihova pot 
na samostojno pot čim enostavnejša, smo jim predstavili tudi 
Postopek ustanovitve podjetja.

Vse delavnice so bile dobro obiskane. Nepovratna sofinancirana 
sredstva za izvedbo delavnic so bila zagotovljena iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, 
pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Zala KUTIN,
svetovalka za infrastrukturo

Udeleženci delavnice s predavateljico Jernejo Čoderl

Udeleženci delavnice računalniškega opismenjevanja

Podjetniški center Slovenj Gradec – izvajalec delavnice 
Samozaposlovanja na podeželju

MARIBORSKA CESTA – SP. MUTA

Izvajajo se dela na Mariborski cesti, kjer se bo na vsaki strani ceste 
vzpostavil hodnik za kolesarje, na severni strani pa tudi dogradil 
hodnik za pešce ob vozišču. Kolesarska pot se bo nadaljevala vse 
do krožišča na Sp. Muti, v križišču (pri Lipi) pa se bo navezala na 
obstoječo kolesarsko pot na državni cesti.

Ureditev je smiselna in tudi 
nujna, saj je presoja prometne 
varnosti nedavno izpostavila, 
da je ureditev Mariborske 
ceste potrebna, da so nekateri 
hišni cestni priključki 
nepregledni, ni urejenega 
pločnika oz. poti za pešce ter 
kolesarje. Pomanjkljiva je tudi 
obstoječa javna razsvetljava ter 
odvodnjavanje meteornih vod, 
kar se bo uredilo tekom izvedbe 
del. Sočasno se trasa opremlja 
z NN kablovodom s kabelsko 
kanalizacijo za AC Podrzavnik 
ter optiko.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

Ureditev kolesarske poti na Sp. Muti
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DVORANA GORTINA

Konec meseca oktobra so se pričela izvajati gradbena dela za 
izgradnjo dvorane na Gortini. Naselje bo tako bogatejše s 
športnimi in kulturnimi vsebinami, kar bo vsem občanom Mute 
omogočilo kvalitetnejše življenje ter širšo rabo novih prostorov 
tudi za potrebe šole, počitniškega varstva, vadb, organizacij 
raznih dogodkov in navsezadnje tudi za izobraževanja.

Izgradnjo objekta sofinancira Fundacija za šport. Objekt pa naj bi 
bil zaključen do konca leta 2023.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za razvojne naloge

IZ DELA NAŠIH SLUŽB

Predsednikov govor (Foto: Bor Slana, STA) Prerez traku (Foto: Bor Slana, STA)

Načrtovana podoba dvorane na Gortini

OTVORITEV NOVE VEČNAMENSKE DVORANE KIENHOFEN

Sreda, 19. oktober 2022, je bila dan, ko smo z velikim veseljem in s 
ponosom svečano otvorili našo novo večnamensko dvorano, ki nosi 
ime “Kienhofen”. Ime izhaja izpred več kot 440 let, ko je ravno v 
tej stavbi, v današnji občinski stavbi, bila graščina, imenovana 
Kienhofen. Zaradi bogate zgodovine, s katero je močno povezana 
naša domača občina, smo novi dvorani s ponosom nadeli to ime. 

Ravno s temi besedami smo na to svečano otvoritev povabili takrat 
aktualnega predsednika naše države, gospoda Boruta Pahorja, ki 
se je našemu vabilu z veseljem odzval. To je bil prvi tovrstni obisk 
tako visokega državnega funkcionarja v naši občini, zaradi tega 
smo na to še bolj ponosni. Svečana slovesnost je potekala pred 
polno dvorano povabljenih, spremljale so jo številne medijske hiše. 
Nad novo dvorano pa je bil navdušen tudi predsednik države, kar 
je omenil tudi v svojem nagovoru. 

Želimo si, da bi večnamenska dvorana služila vsem občanom, 
društvom in tudi organizatorjem dogodkov ter obiskovalcem iz 
drugih občin.

Nadja PUŠNIK,
poslovna sekretarka VII/1

Otvoritev dvorane Kienhofen (Foto: Bor Slana, STA)
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Občina Muta je izvedla ekološki 
otok na Gortini, v bližini avtobusne 
postaje, kjer se trenutno nahaja 
zabojnik za zbiranje papirja in 
kartona.

Ekološki otok je zasnovan linijsko 
z dvema posodama za steklo in 
dvema za zbiranje papirja.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za  

razvojne naloge

Občina Muta je v fazi pridobitve 
dokončne verzije projekta za 
izvajanje Vrtca Muta, kar nam 
omogoča pripravo razpisa za 
izbor izvajalca del. Gradbena dela 
z novogradnjo se bodo pričela 
predvidoma v prvi polovici leta 
2023. V prehodnem obdobju 
planiramo rušenje – odstranitev 
nepomembnih in dotrajanih 
konstrukcij na okolišu kmetije 
Špegelj, kjer je tudi predvidena 
novogradnja.

Vzporedno potekajo dogovori in 
usklajevanja za celotni pristop 
ureditve širšega okoliša OŠ Muta, 
dostopov ter obnove in morebitne 
novogradnje prepotrebnih površin 
za igrišča.

Vesna NOVAK,
podsekretarka za  

razvojne naloge

Lokacija na Gortini

Eko otok na Gortini

VRTEC MUTA

EKO OTOKI
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IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 

ZAKLJUČEK NAREČNEGA NATEČAJA VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS

Prvo oktobrsko nedeljo je bilo v Libeličah, prelepi koroški obmejni 
vasici, nadvse slovesno. Na državni prireditvi, s katero so 
proslavili 100. obletnico ponovne priključitve Libelič k matični 
domovini in ki se je je udeležilo okoli 600 obiskovalcev, med njimi 
tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in številni drugi 
predstavniki državne in lokalne oblasti, je bilo čutiti neizmerno 
domoljubje.

Ponosni smo, da so bili lahko del te pomembne slovesnosti tudi 
nagrajenci 5. narečnega natečaja Vsaka vas ima svoj glas, ki smo 
ga na naši šoli v sodelovanju s Kulturno prosvetnim društvom 
Libeliče razpisali januarja letos. Tema natečaja (Slovenec sem, 
Slovenka sem, ponosen/-na na svoj domači kraj) je bila povezana 
prav z libeliškim dogajanjem pred 100 leti. Na natečaj je prispelo 23 
prispevkov iz vse Slovenije. Strokovna komisija pod vodstvom dr. 
Anje Benko je izbrala 10 najboljših, avtorje prispevkov (učence in 
njihove mentorje) pa nagradila s povabilom na državno prireditev 
v Libeličah, s priznanji, zbornikom in praktičnimi nagradami. Na 
odru v Libeličah so svoj prisrčen prispevek z natečaja predstavili 
le otroci Vrtca Libeliče, vsi ostali prispevki pa so bili objavljeni v 
jubilejnem zborniku Libeliče – 100 let pozneje.

Med nagrajenci so bili tudi učenci naše šole Jasmina Šantl, 
Aljaž Brezovnik, Nal Peruš, Neja Štruc, Valerija Novak, Grega 
Špegelj, Tadej Gerhold, Maša Gerhold in Glorija Kocbek, ki so 
pod mentorstvom učiteljic Franje Razdevšek in Lucije Topler 
pripravili dve krajši dramski uprizoritvi v narečju.

Veseli nas, da se projekt Vsaka vas ima svoj glas, ki se je leta 2016 
začel na naši šoli v sodelovanju z dialektologinjo dr. Zinko Zorko, 
nadaljuje in da tako skupaj še naprej izkazujemo spoštovanje 
narečni pestrosti slovenskega jezika in skušamo prispevati k 
njenemu ohranjanju.

Mag. Majda M. LESJAK, 
vodja projekta Vsaka vas ima svoj glas

VTISI NASTOPAJOČIH UČENCEV: 

V nedeljo, 2. 10. 2022, smo bili vsi, ki smo sodelovali na natečaju 
Vsaka vas ima svoj glas, vabljeni na prireditev in podelitev nagrad 
in priznanj. Prireditev je potekala v Libeličah, kjer je bila osrednja 
državna proslava, saj so Libeliče praznovale 100 let pridružitve k 
matični domovini.

Med zmagovalnimi prispevki je bil tudi naš. Za natečaj smo priredili 
in odigrali Vorančevo črtico Dobro jutro in napisali Šentjanža pri 
Dravogradu. Pred prireditvijo smo imeli podelitev priznanj in nagrad. 
Na prireditvi je na oder prišel tudi predsednik RS Borut Pahor, ki 
je povedal, da je praznik Libeličanov praznik vseh Slovencev, saj so 
se Libeličani pred 100 leti uprli avstrijskemu pritisku, da so zdaj 
Libeliče v Sloveniji. Nekaj pesmi sta zapela tudi Dunja Vrhovnik in 
Milan Kamnik. Mi pa smo na odru predali mapo o natečajih Vsaka 
vas ima svoj glas, ki je zdaj prišla v roke gospe, ki je bila v komisiji 
za ocenjevanje. Ko pa se je prireditev končala, smo bili vabljeni, da 
poskusimo »repno župo«. Potem pa smo se s traktorjem peljali do 
muzeja, kjer smo si lahko ogledali, kakšna je bila nekoč šola, kakšne 
učbenike in druge pripomočke so uporabljali pri pouku. Na koncu 
smo se s traktorjem peljali nazaj do šotora, kjer so nas čakali starši in 
kombi, da smo se odpeljali proti domu.

Jasmina ŠANTL, 7. b

2. oktobra smo se s kombijem peljali v Libeliče, kjer smo bili priča 
slovesnosti ob 100-letnici plebiscita, priključitve te prelepe vasice k 
matični domovini Sloveniji. Ta dogodek mi je bil v velik ponos, ki 
me večkrat spodbudi, da vsakomur ponosno povem, da sem Slovenec. 
Ponosen pa sem tudi zato, ker je moja mama iz Libelič. Če se ne bi v 
Libeličah pred 100 leti uprli, mene ne bi bilo tu, kjer sem sedaj.

Na slovesnost je prišel tudi predsednik Slovenije in še nekaj 
pomembnih politikov. Pred prireditvijo smo lahko občudovali letala, 
ki so preletavala nad nami z napisom 100 let Libelič. Z letal so skakali 
padalci s padali, ki so bila v barvah slovenske zastave. Med prireditvijo 
smo lahko videli predstavitev, ki je zelo nazorno prikazala dogodke v 
Libeličah pred 100 leti. Navdušil nas je tudi nastop libeliških otrok iz 
vrtca, ki so govorili v narečju.

Okusili pa smo tudi libeliško »repno župo«, ki jo tudi moja mama 
večkrat skuha. Veliko ljudi se ne zaveda pomena dogodkov v Libeličah, 
vendar pa smo lahko ponosni, kako je ta majhna vasica in tako majhna 
skupnost prikazala in ohranila svojo narodno zavest. Zagotovo držijo 
besede predsednika Boruta Pahorja, da bi moral biti ta dan praznik 
za vse Slovence.

Aljaž BREZOVNIK, 9. a

OSNOVNA ŠOLA MUTA

Prisotne je nagovorila tudi naša ravnateljica
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VTISI OB ODPRTJU DVORANE KIENHOFEN

Ponosna sem na svojo glavno vlogo, 
ki sem jo odigrala na svečani otvoritvi 
dvorane Kienhofen. Vse je bilo zelo 
skrbno pripravljeno in na visokem nivoju. 
Nastopali so tudi zelo znani glasbeniki. Še 
zdaj ne morem verjeti, da sem se rokovala s 
predsednikom Borutom Pahorjem, ki nas je 
povabil celo na sladoled. Na začetku nas je 
bilo zelo strah, a ko smo nastopali, smo se 
sprostili in odigrali brez napake.

Jasmina ŠANTL, 7. b

Vesel sem bil, ker sem lahko nastopal v novi 
dvorani na Muti. Bil sem ponosen, ko se je 
predsednik države rokoval z mano. Povabil 
nas je celo na sladoled in se nasmejal, ko 
smo med nastopom govorili v narečju.

Grega ŠPEGELJ, 7. b

Ko mi je predsednik ponudil roko, sem 
mislila, da je to zagotovo edina priložnost, 
zato sem bila zelo vesela. Zdelo se mi je, 
da se mi je življenje spremenilo, saj nas 
je povabil na sladoled. Tako zelo sem bila 
vesela, da sem lahko nastopala na odprtju 
nove dvorane. Na nastopu smo v narečju 
odigrali dramatizacijo »Bica nam je 
povidla o svajem življeju«.

Valerija NOVAK, 7. a

Na prireditvi je bilo super. Na začetku 
nas je bilo zelo strah, a na koncu nas je 
predsednik pohvalil in vsakemu dal roko. 
Tudi ostalim gledalcem je bil naš nastop 
všeč.

Neja ŠTRUC, 7. a

Počutila sem se odlično. Bila sem ponosna, 
da sem lahko nastopala in da sem se 
rokovala s predsednikom. Na koncu nas je 
predsednik povabil na sladoled.

Maša GERHOLD, 7. b

Počutila sem se odlično, ker sem nastopala 
pred predsednikom države. Po predstavi se 
je slikal z nami in nam dal roko. Nikdar 
si nisem predstavljala, da bom kdaj z enim 
samim nastopom prišla tako daleč, da bom 
spoznala predsednika.

Glorija KOCBEK, 7. a

Na nastopu nas ni bilo strah, saj smo 
vedeli, da smo veliko vadili in da besedilo 
znamo. Na začetku prireditve je govoril 
tudi župan Mute. Povedal je, da smo 
lahko ponosni, da smo ustvarili tako lep 
kraj. Naš nastop je bil odličen. Ljudje so 
bili navdušeni. Na koncu so ostali učenci 
na oder nesli balone, jaz pa škarje. Škarje 
sem dal predsedniku države in županu. 
Prerezala sta trak in s tem je bila dvorana 
odprta.

Tadej GERHOLD, 8. a

Bil sem ponosen, da sem lahko šel zraven v Libeliče. Ponosen nase 
in na našo šolo. V čast mi je bilo, da sem lahko spoznal to majhno, 
a zelo pomembno vasico. Ljudje v Libeličah res znajo stopiti skupaj 
in pripravijo neverjetne stvari, kot je bila tudi ta prireditev. Tega 
kraja ne smemo pozabiti, saj je zelo pomemben za Slovence.

Zelo sem vesel, da sem bil blizu predsednika Slovenije. Všeč mi je 
bilo, da so na odru govorili v narečju. 

Po prireditvi smo dobili »repično župo« in sladico. V muzej smo 
se peljali s traktorjem, kar je bilo zelo zabavno. Ko smo prispeli 
v muzej, sem imel občutek, da smo v 19. stoletju. Spoznal sem, 
da je bilo življenje v tistih časih težko. Današnji otroci si tega ne 
moremo predstavljati, saj imamo danes preveč vsega in ne znamo 
ceniti stvari.

Nal PERUŠ, 9. a

Dogodka se bomo vedno spominjali
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ČAJANKA ZA UČENCE DRUGE TRIADE

V sredo, 9. novembra 2022, smo ob 15.30 za učence druge triade pripravili 
čajanko na temo Ljudje in živali. Učenci so imeli od sredine septembra 
možnost izposoje knjig na to temo. Ob prebrani knjigi so si prislužili tudi 
vstopnico za obisk čajanke. Te se udeležilo 36 učencev iz vseh razredov 
druge triade.

Povabili smo posebno gostjo, go. Ines Gerold, ki je s seboj pripeljala psa, ki 
se šola za terapevtskega psa. Predstavila nam je, kako poteka njihov dan, 
kako poteka učenje in seveda tudi nekaj zanimivosti o samem psu. Njen 
mož je pokazal, kaj sta se s psom že naučila. Učenci so pozorno spremljali 
in aktivno sodelovali v razgovoru. Nato nam je gospa predstavila še želvici 
in tudi o njima povedala veliko zanimivosti. Učenci so bili zelo veseli, da so 
se lahko tako psa kot tudi želvic dotaknili in jih pobožali.

Po prvem delu smo naredili krajši odmor, da smo se okrepčali s čajem in 
piškoti, nato pa v drugem delu nadaljevali s pogovori o prebranih knjigah. 
Nekaj učencev se je opogumilo in predstavilo vsebino knjige, ki so jo 
prebrali. Ostali učenci so bili zelo strpni in poslušni drug do drugega.

Čajanka je trajala do 17. ure, a se učencem še ni mudilo domov.

Doris SRČIČ 

PODELITEV BRALNIH ZNAČK S PISATELJICO NATAŠO KONC LORENZUTTI 

V četrtek, 6. 10. 2022, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda prireditev, kjer 
smo gostili pisateljico Natašo Konc Lorenzutti. Skoraj vsi jo že poznamo 
po knjigi Avtobus ob treh. Knjiga mi je bila všeč, govori o dveh prijateljih 
Urošu in Tinetu, o zaljubljenosti, najstništvu in živalih.

Na prireditvi nam je povedala nekaj živalskih basni. Ves čas se je tudi 
pogovarjala z nami. Trije učenci so zaigrali zgodbo Oven in bik, mi pa 
smo se nasmejali. Povedala nam je veliko zanimivosti iz svojega otroštva. 
Izvedeli smo tudi, da za pisanje ene knjige potrebuje približno eno leto. Ob 
zaključku prireditve je podelila priznanja učencem, ki so brali za bralno 
značko.

Veselim se že naslednjega srečanja s pisatelji.

Zoja REPNIK, 8. a

BRALNI MARATON ZA TRETJO TRIADO

V oktobru smo za učence tretje triade ponovno organizirali bralni maraton. 
Tako smo skupaj brali v petek, 14. 10., in v petek, 28. 10., od 16. do 22. ure. 
Bralnega maratona se je skupno udeležilo 45 učencev od 7. do 9. razreda. 
Tokrat smo se v vseh razredih lotili knjige domačinke Ivane Čreslovnik 
Koroška deklica Bajberli in se tako pripravili na čajanko o revščini. 
Pretresljiva izpoved o življenju na našem območju pred nekaj desetletji je 
učence ganila. Naše večurno večerno druženje pa smo zaključili z močno 
željo učencev, da se na bralnem maratonu kmalu spet srečamo. Tudi pica 
izpod rok naših učencev je bila obakrat odlična!

Mag. Majda M. LESJAK

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 

Pozorno poslušamo

Izvedeli smo veliko novega

Ob branju smo se zelo zabavali

Gostji smo se primerno zahvalili
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ZAJTRK Z MLEKOM – SUPER DAN

V petek, 18. novembra, smo obilno in okusno zajtrkovali, vso 
dopoldne smo peli in plesali, se veselo gibali, kuhali in pekli pa 
risali in pisali, izrezovali, lepili in ustvarjali. Tako smo obeležili 
že dvanajsti tradicionalni slovenski zajtrk, to je tretji petek v 
mesecu novembru, ko pozornost posvetimo medenemu zajtrku, ki 
je sestavljen iz domačega kruha, masla, meda, sočnega jabolka in 

mleka. Spomnimo se in ozavestimo, kako pomembne so čebelice 
v našem življenju in kako pomembno je, da uživamo lokalno 
pridelano hrano, ki je bolj zdrava in bolj okusna.

Tim Zdrave šole

KNJIŽNE MIŠICE

V torek, 15. 11. 2022, smo šli štirje devetošolci v 
knjižnico Radlje ob Dravi, kjer so potekale Knjižne 
mišice.

Po prihodu v knjižnico smo se razdelili v šest skupin 
po štiri in se tako podružili z ostalimi učenci iz 
drugih šol. Dobili smo dve nalogi. Pri prvi nalogi 
smo morali razporediti pomešane strani iz knjige 
Baubauci. Nekatere strani niso bile oštevilčene, zato 
smo imeli možnost, da smo si šli knjigo za določen 
čas ogledat. Imeli pa smo 20 minut, da smo nalogo 
dokončali.

Za drugo nalogo pa smo dobili eno stran knjige in smo 
morali napisati nadaljevanje in narisati ilustracijo. 
Na voljo smo imeli 15 minut. Ko smo to vse naredili, 
je žirija vse pregledala in določila zmagovalce.

Bila sem članica zmagovalne skupine, za nagrado 
smo dobili igračo Foooty, iz katere lahko sestaviš 
žoge, zvezdo in še veliko drugih oblik.

Neli ČEH, 9. a Aktivno smo sodelovali

Zajtrk v jedilnici – devetošolci smo delali družbo prvošolcem
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POHOD NA SV. PRIMOŽ NAD MUTO

Okolica Mute nam velikodušno ponuja različne možnosti za 
obisk hribov. Tako smo se tretješolci konec septembra ob dnevu 
slovenskega športa in v okviru fit hoje za zdravje podali na pohod 
na Sv. Primož nad Muto, ker vemo, da je gibanje v naravi zelo 
pomembno za naše zdravje. 

Dan smo začeli s skupinskim fotografiranjem pod planinsko zastavo 
na igrišču šole. Nato smo nahrbtnike napolnili z malico in se podali 
na pohod. Od šole smo krenili po šolski poti na Spodnjo Muto. Na 
križišču smo zavili desno, od koder se je pot začela vzpenjati. V 
bližini kmetije Breznik smo se ustavili in pomalicali. Z novo energijo 
smo nadaljevali pot. Ves čas smo sledili markacijam in smerokazom. 
Med hojo smo se nekajkrat ustavili in si privoščili slikovit razgled 
na reko Dravo, Pohorje, Uršljo goro, Peco in Kamniško-Savinjske 
Alpe, saj je sonce vztrajno odganjalo meglo.

Pot nas je vodila po gozdni stezi, makadamski cesti, stopnicah in 
na koncu še po asfaltu. Tako smo prispeli do cerkve sv. Primoža 
in Felicijana, od koder se nam je odprl še čudovit razgled na 
Muto. Posedli smo se in se posladkali z dobrotami iz nahrbtnika. 
Ogledali smo si sončno uro na cerkvi in s pogledom poiskali šolo 
ter svoje domove. 

Odpočili smo se in se začeli vračati v dolino. Del poti smo skrajšali 
preko travnikov. V šolo smo se vrnili dobre volje, nasmejani in 
zadovoljni, saj nam je uspel kar velik planinski zalogaj. Za to sta 
bili zaslužni tudi planinki gospe Vlasta Senica in Metka Pavlič, ki 
sta nas spremljali in vodili, za kar se jima zahvaljujemo.
Želimo si še več takih pohodniških športnih dni.

Donata GOLUB

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE

V četrtek, 24. novembra, je za učence tretje triade potekal tehniški 
dan o obnovljivih virih energije in o pomenu učinkovite rabe 
električne energije.

Podjetje Borzen je slovenski operater trga z elektriko, v okviru 
izvajanja gospodarske javne službe s svojo blagovno znamko 
Trajnostna energija že vrsto let deluje na področju ozaveščanja 
in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi 
energije. Verjamejo namreč, da je za sprejemanje pravih odločitev 
v zvezi z energijo, potrebno posameznike opolnomočiti s pravim 
znanjem. Podjetje Borzen je predstavilo zanimive teme, kot so 
podnebne spremembe, toplogredni plini, vplivi onesnaževanja na 
okolje, digitalno onesnaževanje in varčevanje z energijo. Sledila je 
predstavitev temeljnih konceptov OVE, URE in trajne mobilnosti 
s poudarkom na električni mobilnosti.

Pred šolo so jim predstavili tehniške značilnosti električnih 
prevoznih sredstev, pokazali so jim električni avto in kolo ter 
razložili delovanje. V učilnici so še izvedli interaktivno delavnico 
na temo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov 

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 

Pri sončni uri

Malica z nahrbtnika

Preizkusili smo se v vožnji z električnim kolesom
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PROJEKT KROKUS

Na OŠ Muta smo se v letošnjem šolskem letu prvič priključili 
mednarodnemu projektu Krokus, ki ga izvaja Sinagoga Maribor 
pod okriljem združenja HETI (Holocaust Education Trust 
Ireland). Združenje mladim, starim enajst let in več, podarja 
čebulice rumenih žafranov – krokusov, ki jih posadijo v spomin 
na judovske otroke, ki so umrli v holokavstu in v spomin tisočim 
otrok različnih narodnosti, ki so bili žrtve nasilja v drugi 
svetovni vojni. Hkrati so čebulice tudi opomin na otroke, ki so 
danes oropani svojega otroštva zaradi ekonomskih ali političnih 
dejavnikov. S sajenjem in drugimi dejavnostmi se mlade spodbuja 
k spoštovanju in strpnosti ter ozavešča o nevarnosti rasizma.

Šola je v zadnjem tednu oktobra prejela čebulice žafranov, ki so jih 
učenci 7. a razreda posadili v gredice pred glavnim vhodom v šolo. 
Pred sajenjem so učenci pri pouku zgodovine pridobili znanje o 
zgodovinskih dejstvih in hkrati spoznali pomen spominjanja 
in opominjanja. Dodatne dejavnosti pa so načrtovane ob 
mednarodnem dnevu holokavsta in ob zaključku projekta v 
mesecu aprilu.

Nina ŠANTL

energije. Predstavili so jim pravo maketo solarnih elektrarn in 
mesta, kjer so učenci lahko opazovali dobre in slabe lastnosti 
pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije.

Jelka FURMAN

Ob 8.20 smo začeli s kratkih predavanjem, kjer smo izvedeli, kakšne 
vsebine nas čakajo. Po razredih smo se razdelili v tri skupine. 
Devetošolci smo šli najprej na delavnico o različnih vrstah 
energije. Ob maketi majhnega mesta smo poslušali zanimivo 
razlago in aktivno sodelovali. Po malici smo se udeležili druge 
delavnice, kjer smo se pogovarjali, od kod prihaja naša energija. 
Tretja delavnica pa je bila najzanimivejša od vseh – izvedeli smo 
marsikaj o e-mobilnosti. Po kratkem predavanju smo šli na šolsko 
igrišče, kjer so nam predstavili električni avtomobil. Dovolili 
so nam, da smo se usedli vanj, in nas malo popeljali po igrišču 
Nekateri so se preizkusili še v vožnji z električnim kolesom.

Pokazali so nam tudi nekaj načinov varčevanja. Meni osebno se je 
zdel najbolj razburljiv del, ko so nam pokazali električni avtomobil. 
Edina slabost je njegova velikost – če si malo višje postave, se težje 
voziš z njim, saj ni preveč prostoren. 

Miha MATJAŠ, 9. a

Krokuse smo nasadili poleg drugih rož

Izvajali smo poskuse
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PLETEMO PRIJATELJSTVA

Se še spomnite svojih osnovnošolskih let? Najbrž nam je vsem 
ostalo mnogo lepih spominov na druženja s sošolci in sovrstniki. 
Kaj pa na druženja z učenci višjih razredov? Sama se spomnim, 
kako sem jih občudovala, se jih včasih bala ali pa se jim sramežljivo 
umaknila v velikem krogu ter hkrati tudi komaj čakala, da 
odrastem in postanem »glavna« na šoli.

Kako pa je danes? Kot učiteljica opažam, da se je v odnosih med 
generacijami na šoli marsikaj spremenilo na bolje, predvsem 
v strpnosti starejših do mlajših. Veliko so k temu pripomogle 
različne dejavnosti, ki jih na šoli organiziramo v dopoldanskem 
in v popoldanskem času. Še posebej se trudimo, da bi se na šoli 

dobro in sprejeto počutili prvošolčki, ki so še posebej v začetku 
šolskega leta zelo ranljivi in potrebni naše pozornosti. V ta namen 
na šoli organiziramo dejavnosti, pri katerih se prvošolci družijo 
z devetošolci. Kljub skrbi, kako bodo devetošolci sprejeli vlogo 
»varuhov«, smo z veseljem ugotovili, da so bila druženja lepo 
sprejeta, devetošolci pa so se izkazali kot dobri poslušalci, strpni 
in razumevajoči soigralci, potrpežljivi razlagalci ter prijazni in 
topli prijatelji.

Prvošolci so se ob njih počutili prijetno in sproščeno ter se 
vsakega takšnega druženja razveselili, še posebej so bili veseli 
skupnega sprehoda in druženja pri igri v tednu otroka. Še posebej 
pa bi rada omenila in pohvalila skupni zajtrk, ki so ga devetošolci 
pripravili za prvošolčke v šolski jedilnici ob dnevu slovenskega 
tradicionalnega zajtrka. Kaj je lepšega, kot videti mladostnika, ki 
ljubeče poskrbi za mlajšega vrstnika? Prepričana sem, da bo med 
spletenimi vezmi ostala tudi kakšna, ki bo ostala še dolgo let. Za 
konec pa še pregovor o prijateljstvu. Med mnogimi se mi je ta zdel 
najbolj zgovoren:

Prijateljstvo je drevo, ki daje zavetje.
(Samuel Taylor Coleridge)

Milena REPNIK

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN 
PRIJATELJSTVO

Ob mednarodnem dnevu strpnosti želimo ozavestiti 
pomen strpnosti, spoštovanja, medsebojnega prijateljstva 
in sodelovanja. V vrtcu vse to spodbujamo preko raznih 
dejavnosti ter igre. 

Ob mednarodnem tednu strpnosti smo se pogovarjali, kaj 
je strpnost, iskali smo besede, s katerimi lahko polepšamo 
nekomu dan. Igrali smo se igro, pri kateri je vsak izžrebal 
znak otroka ter mu namenil lepo besedo, nasmeh ali mu 
povedal kaj prijetnega. Prav tako so otroci likovno upodobili 
osebo ter ji namenili kakšno lepo besedo, sporočilo. Vsak 
je svoj likovni izdelek predstavil tudi ostalim. Skupaj 
smo ugotovili, da se ob lepih besedah počutimo prijetno, 
zadovoljno in srečno. Prav je, da si med seboj pomagamo, 
se vzpodbujamo ter gradimo prijateljske odnose, se skupaj 
igramo, potolažimo koga, če je kdo žalosten, se imamo radi 
... 

V krajevni knjižnici smo pripravili razstavo likovnih del z 
naslovom LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE, ki si 
jo lahko ogledajo še ostali obiskovalci knjižnice.

Suzana ERŠTE, dipl. vzg.

Na pešpoti proti Gortini

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 

Naša likovna razstava v krajevni knjižnici

VRTEC MUTA
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BRANJE JE UČENJE JEZIKA, USTVARJANJE DOMIŠLJIJSKIH SVETOV IN 
PRIDOBIVANJE IZKUŠENJ

Oktobra nas je ob podelitvi bralnih značk za preteklo šolsko leto 
obiskala priljubljena otroška in mladinska pisateljica Nataša Konc 
Lorenzutti. Po zanimivi prireditvi si je vzela čas še za pogovor.

Kako se spominjate svojega otroštva? 
Otroštvo sem preživljala na podeželju, s starši smo hodili v hribe 
in na druge pohode. Vsako nedeljo smo se odpravili vsaj v gozd 
ali na travnik, kar je bilo meni, ki sem bila stara 12, 13, 14 let, 
zoprno. Vseeno sem morala iti, so me kar malo prisilili, za kar sem 
jim danes hvaležna, ker imam še zmeraj to navado. Ogromno smo 
se igrali z vrstniki, neverjetne igre smo si izmišljevali, veliko jih 
je bilo povezanih z zgodbami, ki sem jih prebrala. S prijateljico
sem se igrala Piko Nogavičko in Tomaža in Anico. Igrali smo se 
tudi zgodbo Beli kamen, Grdega račka in cel kup drugih. 

Ste torej radi brali? 
Ja. 

Katera je bila Vaša najljubša knjiga? 
Pika Nogavička. 

Danes imamo otroci veliko igrač. Katera pa je bila Vaša 
najljubša igrača? 
Punčka, dojenček. 

Kako pa Vam je bilo všeč na naši šoli? 
Lepo, zelo lepo ste me poslušali in zanimiva ter pametna vprašanja 
ste mi postavljali. 
 
Zakaj ste postali pisateljica in kdo Vas je navdihnil za 
pisanje? 
Mislim, da sem bila k temu poklicana. Sicer je bil moj oče športni 
učitelj, a sebe nisem videla v športu, me je pa naučil skrbeti 
zase in za okolje. Mama me je naučila ceniti dobre knjige, bila je 
knjižničarka.

Kdaj ste začeli pisati? 
Dokaj pozno, vendar je bilo pisanje vedno moj način življenja. 
Pisala sem dnevnike in pisma. Tudi angleščine sem se največ 
naučila ob dopisovanju z vrstniki iz tujine. Svojo prvo literarno
zgodbo pa sem zapisala šele pri tridesetih letih. 

Ste tudi igralka in učiteljica, a v zadnjih letih ste se povsem 
posvetili pisateljevanju.
Kaj Vam je v tem poklicu najbolj in kaj najmanj všeč? 
Najbolj mi je všeč, da se lahko nenehno gibljem po meji med 
resničnim in izmišljenim ter da me pri tem nič ne ovira. Malo 
manj pa mi je všeč, da se včasih težko spravim k pisanju, da
odlašam in odlagam, urejam to in ono. Tako lahko mine že pol 
dneva. 

Za koga najraje pišete? 
Odvisno. Delam, kar me v danem trenutku najbolj vznemirja. Ne 
bi mogla reči.

Katero Vašo knjigo je prebralo največ ljudi? 
Rekla bi, da Avtobus o treh in Gremo mi v tri krasne. Ti dve 
verjetno tudi vi najbolj poznate. 

Katera Vaša knjiga pa je Vam najbolj všeč? 
Ne morem reči, ne razporejam jih na tak način. 

Ali v Vaših knjigah nastopajo tudi Vaši otroci? Imate jih 
kar pet. 
Ne nastopajo oni, ampak so to vedno literarni liki. Je pa res, da 
dobim veliko idej od svojih otrok.

Ali bomo lahko brali tudi nadaljevanje knjig Avtobus ob 
treh in Gremo mi v tri krasne? Če ja, kdaj bo to?
Ničesar ne obljubim.

Od kod črpate ideje za ustvarjanje? 
Iz okolja, iz življenja. Ves čas opazujem. 

Zakaj se Vam zdi branje pomembno? 
Je učenje jezika, ustvarjanje domišljijskih svetov in pridobivanje 
izkušenj. 

Prihajate s Primorske. Kako pa Vam je všeč na Koroškem? 
Zelo je lepo. Moram reči, da sem prvič tukaj.

Hvala za pogovor. Veselimo se Vaših novih zgodb.

Klemen GAŠPER, 3. a,  
in Ema HUDNIK, 7. b

Užitek nama je bilo poklepetati s pisateljico

ŠOLSKI NOVINARJI
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NA OŠPP

Vsako leto 3. petek v novembru obeležujemo dan slovenske hrane. 
V šoli takrat pripravimo tradicionalni slovenski zajtrk (jemo kruh, 
maslo, med, jabolko in pijemo mleko).

Na OŠPP se je dan začel nekoliko drugače. Skupaj z učenci smo 
pripravili pogrinjke in vse potrebno za zajtrk. Po zajtrku smo 
skuhali puding, ki smo ga kasneje okrasili s smetano in ga pojedli. 
Nato smo se odpravili na Gortino. Tam smo si ogledali kmetijo 

Pavček. Gospod Marijan Švikart nam je predstavil dejavnost 
proizvodnje mleka.

Polni dobrih vtisov smo v šoli izdelali velik plakat, na katerega 
smo zapisali in narisali vse, kar smo se novega in lepega naučili.

Mateja MAZGAN

• Bili smo na kmetiji Pavček na Gortini.  
 Videli smo krave in dva telička. Neža
• Všeč mi je bilo, ker smo obiskali kmetijo  
 in tam božali krave. Max
• Najbolj všeč mi je bilo, da sem lahko   
 sedel na traktorju in kombajnu. Rene
• Za zdrav zajtrk smo si privoščili ržen   
 kruh, maslo z medom, jabolko in mleko.  
 Pred tem smo si pripravili pogrinjke, ki  
 smo jih pobarvali sami. Nina
• Današnji dan je bil zakon. Videli smo   
 krave, teličke in si privoščili pecivo. Lin
• Gospa Alenka nam je ponudila pecivo in  
 domač jabolčni sok. Tilen 
• Skuhali smo vanilijev in čokoladni 
 puding, ki sta nam odlično uspela.   
 Klemen
• Gospod Marjan nam je povedal, da so  
 krave proste reje. OžbejSkupaj za mizo z zdravim zajtrkom

OŠPP

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 

»MASTERCHEFI« PRI GOSPODINJSTVU

Pri pouku gospodinjstva smo v oddelku 
2 izvedli “MasterChef tekmovanje” v 
pripravi hamburgerjev. Učenci so sami 
poiskali recepture za svoje hamburgerje 
in se pri izdelavi jedi zelo potrudili. 
Hamburgerje so pripravili drug za 
drugega in bili drug drugemu strogi, a 
zelo korektni sodniki. Vzdušje je bilo zelo 
prijetno, ustvarjalno, vse skupaj pa smo 
začinili še s kančkom tekmovalnosti.

Saša HREN

Zadovoljni z opravljenim delom
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USTVARJALNA DELAVNICA

Prišel je praznični december. Mesta so se 
odela v nešteto luči, kmalu bomo praznično 
okrasili domove in spet nas bodo obiskali 
dobri možje.

Tudi z učenci posebnega programa vzgoje 
in izobraževanja komaj čakamo ta čas. 
Za začetek smo v našo sredino povabili 
starše. Skupaj smo ustvarjali adventne 
venčke in praznične aranžmaje. Pri delu 
smo bili zelo ustvarjali. Izpod naših rok so 
nastali čudoviti izdelki, ki bodo krasili naše 
domove.

Katja TANDLER

Ob prijetnem druženju so nastali prikupni adventni venčki

SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA

V sredo, 6. 7. 2022, so dijaki četrtih 
letnikov programov ekonomski 
tehnik SSI, gastronomija in turizem, 
predšolska vzgoja, okoljevarstveni 
tehnik, ekonomski tehnik PTI, 
gastronomija, lesarski tehnik in 
predšolska vzgoja – poklicni tečaj 
končali srednješolsko obdobje in 
prejeli spričevala o opravljeni poklicni 
maturi. Spričevala so podelili ravnatelj, 
g. Bernard Kresnik, in razredniki 
zaključnih letnikov.

Razveselili smo se, ker imamo letos 
tudi dva zlata maturanta – Moniko 
NABERNIK iz PV4 in Sebastijana 
Teodorja PIRNATA iz OT4. Prireditev 
je s svojim petjem popestrila koroška 
kantavtorica Ditka. Bilo je veliko 
nasmejanih obrazov in sreče, ki 
je preplavila večerni prostor pred 
graščino Rotenturn, ko so se maturanti 
še zadnjič poslovili od srednješolskega 
obdobja in profesorjev z mislimi na 
prihodnost, ki je pred njimi. Želimo jim 
veliko uspehov in srečno na nadaljnji 
poti. Podelitev spričeval

SVEČANA PODELITEV SPRIČEVAL ZA POKLICNO MATURO



20

DIJAKINJE NA SEJMU PREDSTAVILE POSLOVNO IDEJO EKO KROJAČEK

V četrtek, 15. 9. 2022, so štiri dijakinje četrtega letnika programa 
ekonomski tehnik zastopale svojo poslovno idejo Eko Krojaček 
na 54. MOS v Celju. Sodelovale so pod okriljem Ekonomske 
šole Celje in Centrale učnih podjetij. Letošnja rdeča nit sejma 
je bil trajnostni razvoj na področju doma, gradnje, tehnologije, 
turizma, kulinarike, obrti in podjetništva, kar se je odlično 
prepletalo z dejavnostjo Eko Krojačka, ki rešuje temne plati 
množične tekstilne industrije. Dekleta so na stojnici obiskovalcem 
sejma in novinarjem predstavljala in jih ozaveščala o inovativnih 
rešitvah, katere so zlile v poslovno idejo.

S takšno obliko dela »na terenu« gradijo izkušnje na področju 
podjetništva, javnega nastopanja, prodaje in timskega dela. 
Ponovno so se odlično izkazale, za kar jim iskreno čestitamo. 

DRŽAVNO SREČANJE OKOLJEVARSTVENIKOV

V četrtek, 13. oktobra 2022, se je na Srednji šoli Slovenj Gradec 
in Muta odvijalo Državno srečanje okoljevarstvenikov, ki so se ga 
udeležile Šola za strojništvo, geotehniko in okolje Velenje, Srednja 
gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja gradbena, geodetska 
in okoljevarstvena šola Ljubljana in Srednja šola za gradbeništvo 
in varovanje okolja Celje. Prisostvovala sta tudi predstavnica 
Centra za poklicno izobraževanje, ga. Ivana Belasić, ter župan 
Občine Muta, g. Mirko Vošner.

Na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta se lahko dijaki izobražujejo 
v različnih programih, zato smo pri organizaciji srečanja združili 
moči in še enkrat dokazali, da je sodelovanje ključ do uspeha. 
Dijaki programa Gastronomsko-turistični tehnik so že pred 
začetkom srečanja poskrbeli za goste in pripravili pogostitev, ki 
je bila prava paša za oči ter vrtiljak okusov za brbončice. Dijaki 
programa Predšolska vzgoja ter dijaki programa Okoljevarstveni 
tehnik pa so pripravili slavnostno otvoritev, na kateri se je 
predstavil tudi šolski band.

V nadaljevanju druženja so potekale štiri različne delavnice − 
likovna, strokovna, športna in glasbena − vse pa so bile povezane 
s temo okoljevarstva. Po končanih delavnicah so dijaki v okolici 
šole iskali zaklad, nato pa so si ogledali še rotundo Svetega Janeza 
Krstnika in Mitnico. Sledilo je kosilo, po katerem se je druženje 
začelo prevešati v zaključni del. Na ogled sta bili fotoreportaža 
in razstava izdelkov, ki so nastali. Sklepni del srečanja so z 
glasbenim vložkom, poleg šolskega banda, popestrili še dijaki 
glasbene delavnice, ki so se predstavili s pesmijo Marjana Smodeta 
− Mrtva reka.

Prireditev se je zaključila s predajo globusa naslednji gostiteljici 
Državnega srečanja okoljevarstvenikov. Ravnatelj Srednje šole 
Slovenj Gradec in Muta, g. Bernard Kresnik, je globus predal g. 
Andreju Šavori, pomočniku ravnatelja Srednje gradbene šole in 
gimnazije Maribor.

Dijaki in mentorji so prireditev zapustili s prijetnimi vtisi in z 
novimi poznanstvi.

Izdelki likovne delavnice

Iskanje zaklada

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 
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NAŠA ŠOLA ŽE NA ŠTIRIH MEDNARODNIH ERASMUS+ KA2 SREČANJIH 
V TEM ŠOLSKEM LETU

Dijaki in učitelji Srednje šole Slovenj Gradec in Muta so se v času 
od septembra do novembra 2022 udeležili že štirih mednarodnih 
Erasmus+ srečanj. Dve od teh smo gostili pri nas. Partnerje, v 
okviru projekta Turizem, inovacije, trajnost, smo gostili na naši 
šoli od ponedeljka, 26. 9. 2022, do četrtka, 29. 9. 2022. Gostom iz 
Francije, Italije, Turčije in Španije smo ponosno razkazali prostore 
nove zgradbe, v katerih so se odvijale načrtovane aktivnosti. V 
novi računalniški učilnici smo izvedli delavnico, na kateri so dijaki 
spoznavali, kako čim bolj učinkovito in ustvarjalno uporabljati 
računalniške programe pri izdelavi filmov. Dijaki vsake države so 
obdelali že pripravljeno video gradivo in na delavnici je nastalo 
pet filmov. Vsebina filmov je povezana s trajnostnim turizmom v 
posameznih državah.

Srečanje v okviru projekta Geocad (načrtovanje geometrije s 
pomočjo računalnika) se je med 10. 10. 2022 in 14. 10. 2022 
odvijalo v Atenah. Na njem smo bili zbrani dijaki in učitelji iz 
Grčije, Turčije, Portugalske, Estonije in Slovenije. V okviru 
delavnic na šoli gostiteljici so dijaki s pomočjo računalniškega 
programa AutoCAD reševali naloge, ki so jih že prej pripravili 
učitelji, ki pri projektu sodelujejo. V popoldanskih urah smo 
si z navdušenjem ogledovali številne kulturno-zgodovinske 
znamenitosti Aten.

Že v naslednjem tednu (17. 10. 2022–21. 10. 2022) se je pri nas 
odvijalo srečanje v okviru projekta Učimo se tuje jezike s pomočjo 
iger in interaktivnih aktivnosti. Tokrat smo gostili dijake iz 
Slovaške, Poljske in Italije. Pri projektu sodelujejo tudi dijaki in 
učitelji Gimnazije Slovenj Gradec. Učitelji tujih jezikov našega 
šolskega centra (Roman Živič, Nataša Špegelj, Janko Uršnik, 
Alenka Kac Herkovič in Nina Rainer Klančnik) so posebej 
za to priložnost pripravili učne ure s privlačnimi in igrivimi 
vsebinami, ki so jih izvedli z gostujočimi dijaki v mešanih 
skupinah. Učiteljica slovenščine, Katja Tomažič, pa je v posebni 
delavnici vsem gostom predstavila osnove slovenskega jezika in 
njegove narečne raznolikosti.

Srečanje v okviru projekta Energija je prihodnost sveta je med 7. 
11. 2022 in 11. 11. 2022 gostila srednja šola iz Adane. Adana je 
milijonsko mesto v južni Turčiji, ki je najbolj znano po slovitem 
Adana kebabu. Dijaki iz Francije, Italije, Slovaške, Turčije in 
Slovenije so se udeležili delavnice, pri kateri so po tako imenovani 
metodi šest klobukov razmišljanja razpravljali, kako lahko kot 
posamezniki prispevamo k zmanjšanju porabe energije.

SLAVNOSTNA OTVORITEV UČNE PRODAJALNE NA SREDNJI ŠOLI 
SLOVENJ GRADEC IN MUTA

V torek, 25. 10. 2022, smo s pomočjo Mercatorja odprli učno 
prodajalno, ki Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta predstavlja 
veliko pridobitev, saj se bodo novi rodovi trgovk in trgovcev lažje 
seznanili s praktičnimi vidiki tega zanimivega in perspektivnega 
poklica. Učna prodajalna je zasnovana kot simulacija prave 
trgovine, v celoti je opremljena in založena z izdelki, ima delujočo 
blagajno, zato omogoča kakovostno praktično učenje mnogih 
veščin, ki jih prodajalke in prodajalci pri opravljanju svojega dela 
potrebujejo. 

Poklic trgovec/trgovka je že dlje časa med deficitarnimi poklici, 
v Mercatorju pa ga želijo s posredovanjem informacij o 
najsodobnejših trgovskih praksah in učnimi prodajalnami bolj 
približati mladim, saj gre za dinamičen in zanimiv poklic. Tako 
Mercatorjeve prodajne inštruktorice obiščejo učne prodajalne 
tudi med letom in jih posodabljajo, sodelujejo pa tudi v učnem 
procesu ob predstavitvi poklica ter pri izobraževanju s področja 
prodajnih veščin in sodobnih prodajnih orodij. 

Otvoritev učne prodajalne
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SLOVENIASKILLS 2022
V preteklem tednu je na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju potekalo nacionalno 
tekmovanje v poklicnih spretnostih iz 
različnih panog, SloveniaSkills 2022, ki ga 
od leta 2010 organizira Center Republike 
Slovenije za poklicno izobraževanje. Naloge 
so od tekmovalcev, starih od 18 do 25 let, 
zahtevale prenos že razvitih poklicnih 
spretnosti in aplikativnih znanj v končni 
izdelek. Zmagovalci tekmovanja bodo svoj 
poklic in barve slovenske zastave zastopali 
na evropskem tekmovanju EuroSkills 2023 
v poljskem Gdansku.

Dijaka 1. letnika PTI Lesarski tehnik, 
Blaž Polovšak in Staš Jelenko, sta s svojim 
znanjem in uspehom na tekmovanju 
prispevala k še večji prepoznavnosti 
Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. 

V prvem delu štiridnevnega tekmovanja 
je Blaž Polovšak v disciplini Stavbni 
mizar pod mentorstvom Borisa Pajerja 
izdelal poševno okno in dosegel bronasto 
priznanje. V drugem delu pa se je v 
disciplini Pohištveni mizar odlično izkazal 
Staš Jelenko, ki je pod vodstvom mentorja 
Andreja Otta izdelal omarico z intarzijo. 
Slavnostna podelitev priznanj se je skupaj 
z zaključkom odvila v nedeljo popoldan.

V Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta smo 
na uspeh dijakov Blaža Polovšaka in Staša 
Jelenka zelo ponosni, hkrati pa verjamemo, 
da sta strokovna usposobljenost in veselje 
do dela z ambicioznimi srednješolci ključ 
do uspeha.

Boris PAJER

Mentor Andrej Ott, Alenka Helbl in ravnatelj Bernard Kresnik

Blaž Polovšak in mentor Boris Pajer.

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 
Bernard Kresnik, ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in 
Muta, je ob tem dejal: »Program Trgovec na naši šoli izvajamo 
že 50 let. Dolgoletna tradicija in številni uspehi, ki so jih dijaki 
dosegli na različnih tekmovanjih, še posebej na tekmovanjih iz 
tehnike prodaje, nam v procesu izobraževanja mladih vzbujajo 
še večjo odgovornost. Odprtje učne prodajalne je zagotovo 
pomemben mejnik, saj bo tako izobraževanje dijakov v programu 
Trgovec še kakovostnejše. Pri praktičnem pouku bodo lahko dijaki 
usvojili vse kompetence, ki jih mora imeti dober trgovec. Na tem 
mestu se moram iskreno zahvaliti podjetju Mercator, saj odprtje 
prodajalne brez njihove pomoči ne bi bilo mogoče.«

Nataša Jelovčan, direktorica projektov v podjetju 
Mercator, je ob odprtju nove učne prodajalne poudarila: 
»Resnično je pomembno, da trgovke in trgovci svoje delo 
opravljajo ne le z veseljem, ampak da so za svoje delo tudi dobro 
usposobljeni. Seveda se lahko vsega naučimo, učiti pa se moramo 
ves čas, saj nas k temu navsezadnje silijo tudi hitre spremembe v 
tehnologijah. Šolani in usposobljeni kadri imajo boljše izhodišče, 
da so pri svojem delu uspešni in zadovoljni. Tudi trgovina se 
vedno hitreje avtomatizira in se tehnološko razvija, dobrega 
prodajalca pa vseeno ne more nič nadomestiti, zato je pomembno, 
da se prodajalke in prodajalci najprej dobro izučijo, nato pa stalno 
profesionalno izpopolnjujejo in napredujejo.«

Katja TOMAŽIČ, prof.
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NOVI USPEHI MLADIH TOLKALCEV ZASEBNE GLASBENE ŠOLE MUTA 

Glasbena šola Muta je med 23. majem in 2. junijem 2022 
organizirala 2. Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO, 
ki je potekalo v dvorcu Bukovje v Dravogradu. Na tekmovanju 
je nastopilo 134 nadobudnih tolkalcev in trobilcev iz Slovenije, 
Avstrije, Italije, Poljske in Francije, med njimi tudi štirje tolkalci 
iz domače glasbene šole.

Najmlajši, komaj osemletni Anže Krivc, je v predkategoriji (do 
9 let) že drugo leto zapored dosegel zlato plaketo s pohvalo, 
prvo mesto in posebno nagrado za najbolj perspektivnega 
mladega tolkalca v svoji kategoriji. V 1. kategoriji (do 11 let) 
se je predstavil leto starejši Staš Lauko, ki je s svojim nastopom 
navdušil žirijo in dosegel zlato plaketo in tretje mesto. 

Nastopila sta tudi zmagovalca državnega tekmovanja TEMSIG 
izpred dveh let, Neža Jezernik in Žiga Verdinek, oba v 3. 
kategorij (do 15 let). Neža je svojo interpretacijo očarala žirijo in 
vse poslušalce ter si prislužila zlato plaketo s pohvalo in prvo 
mesto, Žiga Verdinek pa je s prav tako izjemnim nastopom in 
zahtevnim programom dosegel zlato plaketo in tretje mesto. 
Vsi štirje so nastopili pod mentorstvom profesorja Andraža 
Likarja, ki je sicer skupaj s profesorico Ajdo Antolovič tudi 
idejni in organizacijski vodja tekmovanja. 

Glasbena šola Muta s tovrstno organizacijo pomembno prispeva 
k strokovni pedagoški rasti na področju glasbenega izobraževanja 
v Sloveniji in drugod, njihov primarni cilj pa je dolgoročno 

GLASBENA ŠOLA MELODIJA

spodbuditi mlade glasbenike k poglobljenemu glasbeno – 
umetniškemu udejstvovanju na visokem nivoju. Dodatno težo 
Mednarodnemu glasbenemu tekmovanju BOLERO daje skrbno 
izbrana žirija, ki so jo sestavljali mednarodno uveljavljeni 
glasbeniki iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške: Jože Bogolin 
(SLO), profesor na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, 
Ulrike Stadler (AUT), profesorica na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost v Grazu in Konservatoriju Josepha 
Haydna v Eisenstadtu, Filip Merčep (HR), samostojni umetnik, 
Jure Gradišnik (SLO), profesor na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani in solo trobentač orkestra RTV Slovenija, Boštjan 

Lipovšek (SLO), profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
in solo hornist orkestra RTV Slovenija in Krunoslav Babić 
(HR), profesor na Fakulteti za glasbo v Beogradu in solo tubist v 
Zagrebški filharmoniji.

Tekmovanje za naš kraj predstavlja tudi doprinos širšega pomena, 
saj s svojo internacionalno naravnanostjo hkrati prispeva tudi 
k razvoju turizma in drugih panog na področju občine Muta 
in koroške regije. Letošnje leto je v obdobju trajanja tekmovanja 
Koroško regijo obiskalo preko 300 obiskovalcev, profesorjev, 
korepetitorjev in staršev udeležencev tekmovanja.

Vodstvo, profesorji in učenci Glasbene šola Muta se medtem 
že pripravljajo na naslednjo edicijo Mednarodnega glasbenega 
tekmovanja BOLERO, ki bo potekalo maja in junija leta 2023, 
prvič v dvorani dvorca Kienhofen na Muti. V letu 2023 se bodo 
mladim tolkalcem in trobilcem pridružili tudi pihalci, s čimer 
bo tekmovanje zajemalo vse skupine instrumentov pihalnega 
orkestra. 

Nesporno je Mednarodno glasbeno tekmovanje BOLERO 
zelo hitro postalo eno najpomembnejših in vidnejših dogodkov 
tovrstnega značaja v Sloveniji, vizija Glasbene šole Muta pa je 
tekmovanje vsako leto še izpopolnjevati in dopolnjevati.

Andraž LIKAR

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 

Staš Lauko

Žiga Verdinek

Anže Krivc Neža Jezernik
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KNJIŽNICA TUDI KOT  
PROSTOR RAZSTAV

Knjižnica v kraju predstavlja stičišče znanja, informacij in kulture. 
Za obiskovalce je dostopna skoraj vsak dan in tako je zelo primeren 
prostor, kjer se lahko predstavijo posamezni umetniki, ustvarjalci 
in zbiratelji s svojimi razstavami.

V Knjižnici Muta so se v letošnjem letu ponovno izkazali domači 
ustvarjalci, od najmlajših, ki obiskujejo vrtec, do odraslih ustvarjalk 
in ustvarjalcev. Kar nekajkrat v letu nas razveselijo otroci skupaj 
z vzgojiteljicami in našo knjižnico poživijo s svojimi unikatnimi 
izdelki, katere potem ponosno ob obisku razkažejo še staršem. 

V mesecu oktobru, kot že velikokrat poprej, so knjižnico s svojimi 
rokodelskimi izdelki zapolnile ustvarjalke skupine Trobentic, kjer 
so obiskovalcem predstavile raznolike izdelke, katere ustvarjajo v 
skupini in seveda v prostem času doma. Prav tako smo v mesecu 

oktobru na ogled postavili razstavo fotografij našega zvestega 
fotografa in novinarja g. Kristla Valtla z naslovom V ogledalu 
spominov, kjer si lahko ogledamo spomenike, obeležja in znamenja 
iz lokalnega okolja.

Veseli nas, da se v knjižnici odvijajo različni dogodki in razstave, 
ki ljudi bogatijo in povezujejo. Želimo si dobrega sodelovanja še 
vnaprej in seveda dobrodošli v knjižnici vsi, ki si želite razstave 
ogledati.

Vesna DOBNIK, 
Knjižnica Radlje ob Dravi

Razstava otroških ustvarjalnic

Razstava g. Kristla Valtla

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 
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EUROPE DIRECT KOROŠKA je nazaj!

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

Mreža Europe Direct je eno glavnih orodij Evropske komisije, 
s katerim se dejavno in stalno povezuje z državljani na 
regionalni ravni in s tem prispeva k boljšemu razumevanju 
delovanja Evropske unije. Pomembna naloga točke je predvsem 
prepoznavanje vidikov politike Evropske unije, ki so pomembni za 
lokalne potrebe in zanimanja.

Pripravljamo različna koristna izobraževanja, debate, okrogle 
mize in delavnice na področjih, ki jih ponujajo različne evropske 
mreže. Poleg tega imamo dobro založene police z različnimi 
aktualnimi publikacijami, v katerih lahko najdete odgovore na 
vprašanja glede študija in dela v tujini, o pravicah državljanov, 
različne informacije v zvezi z EU, prav tako pa so lahko te 
publikacije kvaliteten učni pripomoček za šole in posameznike, ki 
jih evropska politika in njeno delovanje zanima. 

Zavedamo se, da če želimo do ljudi, moramo med njih, zatorej 
smo v mesecu oktobru pripravili promocijske dogodke v vseh treh 
dolinah naše Koroške – odpravili smo se v MKC Slovenj Gradec, 
v Marenberški MKC Radlje ob Dravi in v KD Črna na Koroškem. 
Za obilo smeha sta poskrbela stand-up komika Gašper Bergant 
in Tin Vodopivec, glasbeni del dogodka pa sta pričarala koncerta 
glasbenih skupin Hedera Vento in Dimme s komorno zasedbo. 
Na dogodkih so obiskovalci preizkusili svoje znanje o EU in 
izbirali med privlačnimi nagradami. Prav tako so bile na dogodku 
na voljo publikacije Evropske Unije.

V mesecu novembru smo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem organizirali predavanje Matjaža 
Levičarja, z naslovom Brez čebel ne bo življenja. Čebele so eden 
najpomembnejših opraševalcev, ki zagotavljajo prehransko 
varnost, biotsko raznovrstnost, trajnostno kmetijstvo in so 
pomemben doprinos k blažitvi podnebnih sprememb ter ohranjanja 
okolja. Za prijetno glasbeno popestritev je poskrbela Ditka. 

Pripravljamo še veliko zanimivih dogodkov, zato vas vabimo, da 
nas spremljate na naših družbenih omrežjih, hkrati pa vas vabimo 
na informacijsko točko Europe Direct Koroška!

Nika SKUDNIK

Promocijski dogodek v Slovenj Gradcu

Promocijski dogodek v Radljah ob Dravi

Promocijski dogodek v Črni na Koroškem
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KOROŠKA MREŽA PODPORNEGA OKOLJA ZA 
MLADE, KOR-NET

Regionalno povezovanje in norveška sredstva za boljšo 
perspektivo koroške mladine!
Osrednji razvojni problem Koroške je ohranjanje poseljenosti in 
preprečevanje bega možganov v sosednja regionalna središča, 
tudi tista čez mejo. S finančno podporo Norveškega mehanizma 
se problema loteva ekipa projekta KOR-NET, ki ga soustvarjajo 
tri koroške mladinske organizacije (MC Dravograd, KMKC 
Kompleks Ravne in MKC Slovenj Gradec), Območna obrtno-
podjetniška zbornica Ravne na Koroškem, razvojno podjetje A. 
L. P. Peca ter partnerska organizacija Bjerkaker LearningLab 
z Norveške. Nosilec projekta KOR-NET je Javni zavod Dravit 
Dravograd, Norveški finančni mehanizem pa projekt KOR-NET 
sofinancira v višini 491.537,50 EUR.

Norveški finančni mehanizem: »Sodelujemo skupaj za 
zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.«
Naloga KOR-NET-a bo oblikovanje kakovostnega življenjskega 
in delovnega okolja, ki bi mlade po zaključku izobraževanja 
zadržalo v domači regiji, vanjo pa mogoče privabilo celo mladino 
od drugod. Pri tem bodo ekipi v pomoč primeri dobrih domačih in 
tujih praks na področju mladinskega dela, ki jih bo izdala tudi v 
obliki priročnika – Modela aktivne participacije mladih. 

Koroška mladina si lahko od projekta obeta tudi svojo spletno 
platformo – Virtualni mladinski inkubator Koroške. Prav tako bo 
na območju regije opremljenih 13 delovnih postaj oz. info točk, 
ki bodo zagotavljale tehnično in informacijsko podporo mladim 
v lokalnem okolju. V okviru programa »Aktivni mladi – veščine 
za življenje in kariero« bodo mladim na voljo vsebine, ki jim bodo 
koristile pri prehodu v odraslost, v poslovnem svetu, pri vstopu 
na trg dela, razvoju kompetenc itd. 

KOR-NET je namenjen tudi izobraževanju mladinskih delavcev. 
Ideja je čim tesneje povezati organizacije in posameznike, ki 
delujejo na mladinskem področju, z uporabniki, gospodarstvom in 
širšo lokalno skupnostjo. Le s sistematičnim mladinskim delom, 
pa tudi z opolnomočenjem mladih ter njihovo večjo aktivacijo, 
bomo skupaj izboljšali perspektive koroške mladine.

Projektnim aktivnostim lahko sledite na Facebooku (Koroška 
mreža podpornega okolja za mlade) ter na Instagramu (kornet_
koroska). 

Metka KOTNIK,
sodelavka na projektu KOR-NET, 

Javni zavod Dravit Dravograd

Ekipa projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade, KOR-NET

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV 
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40. SREČANJE KOROŠKIH PLANINCEV NA PERNICAH

Na Koroškem deluje 18 društev in klubov (planinskih, alpinističnih 
in turno kolesarskih) z 2466 člani v letošnjem letu. Društva 
se povezujejo v regijski meddruštveni odbor Planinske zveze 
Slovenije z vsemi odbori iz področja planinstva, kot so: planinski 
vodniki, markacisti, varuhi gorske narave, turni kolesarji, alpinisti 
in vzdrževalci koroške planinske poti. Tradicionalna srečanja 
vsako leto organizira drugo društvo; tokrat smo bili na vrsti mi, 
mučki planinci, ki smo ga po dveh koronskih letih tudi izpeljali.
1. oktobra je potekalo že 40. tradicionalno srečanje koroških 
planincev na Pernicah, pri Domu krajanov (pri nekdanji šoli). 
Zbralo se je več kot 200 planincev iz celotne regije. Za najmlajše 
planince je bil organiziran voden pohod s Pernic proti Kozjemu 
vrhu in do Arlovega bora. Zelo številčni so bili mladi planinci 
iz Radelj ob Dravi in Dravograda. Veliko planincev je prišlo 
peš z Mute (po markirani poti) in s Košenjaka. Nekateri so se 
pripeljali in se samo sprehodili po Pernicah. Ob 11. uri se je pričel 
kratek kulturni program. Po pozdravnem govoru predsednice 
planinskega društva in župana Mute se je predstavila družina 
Dobnik z glasbenim nastopom, za humor je poskrbel Srečko 
Lampret, za glasbo pa je bila zadolžena domača skupina »Mladi 
pavri«.V letošnjem letu obeležujemo tudi 100-letnico najboljše 
prijateljice in sopotnice planincev, Knafeljčeve markacije. V 
navodilih o markiranju je zapisal: »Markacije naj bodo okrogle; 
najprvo z belo barvo v sredi in okrog rdeče. Bel znotranji krog 
naj bode v dolinah, posebno v gozdu večji in v apnenskih gorah 
manjši. Markira naj se posebej tja in posebej nazaj ista pot …« 
in nadaljeval »Markacija daje turistu sigurnost, da bo po izbrani 

poti dospel na gotov cilj. Vsak znak ga utrjuje v zavesti, da je na 
pravi poti. Zato mora biti vsaka markacija lahko in dobro vidna, 
včasih bolj gosta, včasih bolj redka. Na dobro izhojeni poti, npr. 
cesti, kolovozu, so znamenja lahko bolj redka; tu so markacije le 

Srečanje koroških planincev na Pernicah 2022

DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO 

Sladka markacija
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pomirovalne. Izdatno je treba markirati pri vsakem razpotju; tam 
je treba na pravi poti naslikati najmanj tri znake, tako da se iz 
razpotja nedvomno vidijo.« Vsi udeleženci so prejeli spominsko 
darilce: sladko markacijo, medenjak pekarne Sezam. Za lačne 
želodčke je poskrbela kmetija Orlič. Postregli so nam z okusnim 
bogračem. Druženje je bilo sproščeno, izmenjevali smo si izkušnje 
in načrtovali nove pohode. Za vse je bilo odlično poskrbljeno, 
tako da je tudi megla želela biti z nami in je nikakor nismo mogli 
pregnati. No, ko so odhajali še zadnji zadovoljni planinci, so s 
sabo odpeljali tudi meglo.

Veseli smo bili tako številčnega obiska, predvsem mladih. Tako 
verjamemo, da se bo planinstvo kot oblika rekreacije in sprostitve 
v naravi ohranila tudi v prihodnje.

Andreja SENICA,
predsednica PD Bricnik Muta

Člani PD Bricnik Muta

Pozdravni govor predsednice PD Bricnik Muta

DRUŠTVA



MUČAN št. 40, DECEMBER 2022
29

GASILSKI TABOR 2022

Letos smo se z vodstvom in mladinsko komisijo PGD Muta 
odločili, da se izvede 1. gasilski tabor, ki je potekal od 9. do 11. 
septembra na Pernicah. Tabora se je udeležilo 37 otrok. Program 
so otroci pripravili sami s pomočjo mentorjev, članov in članic 
društva. Otroci so se zbrali v petek popoldan pred Domom 
krajanov na Pernicah. Tam so otroke pozdravili poveljnik, Otmar 
Mori, vodja tabora, Katarina Vimer, in ostali mentorji. Sledil je 
dvig zastave in himna tabora. 

Otroci so bili razdeljeni v pet skupin, ki so imele svojo vodjo in 
mentorja. Vsaka skupina je izdelala svojo zastavo in si dodelila 

ime. Zvečer smo zakurili taborniški ogenj in ob njem pojedli hot 
doge. Ker nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, smo se namestili 
v notranjih prostorih doma, kjer smo si pripravili spalne vreče. 
Priredili smo domači kino, kateremu je sledilo umivanje ter 
počitek.

V soboto smo se prebudili v prelepo sončno jutro. Članice so za 
otroke pripravile slasten zajtrk. Po zajtrku smo se vsi skupaj 
zbrali pri zastavi, kjer smo imeli jutranjo telovadbo. Mentorji so 
predstavili opis delavnic. 

Skupinska slika udeležene gasilske mladine

Otroški paintball

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MUTA
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Poimenovali smo skupine in oblikovali zastave

Do kosila smo izvedli gasilske delavnice s petimi postajami: 
gugalnica, škropljenje vode z različnimi curki, poslikava majic, 
meži in potipaj, ter opremi se kot pravi gasilec. Vsako postajo je 
predstavljal en mentor, skupine pa so hodile od postaje do postaje, 
dokler niso zbrale vseh podpisov mentorjev. 

Po pestrih delavnicah je otroke pričakalo kosilo in krajši počitek, 
kasneje pa je sledilo presenečenje. Gluhi Svizci Paintball so 
otrokom pripravili otroški Paintball. Tako so otroci napravili dve 
skupini pionirjev in dve skupini mladincev, nato pa so se pomerili 
med seboj. Kasneje so se igri priključili tudi mentorji. Pri igri smo 
vsi zelo uživali ter se neizmerno zabavali. Čas je hitro minil in že 
je sledila popoldanska malica. Sledil je čisto pravi lov na zaklad. 
Kmalu po pričetku težko pričakovane igre nas je presenetila huda 
nevihta. Primorani smo bili prekiniti lov na zaklad in oditi nazaj 
v dom, kjer smo do večerje igrali družabne igre. Kasneje je napočil 
čas za zabavo, zato so si otroci skupaj z mentorji pripravili disko, 
ki pa zaradi velike utrujenosti otrok ni dolgo trajal. Sledil je hiter 
spanec.

V nedeljo je napočil zadnji dan našega gasilskega tabora. Za ta 
dan smo pripravili veliko gasilsko igro. Naredili smo tri poligone 
z gasilskimi nalogami in preprekami. Otroke smo razdelili v 
tri skupine, ki so se pomerile med seboj. Vse ekipe so uspešno 
premagale poligon. Tako je čas hitro minil in zopet je napočil čas 
kosila. Po kosilu smo pospravili stvari in žal je sledil čas odhoda 
domov. Spustili smo zastavo in tako zaključili naš 1. gasilski 
tabor. 

Otroci so s tabora prišli veseli, zadovoljni in z veliko novega 
znanja o gasilstvu. Še dolgo za tem pa je bilo slišati pozitivne 
vtise, ki so jih otroci prinesli s tabora. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli 
in pomagali pri izvedbi tabora. V prihodnje si želimo še veliko 

takšnih taborov in medgeneracijskega gasilskega druženja za 
skupno zadovoljstvo gasilske mladine in nas samih.

Veronika VIMER,
predsednica mladinske komisije

Zastava gasilskega tabora

DRUŠTVA



MUČAN št. 40, DECEMBER 2022
31

POLETNE BOŽIČNE DOGODIVŠČINE TABORNIKOV Z MUTE

Kot vsako leto se avgusta taborniki z Mute odpravimo na letno 
taborjenje. Pernice so naš dom, kjer se počutimo najboljše. Pridni 
in marljivi prostovoljci so dan pred prihodom taborečih uredili 
taborni prostor in vse potrebno za poletni božični tabor. Tako 
je, sredi leta smo taborniki na Pernicah obarvali celoten tabor 
božično. Taboreče je pričakal Božiček in lepo okrašena okolica z 
lučkami. S pomočjo TD Muta smo lahko postavili mini božično 
vas. Presenečenje za taboreče je bilo zelo veliko, saj o temi niso 
bili obveščeni, pod obvezno opremo pa so spadale božične krogle 
za drevesce. Z njimi smo okrasili vhode v šotore. Nekateri so si 
prinesli tudi lučke, ki so jih namestili po šotorih. Za nas tabornike 
so letni tabori najlepši trenutki v letu, ko skupaj preživimo cele 
dneve in noči. Kot vsak tabor smo izvajali taborniške veščine, 
preživeli čudovite večere ob tabornem ognju ter izpopolnjevali 
naše znanje. Starejši GG-ji so odšli na bivak, kjer so noč preživeli 
izven tabora. Manjkalo ni niti kuhanje golaža na ognju ter izvedba 
šaljivih iger. Krasili smo tudi božične kekse, ki so jih skupaj s 
prostovoljci spekli taboreči. Obiskali so nas Simon in njegova 
otroka, ki so nam predstavili nekaj zanimivih živali (sova, koza, 
hrček, podgane …). Ob večerih smo poskrbeli za ogromno zabave 
ob tabornem ognju. Taboreči so se pomerili tudi na talentih, 
zmagovalec pa je bil plesni par, ki si je s strani taborečih prislužil 
največji MMM (taborniki ne ploskamo ampak mrmramo). Zadnji 
večer, kot je to navada, pa smo izvedli tudi krst novih tabornikov. 
Krst je izvedel Božiček, ki je pripotoval s svojimi jeleni na saneh. 
Ujeli pa smo tudi čas meteorskega dežja, zato smo ponoči lahko 
opazovali čudovite utrinke. Žal so dnevi na taborjenju prehitro 
minili in smo se morali vsi taboreči vrniti nazaj v dolino, v 
realnost, ki ji tako radi uidemo na naše prelepe Pernice. 

Prostovoljci smo za letni tabor izvedli skupaj 2380 prostovoljskih 
ur. Če te ure ovrednotimo, to znaša nekaj več kot 22.000 EUR 
prostovoljnega dela.

Taborniki z Mute smo že poleti doživeli lep praznični december, 
Vam, dragi občani in občanke, pa želimo prijetne praznike v krogu 
ljudi, ki jih imate najraje ter SREČNO V LETU 2023.

Anja VASILJEVIČ

Obisk Božička na taboru

Skupinska slika tabornikov

DRUŠTVO TABORNIKOV
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PIHALNI ORKESTER MUTA
Pihalni orkester Muta se je letos končno spet odpravil na tridnevni 
izlet na Češko. V petek, 16. septembra, smo se v jutranjih urah 
čez Avstrijo odpravili na Češko pogledat, če imajo kaj boljše 
vreme, kot je bilo pri nas. Z obveznimi vmesnimi postanki smo 
se zgodaj popoldne končno ustavili v manjšem mestu Češky 
Krumlov. Nastanili smo se v dveh manjših penzionih na obrobju 
samega centra mesta. Takoj po namestitvi smo odšli peš pogledat, 
kakšne znamenitosti nam mesto ponuja. Po krajšem potepu po 
mestu, katerega v manjšem loku omejuje reka Vltava, smo se v 
Krumlovsky mlyn odpravili poskusiti lokalno hrano in pijačo. 
Pivnica je poleg odlične domače hrane znana tudi po mlinu, ki je 
vgrajen v steno gostišča in ga poganja manjši rokav Vltave.

Naslednji dan smo se po dobrem zajtrku odpravili na voden ogled 
gradu, ki je skupaj z obzidjem okoli mesteca varoval takratne 
prebivalce pred napadi. Celoten kompleks gradu je eden največjih v 
centralni Evropi. Grad je znan po treh prav posebnih prebivalcih; 
ob vhodu v obzidje sta v samem obrambnem jarku dva ločena 
prostora, kjer trenutno prebivajo trije medvedi. Med ogledom 

smo se seznanili z zgodovino gradu in samega mesta. Približali 
so nam življenje takratnih graščakov, imeli pa smo vpogled tudi v 
njihove zasebne prostore. Po ogledu so se nekateri povzpeli tudi na 
razgledni stolp, ki nudi razgled nad celotnim mestom. Po krajšem 
raziskovanju okolice gradu smo se odpravili na ogled pivovarne 
Krumlov, kjer varijo pivo že od 13. stoletja. Med ogledom smo se 
seznanili s celotnim postopkom varjenja piva. Najbolj zanimivo 
pri postopku je, da pivo ni pasterizirano, kar pomeni, da ga je 
potrebno popiti v kratkem času, zato ni namenjeno izvozu, ampak 
potrebam lokalnega prebivalstva in turistom. Po ogledu smo lahko 
nakupili nekaj spominkov, nato pa smo se podružili pri večerji v 
lokalni pivnici.

V nedeljo, 18. septembra, smo se v dopoldanskem času počasi 
odpravili domov na Muto; zadovoljni, da smo se lahko družili 
in spočili pred nastopi, ki so bili pred nami. Časa za počitek pa 
seveda ni bilo dolgo, saj smo že v nedeljo, 9. oktobra, načrtovali 
promenadni koncert. Tokrat so vas naše skladbe razveseljevale v 
Športnem parku na Gortini. Hvala vsem, ki ste nas poslušali.

Miranda JEROMEL

Potep po mestu

Pivnica Krumlov

Koncert na Gortini

DRUŠTVA
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AKTIVNOSTI TURISTIČNEGA DRUŠTVA MUTA

Leto 2022 je po umirjajoči se epidemiji med nas ponovno prineslo 
več optimizma in možnosti družabnih dogodkov. V Turističnem 
društvu smo aktivnosti razporedili čez celotno leto.

V pomladanskem času smo poskrbeli za velikonočno okrasitev.

V maju smo v centru Zg. Mute uredili gredo v križišču.

Kot vsa leta našega delovanja smo prevzeli aktivno vlogo pri 
prireditvah občinskega praznika. Na zaključni prireditvi smo 
poskrbeli za stojnice, kjer so se lahko predstavila naša društva, 
turistični ponudniki in ponudniki naše kulinarike. Najmlajše smo 
razveselili s prireditvijo Robovlaki z Alenko Kolman.

V program občinskega praznika smo že tretje leto vključili eno 
izmed naših najzahtevnejših prireditev – slikarsko likovno 

kolonijo. Povabili smo umetnike, ki so skozi večletno sodelovanje 
že naši prijatelji in tudi nekaj novih priznanih slikarjev. 
Sodelovali so: Darko Slavec, Božidar Ščurek, Pavle Ščurk, Maja 
Pogačnik, Mira Narobe, Niko Ribič, Jože Kremžar in naš domači 
slikar, Janez Repnik, ter predsednik Društva koroških likovnikov, 
Zoran Rožič, ki nam pomagata pri organizaciji likovnih kolonij. 
Sodelovala je tudi priznana slikarka Irena Polanec. Kot kritičarka 
je sodelovala umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj.

Čas dveh dni, ki smo ga preživeli skupaj, ni bil namenjen samo 
slikanju, ampak tudi spoznavanju našega kraja, naših običajev, 
naših kulturnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti, ter 
naše lokalne kulinarike. Bisere naših krajev in druge umetniške 
upodobitve so umetniki skozi svoje oči prenesli na platna ter s tem 
za nas ustvarili čudovita in neprecenljiva umetniška dela. Utrdile 
so se stare in stkale nove prijateljske vezi, ki bodo z lepimi spomini 

Velikonočni zajec Velikonočna dekoracija Dekoracije nasproti občinske stavbe

Ureditev križišča na Zg. Muti
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dale še večjo težo nastalim umetniškim delom. Našo tretjo likovno 
kolonijo smo zaključili z razstavo ustvarjenih umetniški del in 
katalogom, ki je združil umetnike, umetniška dela, našo občino in 
Turistično društvo Muta v uspešno zaključeno celoto. 

V adventnem času smo skupaj s člani tabornikov Roda bistrega 
potoka Muta in ostalimi prostovoljci v centru Zg. Mute postavili 
že tradicionalni adventni venček.

Že nekaj let pa Turistično društvo Muta s postavitvijo Božične 
vasi poskrbi za praznično decembrsko vzdušje. Z inovativnimi 
postavitvami božičnih simbolov, veselim druženjem in obdaritvijo 
najmlajših z občani Mute zaključimo leto.

Otica PARADIŽ, 
predsednica TD Muta

Adventni venec

Alenka Kolman in Robovlaki Med ustvarjanjem g. Niko Ribič Med ustvarjanjem g. Pavle Ščurk

Umetnina Tradicionalno postavljanje adventnega venčka

DRUŠTVA
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PRIJATELJI GLASBE S ŠTIRIINDVAJSETLETNO TRADICIJO

Prijateljstvo Kmečke godbe Pernice in Ortmusik Soboth iz sosednje 
Avstrije sega v leto 1998, ko smo se godbeniki in godbenice obeh 
godb prvič povezali v glasbi in stkali prijateljstvo. Zaradi zaprtih 
mej, ki so veljale takrat, smo medkulturno povezovanje še toliko 
bolj cenili.

V oktobru 2022 smo naše tradicionalno srečanje, ki ga izmenično 
izvedemo vsako 2. leto, tokrat gostili na Muti. Godbenike in 
godbenice Ortmusik Soboth smo ob zvokih inštrumentov sprejeli 
pred občinsko stavbo na Muti. Po pozdravu predsednika Kmečke 
godbe Pernice, Darka Sahornika, dirigenta, Sandija Pungartnika, 
podpredsednika, Ruperta Krajnca, in župana Občine Muta, 
Mirka Vošnerja, z dirigentom Ortmusik Soboth, Bertoldom 
Panzijem, in nekdanjim poslancem avstrijskega parlamenta, 
Hubertom Kolerjem, smo v spomin na prejšnja srečanja skupaj 
zaigrali nekaj pozdravnih skladb.

Po ogledu kovaško-gasilskega muzeja v pritličju občinske stavbe, 
ki ga je vodila Angelca Mrak, smo se zbrali v novih prostorih 
večnamenske dvorane na Muti. Podpisali smo listino o nadaljnjem 
sodelovanju. Ker tudi v našem primeru »glasba ne pozna meja«, 
smo slavnostni podpis zapečatili s krajšim koncertom obeh godb. 
Druženje smo proti popoldnevu nadaljevali v Domu krajanov 
na Pernicah, kjer ob dobri hrani, pijači in glasbi ni manjkalo 
dobre volje. Medgeneracijsko povezovanje je bilo dobra iztočnica 
za učenje nemščine in slovenščine ter izmenjavo glasbenih in 
življenjskih izkušenj. Ker ob dobri družbi čas hitro mine, smo se 
ob koncu dneva strinjali o čim prejšnjem snidenju v Sobothu.

Natalija KRAJNC

Nazdravili smo na sodelovanje

Podpis listine in koncert v dvorani Kienhofen

KMEČKA GODBA PERNICE
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30 LET DRUŠTVA KMETIC DRAVSKA DOLINA

30 let se že kmečke žene z območja Upravne enote Radlje ob 
Dravi povezujejo v Društvo kmetic Dravska dolina. Na območju 
nekdanje Občine Radlje ob Dravi so se kmetice zbirale že pred 
ustanovitvijo društva. Pred letom 1985 je strokovno delo na tem 
področju vodila ga. Tonka Modic, nato pa so začele delovati po 
posameznih krajih v aktivih kmečkih žena, ki jih je vodila ga. Ana 
Taljan.

Na iniciativnih sestankih v letu 1991 so se predstavnice 
posameznih aktivov, pod vodstvom Bernarde Javornik (Ravnjak) 
odločile, da se ustanovi društvo. Na ustanovnem občnem 
zboru 2. decembra 1992 se je torej uradno ustanovilo društvo s 
prvotnim imenom Društvo kmetic Radlje ob Dravi. V času, ko 
se je Občina Radlje ob Dravi preoblikovala v več občin, so se 
tudi članice odločile, da preimenujejo društvo v Društvo kmetic 
Dravska dolina. Prva predsednica je postala soustanoviteljica, ga. 
Marija Kaiser, nato pa so njeno delo nadaljevale: Marija Omulec, 
Štefka Miklavc, Maksimiljana Hartman, Mira Freidl ter mag. 
Sara Berglez Zajec. Trenutno društvo šteje 338 članic iz devetih 
krajevnih odborov oz. šestih občin.

Živahno kulturno ustvarjanje, raznovrstna paleta tečajev in 
strokovnih usposabljanj, prezentacije ter degustacije lokalne 
tradicionalne kulinarike ter kmečkega življenjskega utripa, 
številne navdihujoče ekskurzije in strokovni dogodki so 
zaznamovali prav vsako izmed tridesetih žlahtnih let. Da pa so te 
dejavnosti skrbno zabeležene ter da se lahko tudi ljudje v okolici 

seznanijo z aktivnostmi društva, že od leta 1996 izhaja strokovno 
glasilo Od kuhalnice do peresa.

Kmečke žene imamo pomembno vlogo pri ohranjanju kulturnih in 
kulinaričnih tradicij na podeželju, presegamo svoje meje dvorišča 
in družinskega okolja ter svojo energijo aktiviramo za vso lokalno 
in regionalno skupnost. V novem prihajajočem desetletju se 
veselimo novih izzivov in novih priložnosti, ki jih bomo z veseljem 
delile z vami. Vsem, ki pa ste bili z nami na pretekli društveni poti, 
iskrena hvala za ves trud in podporo.

KO Muta
Mateja KRAJNC, Anita JANIŠ TANDLER,  

Irena SMREČNIK

UPOKOJENCI DU MUTA NA DELAVNICI – »PAMETNI TELEFON« 

Ministrstvo za javno upravo RS z razpisom – projektom 
DIGITALNO VKLJUČENI – Medgeneracijska sinergija v 
digitalnem učnem okolju za kakovostno staranje in Zveza društev 
upokojencev Slovenije, kot konzorcijski partner sta nam preko 
SIMBIOZE GENESIS, socialnega podjetja, omogočila izvedbo 
usposabljanja »PAMETNI TELEFON«.

Usposabljanje je potekalo 15. 11. 2022, od 10. ure do 12.30 
ure, v prostorih Društva upokojencev in invalidov Muta. Na 
usposabljanje se je prijavilo 17 članov društva upokojencev. Izvajal 
ga je predstavnik SIMBIOZE, g. Gorazd. Udeleženci delavnice so 
skupaj s predavateljem predelali pametni telefon od samega začetka 
– vklop, pomen baterije, polnjenje, stiki, klici, SMS-i. Seveda 
je bila to praktična delavnica, saj so vse predstavljene postopke 
udeleženci delali sami na svojih telefonih. Pri nerazumevanju je 
g. Gorazd pristopil k vsakemu in na razumljiv način sta skupaj 
rešila zadevo. Nekateri so si sam postopek tudi zabeležili kljub 
prejetim navodilom s strani izvajalca.

Udeleženci delavnice so bili s podajanjem teme zadovoljni, 
naslednje leto pa nadaljujemo z nadgradnjo danes osvojenega 
znanja pri uporabi pametnega telefona. Povabljeni člani društva 
upokojencev na naslednjo delavnico.

Silva SKUTNIK

Članice Društva kmetic Dravske doline

Delavnica Pametni telefon

DRUŠTVO KMETIC DRAVSKA DOLINA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV IN INVALIDOV MUTA

DRUŠTVA
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PO DVEH LETIH SMO SE ZOPET SREČALI

Korona nam je onemogočila organizacijo in s tem srečanje starejših 
občanov Občne Muta. Letos pa nam je srečanje uspelo izvesti v 
soboto, 8. 10. 2022. Tema letošnjega srečanja je bila »KAM LE 
ČAS BEŽI«. Ob 12.00 uri smo se zbrali v telovadnici OŠ Muta 
tisti, ki smo delali – člani DU Muta in prijavljeni občani, stari 
70 +. Seveda niso manjkali niti nastopajoči: dva člana družine 
Dobnik iz Gortine, Andraž nam je zaigral na blok flavto, Ana 
Zoja pa je zapela. Kot vedno so se predstavile članice ženskega 
pevskega zbora KLASJE Muta in skupina DIATON.

Med povabljenimi gosti je bil župan, g. Mirko Vošner, saj je 
Občina Muta pokrovitelj vsakoletnega srečanje starejših občanov. 
Na povabilo so se odzvali predsednik DI, g. Janez Tratnik, 
predstavnica CSD Radlje ob Dravi, ga. Mirjana Popijal, in 
predsednica RK Radlje ob Dravi, ga. Antonija Račnik.

Da tisti, ki so praznovali svojih 70 let v letih 2020 in 2021, 
ko tovrstnega srečanja nismo mogli izpeljati, za to ne bi bili 
prikrajšani, so bili povabljeni na letošnji dogodek, skupaj z 
letošnjimi sedemdesetletniki. Za spomin so pozirali fotografu, 
g. Ernestu Preglavu. Tudi poročeni pari, ki so svoje obletnice 
praznovali v prejšnjih dveh letih, so se nam pridružili. Svoje darilo 
so prejeli v letu 2021 z obiskom članov upokojencev na domu.

Na srečanje smo povabili letošnje pare, in sicer: 11 parov – 50 
let poroke in 7 parov – 60 let poroke. Pridružilo se nam je še pet 
parov izpred prejšnjih let, ko srečanja ni bilo – 50 let in dva para 
– 60 let. Vsi ti pari so bili deležni plakete, ki jo je podelil g. župan, 
Mirko Vošner, predsednik DU, g. Franjo Urnaut, je boljši polovici 
para podelil šopek, ga. Irena Mithans je moškim podelila buteljko. 
Med pari, ki so praznovali 60 let poroke, je bila tudi dolgoletna 
predsednica upokojencev, ga. Marjana Jerčič, z možem Ludvikom 
in dolgoletna predsednica ženskega pevskega zbora KLASJE, ga. 
Finika Kričej, z možem Janezom.

Vsem, ki so obeležili v teh treh letih katerikoli praznik, se je 
čestitalo, zapelo in nazdravilo. Spomnili smo se tudi na najstarejšo 
udeleženko (ga. Marija Kotnik) in na najstarejšega udeleženca (g. 
Avgusta Šrajnerja).

Udeleženci srečanja so ustvarili dobro vzdušje. Nekateri so se celo 
zavrteli ob taktih ansambla DIATON. Upamo, da se drugo leto 
ponovno srečamo. 

Silva SKUTNIK

OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV DRUŠTVA INVALIDOV  
IN DRUŠTVA UPOKOJENCEV MUTA

Člani obeh društev, ki imamo skupne prostore v stavbi na 
Glavnem trgu 27 na Zg. Muti, smo zelo zadovoljni, da smo s 
pomočjo občine obnovili društvene prostore.

Obnova je zajemala vgraditev prisilnih prezračevalnih naprav, 
beljenje ter namestitev novih varčnih luči. S temi pridobitvami in 
obnovo so prostori bolj primerni in prijazni za izvedbo vseh naših 
aktivnosti. Občini Muta se zahvaljujemo za izpolnitev naših 
želja, nekaj pa jih je ostalo še za naslednje obdobje.

Društvo invalidov in
Društvo upokojencev Muta

Srečanje starejših občanov

Prejemnikom plakete se je čestitalo, zapelo in nazdravilo

G. Franjo Urnaut in g. Janez Tratnik
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ŽUPNIJSKA KARITAS MUTA
V ŽK Muta se kljub različnim izzivom trudimo opravljati svoje 
poslanstvo – skrb za vse ljudi v materialni, duhovni ali duševni 
stiski. S konkretno pomočjo poskušamo prinašati novo upanje, 
mir in ljubezen med naše krajane, pa tudi širše. Letošnje geslo 
»tedna Karitas« in dvodnevnega izobraževanja je: SKUPAJ 
DELAJMO ZA DOBRO. To geslo nas še posebej nagovarja, da 
k solidarnosti in dejavni ljubezni do sočloveka povabimo ne samo 
v župniji, ampak tudi širše v lokalni skupnosti. Da smo aktivni, 
da slišimo, sprejemamo, dajemo; da z odprtim srcem opazimo 
stiske med nami in skupaj podamo roko človeku. Zato (pa tudi 
zaradi starosti večine sodelavcev) vas vabimo, da se nam tisti, ki 
se čutite nagovorjeni, pridružite kot redni ali občasni sodelavci. 
Da ponudite nekaj svojega časa, talentov, znanja in veščin za 
uresničevanje največje zapovedi – ljubezni. 

Delo v naši ŽK je raznoliko in gotovo se najde kaj, kar bi vas 
osrečevalo in izpopolnjevalo. Kajti večja sreča je v dajanju kot 
prejemanju. 
Naše aktivnosti so usmerjene v:
• materialno pomoč: nakup in delitev hrane, plačilo položnic, 

v sodelovanju z OŠ pomoč otrokom pri plačilih, šolskih 
potrebščinah … zbiranju in posredovanju oblek, obutve, 
pohištva, igrač … pomoč pri večjih naravnih in drugih 
nesrečah, pomoč pri nepredvidenih dogodkih ... Naša 
sredstva so seveda omejena, zato se tudi kdaj zgodi, da kdo 
pričakuje več, kot pa zmoremo pomagati. Poskušamo se 
držati dogovorjenih in priporočenih okvirov delovanja in 
pomoči (da ne delamo razlik);

• izobraževanje in duhovno rast: naša izobraževanja, ki jih 
pripravljata Nadškofijska Karitas Maribor in Slovenska 
Karitas, so zelo dobro organizirana, kvalitetna in aktualna. 
Tudi romanja, duhovne obnove in razna srečanja nas 
povezujejo, utrjujejo pripadnost ter obnavljajo navdušenje 
in voljo za nesebično pomoč. Pomenijo izmenjavo izkušenj 
in dobrih praks ter povečujejo naše kompetence. Radi se jih 
udeležujemo, saj se zavedamo, da lahko dajemo le tisto, kar 
sami imamo; 

• obiske, obdarovanja in druženja: te aktivnosti so bile v času 
covida najbolj okrnjene in jih je še sedaj težje izvajati. Najprej 
zaradi rizičnosti samih sodelavcev, pa tudi zaradi strahu pred 
raznimi dodatnimi okužbami pri bolnikih in njihovih svojcih. 
Zdi se mi, da nam ravno na tem področju delovanja najbolj 
manjka sodelavcev. 

• pomoč v cerkvi in župniji: čiščenje cerkve in župnijskega 
doma, pomoč pri praznovanjih, pogostitvah …

• svetovanje, informiranje: svetovanje ljudem v zvezi s 
pridobivanjem sredstev, ki jim pripadajo, napotitev na druge 
inštitucije in organizacije, predstavitev naših aktivnosti 
osnovnošolcem in dijakom, opravljanje izbirnih vsebin pouka 
v naši humanitarni organizaciji ...

• pridobivanje sredstev: veliko sredstev pridobimo z lastnim 
delovanjem: izdelava adventnih venčkov, »peglov«, prodaja 
nagrobnih sveč, koledarjev, prispevek občine, namenski del 
dohodnine, prostovoljni prispevki, prispevki donatorjev ...

Situacije življenja in s tem povezane stiske se spreminjajo, zato 
se spreminja tudi naš način delovanja. Kolikor je v naši moči, 
skušamo pomagati. Seveda se zavedamo, da vseh stisk ne moremo 
rešiti, da ni v naši moči in pristojnosti. 

Lojzka GERHOLD

Donacija Abrasiv

Donacija Pristar

Srečanje starejših

Adventni venčki

DRUŠTVA
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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. 

Nekaj sto metrov od cerkvice sv. Petra na območju Ribičja naj bi 
se po starem izročilu nahajalo »Belo mesto«. Po arhivskih zapisih 
je 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.

V prejšnji številki glasila Mučan je bila opisana zgodovina Gortine 
od prve omembe kraja do leta 1220.

V drugi polovici 12. in v 13. stoletju sta se kot lastnika podložnih 
kmetij na območju Gortine med drugimi pojavljala admontski 
in šentpavelski dominikanski samostan. V popisu fevdov 
šentpavelskega samostana se omenjajo posesti vse od Labota do 
reke Bistrice, vendar sam z njimi ni 
upravljal, temveč jih je proti plačilu 
dajal v najem različnim najemnikom, 
dravograjski (Trušenjski) pa so si jih 
celo samovoljno polastili. Prvič se 
omenja tudi ribolov v reki Dravi okoli 
leta 1200 in to v navezi z zaselkom 
Ribičje. Danes je podoba Ribičja močno 
spremenjena. Zaradi izgradnje HE v 
Vuzenici leta 1954 se je gladina Drave 
za jezom dvignila ter poplavila območje 
tedanje državne ceste Vuzenica–
Dravograd ter del naselja Ribičje. 

V najslabšem položaju so bili vsekakor 
podložni kmetje, ki so bili popolnoma 
odvisni od zemljiške gosposke. Poleg 
dajatve v obliki desetine so morali 
opravljati tudi obvezno tlako, obdelovali 
so polja, vinograde, delali v gozdu, 
opravljali različne prevoze, delali v 
gospodinjstvih gosposke itd. Iz leta 
1553 je ohranjen urbar Žige Ivniškega, 
ki je poleg vuzeniškega upravljal tudi z 
muškim gospostvom. Od vlade je dobil 
ukaz, da točno popiše vse dohodke, ki jih je prejemal od podložnikov 
ter jih pošlje v Gradec. Med drugim je dobival tudi desetini na 
Gortini – 14 meric žita in 20 meric ovsa. V urbarju iz konca 16. 
stoletja, ki je ohranjen v Gradcu, je navedena tlaka, ki so jo morali 
opravljati podložniki 49 družin iz območja Mute, med njimi tudi 
nekaj iz Gortine. Morali so pokositi in posušiti otavo na vuzeniških 
grajskih travnikih in požeti grajske njive, dalje pripeljati škodlje in 
les, kolikor se ga je potrebovalo pri popravilu gradu do Drave. Od 
tam so to zvozili na grad vuzeniški podložniki. Če je bilo to vse, 
kar so morali postoriti za zemljiškega gospoda, njihova tlačanska 
obveznost ni bila prevelika, saj so po takratnih pravilnikih morali 
opraviti do 256 dni tlake na leto. V Dravski dolini je bilo ralo, ki je 

zemljo le rahljalo, ne pa tudi obračalo, dolgo časa edino poljedelsko 
orodje. Ker je zemljiška gosposka želela povečati donosnost svojih 
kmetijskih zemljišč, so dokaj hitro pričeli uvajati sodobnejše načine 
kmetovanja, kot je bilo triletno kolobarjenje, nove vrste plugov in 
drugo sodobnejšo kmečko orodje. To je omogočilo zemljiški gosposki, 
da je v te kraje dodatno naselila nemške priseljence, kar pa je 
povzročilo postopno germanizacijo naših krajev. Leta 1290 se prvič 

na reki Dravi omenja čolnarstvo, leta 
1372 splavarstvo. Podložniki so morali 
poleg tovorne opravljati tudi čolnarsko, 
brodarsko in splavarsko tlako. Situacija 
se je zanje izboljšala šele leta 1778, ko 
je cesar Jožef II. s posebnim odlokom 
(Robotni patent) omejil tlako na 156 
dni v letu. Na območju Vuzenice se 
v začetku 17. stoletja omenjajo trije 
brodi, ki so ljudi in različni tovor 
prevažali preko Drave. Eden od teh 
brodov je bil tudi pri Ribičju. Brodar je 
moral zemljiškemu gospodu plačevati 
letno najemnino, brod pa vzdrževati 
sam.

Leta 1305 se v listinah omenja 
vuzeniški župnik, ki je šentpavelskemu 
samostanu izročil 11 mark dohodkov od 
najemnih kmetij iz Ribičja in Gortine. 
Nekaj kmetij na območju Gortine so 
imeli v fevdu tudi Viltuški gospodje. 
Okoli leta 1325 sta bili v marenberški 
dominikanski samostan poslani dve od 
štirih sester te rodbine. Za njuno oskrbo 

je samostan prejel nekaj kmetij, med drugimi tudi eno kmetijo na 
območju Gortine. Leta 1326, 1329 in 1332 se omenjata Zofija in 
njen sin Konrad iz Lipnice, ki sta dobivala dohodke tudi od zemljišč 
v Ribnici in pri Sv. Petru na Gortini. 
Te dohodke sta nato prodala samostanu v Marenbergu.

Se nadaljuje v naslednjem glasilu Mučan …
Povzeto iz Zbornika Gortina 870 let

Rudi KOLEŽNIK 

Vzidan rimski nagrobnik v pragu cerkve sv. Petra na Ribičju.

GORTINA SKOZI ČAS
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POTOPIS
IZRAEL IN PALESTINA

Le tri ure leta ali pa 3500 km od Slovenije se nahaja prav 
tako majhna državica, Izrael. Država, ki je pogosto gostja v 
raznih časopisih, na televiziji, v spletnih medijih, je vedno bolj 
priljubljena točka za popotnike. Kljub mnogim negativnim 
informacijam v medijih se v Izraelu najde veliko zanimivosti, ki 
privabljajo popotnike z različnih koncev sveta. Država je varna za 
popotnike, po njej je enostavno potovati, le mediji so ustvarili tisti 
negativni pridih zaradi političnih sporov. Res da gre za napetost 
med Izraelom in Palestino, a to ne pomeni, da boste kot popotnik to 
kakorkoli občutili. Poleg mnogih zanimivosti, ki so svetu poznane 
predvsem zaradi krščanske vere, pa nudita Izrael in Palestina še 
mnogo drugih atrakcij. 

PRIPRAVA NA POTOVANJE
Za potovanje v Izrael in Palestino ni potrebnih veliko priprav. Po 
nakupu letalske karte, za katero smo odšteli 150 EUR na osebo, 
smo kupili še turistični vodnik Lonely Planet in zaradi otrok (2 in 
4 leta) predhodno rezervirali avto ter nastanitve v različnih krajih 
(preko bookinga). Leteli smo z Dunaja, kar pomeni, 
da se splača nekaj časa pred odhodom rezervirati 
parkirišče, saj se ga lahko za dva tedna dobi tudi za 
40 EUR. Za Izrael in Palestino viza ni potrebna. Ob 
prevzemu avta na letališču (zanj smo za dva tedna z 
maksimalnim zavarovanjem odšteli 350 EUR ter 5 
EUR na dan na otroški sedež). 

Z AVTOM PO IZRAELU IN PALESTINI
Potniki, ki v Izrael priletimo z letalom, pristanemo 
na letališču v Tel Avivu, kjer avto že lahko 
prevzamete. V Izraelu in Palestini ni cestnin, 
četudi je ogromno avtocest. Večina cest je zelo lepo 
urejenih, a kljub temu je tam ogromno prometa, saj 
na podobno velikem ozemlju kot je Slovenija, živi 
štirikrat toliko prebivalcev. Skoraj neizogibno je, 
da ne bi na potovanju naleteli vsaj na en konkreten 
zastoj, ki lahko traja ure. Vsekakor tudi ni odveč 
pazljivost na cestah zaradi nervoznih voznikov. Le-

teh ne manjka prav nikjer. Domačini se zelo radi prepirajo, če kaj 
ni po njihovem. Lahko vam kmalu kdo tudi pokaže kakšno pest ali 
pa celo kaj jeznega reče, na srečo v njihovem jeziku. 

JERUZALEM
Ena glavnih atrakcij v Izraelu je glavno mesto Jeruzalem, ki je 
od Tel Aviva oddaljen približno 55 kilometrov. Njegova največja 
značilnost je staro mestno jedro, ki je razdeljeno na štiri dele 
(judovski, armenski, muslimanski in krščanski) in obdano z 
obzidjem. Skozenj vodijo številna vrata. Med mnogo zanimivostmi 
v starem mestnem jedru so med glavnimi atrakcijami cerkev 
sv. Ane, islamsko svetišče, ki nosi ime »Kupola na skali«, Zid 

objokovanja in ulica Via Dolorosa. Via Dolorosa 
je najbolj znana pot v zgodovini človeštva, saj je 
po njej Jezus nesel križ. Vodi do cerkve Božjega 
groba, ki stoji na mestu, kjer so križali Kristusa. 
Zid objokovanja, ki se ga želijo dotakniti vsi, ki ga 
obiščejo, je razdeljen na ženski in moški del. Moški 
del je bistveno večji od ženskega. Zid je dejansko 
ostanek starodavnega templja in za Žide predstavlja 
simbol obstoja in najsvetejšo točko v njihovi 
civilizaciji. Izven starega mestnega jedra obstajata 
še dve točki, ki ju popotnik ne sme spregledati. 
Oljčna gora, od koder se razprostira čudovit razgled 
na staro mestno jedro, in njegova starodavna 
vzhodna vrata. Pod Oljčno goro se nahajajo 
Gethsemenski vrtovi, od koder so Jezusa odpeljali v 
zapor. V vrtovih rastejo tudi več kot 2000 let stara 
oljčna drevesa, kjer je zadnjo noč na prostosti spal 
Jezus. Tam so ga ujeli ter zaprli v bližnjo luknjo v 
skali, ki je služila kot zapor, od koder Jezus ni mogel 
več pobegniti. 

BETLEHEM
Mesto, ki se nahaja v Palestini in nedaleč od Jeruzalema, je zelo 
obiskano, saj se je tam rodil Jezus. Po le dobrih 15 minut vožnje 
iz Jeruzalema smo prispeli do mejnega prehoda s Palestino. Meja 
med državama je strogo določena in to z visokim zidom, ki deluje 

Mesto Eilat

Jama Avshalom
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prav zastrašujoče. Pred mejo stojijo taksisti in želijo turiste, ki 
potujejo z avtomobili, prepričati, da z avtom v Palestino ne smemo. 
Kar pa seveda ni res. Občutek na mejnem prehodu ter v njegovi 
okolici na palestinski strani je zastrašujoč, saj so ljudje videti 
mrki, razočarani, sovražni. Domačini prodajajo vse mogoče stvari 
Izraelcem in turistom, ki lahko prosto hodijo iz države v državo, 
Palestinci pa tega ne smejo in so dobesedno ujeti z zidom in z žico 
na vrhu ter opazovalnimi stolpi. Le izjemoma dobijo dovolilnico 
za prestop meje, a je ne smejo prečkati z lastnimi avtomobili. 
Mnogi iz Betlehema sicer delajo v Izraelu, a da uspejo pravočasno 
priti do 7. ure v službo, pred visokim zidom stojijo že od 3. ure 
dalje. Vrniti se morajo ob točno določenih urah, sicer ostanejo 
čez noč na izraelski strani zidu. To pa seveda ni dovoljeno in jih 
lahko zato zaprejo. Palestinci so na tem območju, kakor tudi v 
Gazi in še kje, izpostavljeni ponižanju in maltretiranju izraelskih 
obmejnih uradnikov. Zid je Betlehem dobesedno 
odrezal od sveta, ljudi pa od služb, šol, zdravstvenih 
ustanov. Betlehem je eno najbolj obiskanih mest v 
Palestini. Prevladujejo muslimani, kristjanov je 
kljub temu, da je Betlehem močno povezan s to vero, 
ostalo le še kakšen odstotek. V preteklosti sta bila 
Jeruzalem in Betlehem trdno povezana s trgovino, 
izobraževanjem, zdravstvom, danes pa so te vezi 
prekinjene. 
 
Mesto je omenjeno v Svetem pismu že v Stari 
zavezi, saj je to rojstni kraj kralja Davida, ves svet 
pa Betlehem pozna bolj po maternici krščanstva, saj 
se je tu rodil Jezus. Ko sta Marija in Jožef prispela v 
Betlehem, nista dobila nobene proste sobe, zato sta 
si zavetje poiskala v votlini pod vasjo, kjer je Marija 
rodila sina. Tam danes stoji bazilika Kristusovega 
rojstva. V njej, v votlini pod oltarjem, z zvezdo na 
tleh, se nahaja za kristjane najsvetejši kraj na svetu 
in prav vsak obiskovalec se zvezde želi dotakniti. 

Vredna ogleda je tudi Mlečna votlina, nad katero so zgradili 
kapelo in je poznana po belem kamnu. Tu naj bi Marija podojila 
svojega sina, par kapljic mleka je padlo na tla in spremenilo tla 
v bel kamen, ki ima čudežno moč. Pomaga predvsem materam 
in ženam ter jim daje moč materinstva. Tu visi slika Marije z 
razgaljeno dojko. Ena redkih, če ne celo edina.

Četudi se je v Betlehemu rodil Jezus, pa je vse izven bazilike 
Kristusovega rojstva muslimansko. Nasproti stoji mošeja, ki na 
glas naznanja k molitvi. V Betlehemu in tudi preostalih delih 
Palestine se opazi in čuti revščina. Mnogi domačini so slabo 
oblečeni, otroci umazani in razcapani. Ni redkost, da prosijo 
turiste za denar. Na ulicah izven strogega centra je veliko smeti, 
umazanije, čuti se sovraštvo, odpor, nezadovoljstvo. 

Mrtvo morje

Mesto Eilat
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NAZARET
Nazaret je poznan predvsem po tem, ker je tam Jezus preživel svoja 
otroška leta. Zato so ga imenovali tudi Jezus iz Nazareta. Tam pa 
se nahaja tudi Marijin dom, bazilika Marijinega oznanjenja, ki 
je najstarejši sveti kraj krščanstva in velja za največjo baziliko na 
Bližnjem vzhodu. Nazaret je največje arabsko mesto v Izraelu, 
kristjanov je okoli 30–40 %, nekaj pa je tudi judov. Ob mestu se 
dviga znana gora Tabor, kamor je Jezus pripeljal apostole Petra, 
Jakoba in Janeza. 

GALILEJSKO JEZERO IN GOLANSKA 
PLANOTA
Jezero, v obliki harfe, je največje (21 km x 13 km) 
sladkovodno jezero v Izraelu in tudi eno največjih 
na Bližnjem vzhodu in ima zelo pomembno vlogo pri 
oskrbi z vodo v tem predelu Izraela. Nahaja se pod 
gladino morja, in sicer kar 210 metrov. Skozi jezero 
teče znana reka Jordan, ki naprej odteka v Mrtvo 
morje. Tudi Galilejsko jezero je poznano predvsem 
iz Nove zaveze, kjer piše, da je na tem območju Jezus 
delal razne čudeže, poučeval ter oznanjal vero. Na 
jezeru so bili pred skupnim delovanjem njegovi 
apostoli Andrej, Peter, Jakob in Janez ribiči. V reki 
Jordan, in sicer v predelu, kjer teče iz jezera, še danes 
potekajo obredi krstitve. Verniki z vseh koncev sveta 

prihajajo tja. Oblečejo se v bele halje, gredo v reko ter se potopijo 
vanjo. Ob opazovanju teh ljudi opaziš eno samo veselje. 
Del Galilejskega jezera se nahaja na Golanski planoti, ki je bila 
nekaj časa sporno ozemlje, saj so si ga od Sirije prilastili Izraelci. 
Danes je potovanje po planoti varno, le vsake toliko časa so nas ob 
cesti presenetili osamljeni tanki in porušene stavbe. 

PREKO PUŠČAVA NEGEV DO RDEČEGA MORJA
Puščava Negev je kljub pomanjkanju dežja poznana po kmetijskih 
površinah, nudi pa tudi mnogo zanimivosti za obiskovalce. 
Skrite soteske, razgledne točke in pa predvsem krater, ki je velik 
40 km x 8 km. Lepa cesta se vije med razgibanimi skulpturami 
skal, ki presekajo monotonost puščave, vsake nekaj kilometrov 
pa domačini nudijo osvežitev v njihovi oazi. Manjše kmetije 
prodajajo turistom domače dobrote in nudijo možnost počitka 
pod palmami. Po večurni vožnji po pokrajini, ki se le redko 
spreminja, smo prispeli do Rdečega morja in mesta Eilat. Eilat, 
zelo turistično mesto z lepimi plažami in lepo urejeno ter turistov 
polno rivo, se ponaša s prav posebnim letališčem v središču mesta. 
Ko letala pristajajo, imamo namreč občutek, da bodo pristala na 
rivi. Rdeče morje je odlično za kopanje tudi v zimskih mesecih, 
na svoj račun pa pridemo predvsem ljubitelji potapljanja, in sicer 
zaradi čudovitih koral ter možnosti potopa z delfini. Radovedne 
živali neprestano plavajo naokoli potapljačev, se igrajo in oglašajo 
s svojim znanim piskajočim glasom. Iz Eilata smo nato odpotovali 
po drugi cesti naravnost proti Mrtvemu morju.

MRTVO MORJE
Mrtvo morje, ki je pravzaprav jezero, leži med Jordanijo in 
Izraelom oziroma deloma tudi v Palestini. Dolgo 78 kilometrov 
in široko 18 kilometrov leži 400 metrov pod morsko gladino. 
Dno Mrtvega morja ima tako nadmorsko višino –794 metrov. 
V jezero se steka reka Jordan, ki pa nima naravnega izhoda. 
Temperature tukaj poleti presežejo tudi 40 stopinj, padavin pa je 
zanemarljivo malo. Reko Jordan izkoriščajo za namakanje, pitno 
vodo, industrijske namene in prav zaradi tega se je začela gladina 
Mrtvega morja drastično nižati. V načrtu je gradnja tunela, ki bi 
Mrtvo morje napajal z vodo iz Rdečega morja. 

Mrtvo morje spada med najbolj slane vodne površine na svetu. 
Slanost povprečne morske vode je 3 %, Mrtvega morja pa tudi 
do 33 %, torej desetkrat več. Bolj kot voda izhlapeva, bolj se 
veča gostota vode, zato v jezeru skoraj ni življenja, razen nekaj 

POTOPIS

Haifa

Rosh Hanikra
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mikroorganizmov in alg. Od tod tudi ime Mrtvo morje. V njem 
je velika koncentracija mineralov, zato ima tudi zdravilne učinke. 
Blagodejno vpliva in zdravi kožne bolezni, predvsem luskavico, 
lajša psihične napetosti, alergije, bolečine v mišicah ter sklepih 
in preprečuje prezgodnje staranje kože. Zdravilno je tudi blato 

iz njega, ki so ga uporabljali že v času egipčanskih faraonov za 
mumificiranje in balzamiranje. Danes se uporablja za mazanje 
kože, iz njega izdelujejo tudi mnogo različnih lepotilnih izdelkov. 
Kopališča ob Mrtvem morju so na prvi pogled kot ostala 
kopališča, s senčniki in ležalniki, a ko se malo ozreš naokoli, vidiš 
kup opozoril. Prepovedano je oddaljevanje od obale, kamni na 
obali so zelo spolzki, obalna straža pa redno spremlja dogajanje 
na plaži. Kamne na obali oklepa debela plast morske soli, ki dela 
zanimive skulpture. Kopanje izven za to določenih mest je strogo 
prepovedano, saj se pod tanko plastjo zemlje in solnih plasti 
skrivajo erozijske luknje, ki pa se lahko pod težo človeka zlomijo. 
Mrtvo morje je super tudi za neplavalce, saj se zaradi njegove 
gostote ne da utopiti. Prosto lahko ležiš v vodi in ob enem tudi 
bereš časopis. Potrebno pa je paziti, da voda ne pride v oči, jezeru 
se tudi raje izognite, če imate kakšno rano na koži. To zna izredno 
peči. 

V okolici Mrtvega morja je več zanimivosti, vrednih 
ogleda. Med drugim En Gedi, oaza z naravnim 
parkom, kjer je veliko jam, vodni izviri, slapovi, 
soteske, dateljeve palme. Tudi ta predel je povezan 
z vero, saj je v Stari zavezi zapisano, da se je v tem 
predelu skrival kralj David pred Savlom. Prav tako 
zelo zanimiva je Masada z znamenito Herodovo 
trdnjavo na ogromni skalni ploščadi. 

JAME V IZRAELU
V Izraelu je okoli 1200 registriranih jam, predvideva 
pa se, da jih je še mnogo več. Večina je kraških, 
nekaj pa je tudi solnih in jam v peščenjaku. Največ 
se jih nahaja v predelu Galileje, v Judeji, Samariji 
in v Negavski puščavi. Nedaleč od Jeruzalema se 
nahaja jama s čudovitimi kapniki, ki pa so jo Izraelci 
spremenili v prostor za pravi šov. Jama, imenovana 
Avshalom, privablja obiskovalce zaradi navidezno 
čudovitih reklamnih fotografij, ki prikazujejo 
kapniške tvorbe v soju žarometov. Stalaktiti, 
stalagmiti, stebri dolžine tudi 13 metrov so obsijani 

z najrazličnejšimi barvami. Obiskovalci jih občudujejo, a kot 
izgleda, jih bolj privlačijo barve žarometov kakor čudovite tvorbe 
narave. 

V nacionalnem parku Beit Guvrin-Maresha, ki ga imenujejo tudi 
»Dežela tisočih jam«, se nahaja okoli 70 jam v peščenjaku, ki je 
prekrit s plastjo trdega apnenca. Mnoge izmed teh jam so bile 
v zgodovini umetno izkopane. Nekatere imajo vhod na vrhu z 
majhno odprtino ter ob straneh na dnu. Najvišji strop je visok 
okoli 20 m, ker pa so stropi ponekod zelo tanki, se je nekaj jam že 
porušilo. Zgodovinsko so jame zelo pomembne, saj so v njih našli 
arabske napise iz 11. stoletja. So zvonaste oblike in so v zgodovini 
služile za marsikaj: življenje domačinov, gojenje golobov, bile so 
tudi rezervoar vode, skladiščni prostori, v njih so imeli oljčne 
stiskalnice itd. V teh jamah so snemali tudi znani film Rambo 3. 

Ob Mrtvem morju se nahaja preko sto solnih jam, med katerimi 
je tudi največja solna jama na svetu, Malcham, globoka preko 
sto metrov, v kateri so stalaktiti in stalagmiti iz soli. Padavine 
raztapljajo sol in tako nastajajo različne čudovite formacije. 

Najznamenitejša ter najlažje dostopna voda jama se nahaja na 
meji z Libanonom. Imenuje se Rosh Hanikra in leži ob obali 
Sredozemskega morja. Nastala je pod morskimi vplivi ter zaradi 
mehkih kamnin. Jama je precej majhna (200 m) in veliki del 
nje je pod morjem. Dostop do jame je omogočen z gondolo od 
zgoraj navzdol. Odkrili so jo med gradnjo tunela za železniško 
progo Haifa–Beirut. Zaradi nemirov med državama pa trenutno 
železniška proga ni v uporabi. 

Doživetje bogastva arhitekture in kulture, kjer prevladujejo 
judje, sledijo jim muslimani, kristjani, beduini ter druge verske 
in etnične manjšine, je nepopisno. Na dvotedenskem potovanju 
v Izraelu in Palestini lahko doživite od visokih gora, puščave, 
različnih morij, razgibanega podzemlja do arheoloških najdišč, 
modernih mest in še mnogo česa.

Mateja MAZGAN

Pusta pokrajina ob poti proti Mrtvemu morju

Največ pa štejejo nasmejani obrazi
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INTERVJU Z MIHO ŠRIMPFOM

Miha Šrimpf je svojo glasbeno pot začel v svojem rojstnem kraju, 
v Slovenj Gradcu. Je glasbeni pedagog in profesor pozavne. 
Danes je zaposlen kot učitelj glasbe na OŠ Muta, poučuje pa 
tudi na Glasbeni šoli Slovenj Gradec ter Glasbeni šoli Radlje 
ob Dravi. V svojem pestrem glasbenem udejstvovanju je v 
preteklosti sodeloval v mnogih glasbenih zasedbah. Danes je 
aktivni član soul funk zasedbe FaušDur, prav tako je od leta 
1992 aktivni član Pihalnega orkestra Šentjanž. Posebno mesto 
pa ima zagotovo njegovo vodenje Pihalnega orkestra Muta, kjer 
je dirigent od leta 2017. 

Kaj Vam pomeni glasba?
Glasba mi že od majhnega pomeni življenje. Ko sem bil še mlajši, 
sem na enem izmed intervjujev povedal, da je glasba umik v svet, 
kjer ni nobenih problemov, težav. Vedno sem se dobro počutil ob 
tem, ko sem ustvarjal in sem se lahko posvetil le glasbi ter ne 
stvarem, ki nas vsak dan težijo ali bdijo nad nami. Tudi danes 
se strinjam s tem in vam vsem predlagam, da razmišljate enako. 
Glasba je za vse. Ni važno, ali jo ustvarjamo, ali jo poslušamo, 
in to je dobra vzmetnica za absorbiranje vseh težav.

Čeprav vemo, da Vas korenine vežejo na Pihalni orkester 
Šentjanž, nas vseeno zanima, kaj je glavni razlog, da 
boste tam prevzeli dirigentsko taktirko?
Ko sem bil še čisto majhen fantič, sem večkrat bil v varstvu 
mojega dedka kot kakšne varuške. Moj dedek Viktor, po domače 
Fika, je bil že takrat član pihalnega orkestra. Nekaj časa je bil 
tudi predsednik pihalnega orkestra in jaz sem bil z njim skozi ves 
dan. Ne vem, ali me v vrtcu niso hoteli, ali kaj drugega (smeh). 
Bila sva vedno skupaj. On je bil šofer za zadrugo in skupaj sva 
se peljala do Velenja po premog, po domače »koln«. Premog sva 
po navadi peljala kakšni družini, da so si lahko ogrevali dom 
in zvečer sem spet šel z njim, obvezno, na vaje orkestra. Sedel 
sem ob črni, železni peči, kjer je bilo vedno toplo. Kljub temu, 
da še nisem poznal, igral kakšnega instrumenta, ker sem bil še 
premajhen, mi je to ostalo v lepem spominu. Ali je to glavni 
razlog ali ne, ne vem. Čeprav je moj dedek že pokojni, sem se 
sam priključil PO Šentjanž leta 1992, tako mi je orkester postal 
kot družina. Tudi Pihalni orkester Muta mi je kot družina, ki je, 
hočeš ali nočeš, ne moreš, ne smeš pozabiti. Verjamem, da bomo 
na Muti še naprej ostali prijatelji, da bomo dobro funkcionirali 
ter se srečevali v prihodnje.

Kako ste se imeli z nami teh šest let?
Fenomenalno. Spomnim se prve vaje, ko sem prišel in nekateri 
člani še sploh niso vedeli, da prejšnjega dirigenta, Vojka Trnjeka, 
ne bo več. Vsi so me malo čudno gledali. Ampak to zaupanje in 
spoštovanje je preraslo v en lep odnos. Teh šest let z Muto me je 
osebno izoblikovalo in sem res hvaležen za vsak trenutek, vsako 
minuto, ki sem jo preživel s Pihalnim orkestrom Muta. Upam 
si trditi, da je PO Muta pod mojim vodenjem zrasel v igranju, 
v kvaliteti in upam, da bodo to dobro kondicijo, ki jo zapuščam, 
obdržali pod novim vodstvom Mihe Petka. 

S katero pesmijo se boste vedno spomnili na nas?
Uuu, veliko jih je. Jaz kot dirigent imam to veselje ali breme, 
da si lahko vedno izberem program, ki ga bomo igrali. Posledica 

tega je, pri tako številnem orkestru, da se vedno najde nekdo, ki 
mu je všeč in nekdo, ki mu ni. Vedno sem poskušal uravnovesiti 
program, da je zanimiv za poslušalce in takšen program, ki je 
omogočal rast orkestra, torej malenkost težji. Verjamem, da nam 
je to v teh šestih letih uspelo. Če bi pa mogel izpostaviti eno 
pesem, ki mi je posebej ostala v spominu, je mogoče ... Ali lahko 
dve (smeh)? Ena izmed teh dveh je Moment for morricone. To 
je bila pesem, ki smo jo igrali na našem prvem koncertu. Druga 
pesem pa je pesem, katero smo izmed vseh najbolj pridno vadili 
in igrali na tekmovanju 2018, kjer smo v naši jakostni skupini 
dosegli zlato odličje s pohvalo in tako napredovali v višjo jakostno 
skupino. Ta pesem je Indiana Jones – Selection.

Kateri je Vaš najljubši spomin z nami?
Spet tako težko vprašanje (smeh). Poskušam biti ne preveč 
nostalgičen v danem trenutku, ker verjamem, da nostalgija 
pride potem z leti. Še vedno se počutim mlad, kljub sivim lasem. 
Verjamem, da kljub vsem lepim in odličnim spominom, nas lepi 
spomini še čakajo. Gotovo se bomo še videvali, dobivali … Z 
veseljem se bom odzval vsem vabilom, ki jih bom prejel od PO 
Muta. Mogoče pa eden izmed teh spominov ostane zasidran v 
glavi in v srcu, tako zaradi uspeha pihalnega orkestra kot tudi 
zaradi mojega uspeha v vlogi dirigenta, takrat še zelo sveži 
vlogi, pravzaprav šele dve leti. To je tisti trenutek, ko smo na 
Jesenicah čakali na razglasitev rezultatov tekmovanja. Bili 
smo pred kulturnim domom in smo si zasluženo prislužili 
okrepčilo, potem pa smo na podelitvi izvedeli čudovite novice 
za orkester. Vsi nadaljnji trenutki po tej podelitvi verjamem, 
da so nepozabni, ne samo zame, ampak mogoče tudi za koga 
drugega. To je eden izmed lepših spominov, poleg vseh ostalih. 
Pravzaprav ni spomina, ki bi padel v drugi koš kot v koš lepih 
spominov, tako da najlepša hvala Pihalnemu orkestru Muta za 
vse te lepe spomine.

INTERVJU

Dirigent Miha Šrimpf
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INTERVJU / POVEJMO PO NAŠE
Kakšen nasvet bi podali Vašemu nasledniku?
Mojemu nasledniku, Mihi Petku, bi rekel samo to, da mu čestitam 
za odločitev, da prevzame godbo oziroma pihalni orkester v precej 
zavidljivi kondiciji. Na Koroškem je sicer znano, da so pihalni 
orkestri zelo močni in imajo po več orkestrov v občini in Občina 
Muta je ena izmed teh. Kljub številnim pihalnim orkestrom na 
Koroškem pa lahko rečem, da je PO Muta eden izmed orkestrov na 
Koroškem in v Sloveniji, ki lahko ponosno stopi pred kakršnokoli 
publiko in pokaže tisto, kar zna. Tako da Miha, želim ti predvsem 
veliko lepih trenutkov in energije, ki jo boš zagotovo dobil od 
članov PO Muta. Če bi lahko rekel en sam nasvet, bi rekel takole: 
»Bodi takšen, kot si, bodi človek, bodi spoštljiv in nikoli ne pozabi, 
da je orkester kot veriga, saj mora prav vsak člen funkcionirati 
zelo dobro, da lahko orkester dobro deluje naprej. Verjamem, da bo 
tebi skupaj z vsemi člani pihalnega orkestra uspelo, da boste še v 
prihodnje na mnoga leta ohranjali in ustvarjali kulturno klimo v 
Občini Muta in tudi širše po Sloveniji.«

Katera je prva beseda, ki Vam pride na misel ob besedah 
Pihalni orkester Muta?
Hmmm, Pihalni orkester Muta, prijateljstvo, izzivi, odgovornost, 
veselje. To so bile sicer štiri (smeh).

Še zadnje, malo provokativno vprašanje. Kdo je Vaš 
najljubši član?
Hahaha, na to vprašanje ne bom odgovarjal brez odvetnika. Malo 
za šalo, malo za res, bom tako odgovoril, čisto politično. Najboljši 
član je tisti član, ki je vedno pripravljen, vedno prisoten, vedno 
angažiran, vedno poln energije in lahko rečem, da v Pihalnem 
orkestru Muta takšnih članov ne manjka. Vedno, ko se je moralo 
prijeti za delo, ni bil nihče tak, ki bi se temu odrekel. Lahko pa 

smo/ste še posebej ponosni na naše mlade, ki skrbijo, da se Pihalni 
orkester Muta ne potrebuje bati ne letošnjega, ne prihodnjega leta 
in tudi naslednjih 5, 10, 15 let ne. Zelo sem vesel, ker vidim to 
glasbeno veselje v mladih in se skupaj s člani veselim na svetlo 
prihodnost orkestra.

V čast in veselje mi je bilo zapisati ta pogovor z osebo, ki ima posluh 
in veliko srce do glasbe in ljubiteljev glasbene umetnosti. Želimo 
Vam veliko ustvarjalnih dni v PO Šentjanž pri Dravogradu in se 
Vam zahvaljujemo za teh prelepih šest let.

Lana LADINEK,
članica PO Muta 

HECN SPOMIN

Dokler smo ali pa ste mlodi, še ne vemo za spomine. Ka pa se bi zaj 
spomijali, ko smo šele živet začeli, a ne. No, jaz pa že mam neka 
let na puklno, tak, da kamot kaj napišem. Mogoče bo pa kirga le 
mikalo prebrat tto do kroja. 

Bom pa tak začela, tak, ko se začne pravlica … V tisteh cajteh, ko 
še ni blo velkokaj avtijev, telefonov tud ne, pa sploh ne mobitelov, 
titih, ko jih zaj povsod za sebo nosimo, še tam, ko gre, je šel cesar 
peš (drugje so ga baje nosli), no tej se je zgodlo. Tudi mosta čez 
Dravo iz Trbonj na Gortino ni blo. Gostiln je blo v vsoki vesi dost, 
pa, če je bla vsaj ena, mislim, da je blo že preveč včosi. Sploh tej, 
ko so si pobi v lase skočli al pa, ko so pele pesti. Največkrat se je to 
zgodlo zaradi kokiga lepiga dekleta. Pač tak je blo … Na eni al pa 
tud na drugi stroni Drave so bli srboriti pobi pa tudi šikane dečve. 
Je pa se tak prirajmalo, da se je na eni lepi nedeli pob s tetga kroja 
zagledo v dekle z vunega kroja Drave. Pa mu ni dalo mira, rad bi 
jo dreč vido, pa se je okorajžo in s čolnom odveslal na drugi kraj. 
Sobota večer je bla, pa cajt za kok liter in, da se molo popravhajo. 
Pob je prišo v gostilno z namenom, da bi zvedo kaj o tisti deklini. 
A zbroni domačini, so ga kar pogruntali, če boš dal za liter, so mu 

rekli, tej ti pa jo pripelemo. Za dekle, je tti pob jo pločal liter, ko pa 
ni blo dost enga. Vuni dedi so bli še žejni, so hotli še več. A tti pa 
tudi ni mel gnarja ibržniga, da bi jim kar piti plačuvo. Je pa samo 
bolj grdo pogledov, pa je blo dost. Dedi so plonli nanjga, strgali 
mu srajco pa kako mačno okol uh je dobo. Je mel pa srečo, da ga 
niso čist pohodli. Zgleda, da le niso bli tak hudobni, da so se le za 
dekle bali. Še fajn, da je pob znal letet. Pobrisal jim je, skoze ves 
do Drave. Tam pa še ena smala. Ko bi maro na čolnč skočit, pa 
odveslat na brzino, pa čolnča nikjer. V temi je molo gledol okolo, 
kje bi bil, a mu ga je kiri skril al ka, molo ga je pa blo tudi stroh, 
da se ne bi vuni dedi za jim pripadili. Jo je pa kar na hitro po 
štrekni proti Vuzenici mohno. Pokrempan, razcatan pa jezn, ko 
niti dekleta vido ni, je dolge ure nucal, da se je privleko do doma. 

A je še šov kodaj v tisto ves, jaz ne vem. Pa tudi tto ne, kiri mu je 
čolnč odpelov. Ekstra pa mrem rečt, da tti pob ni bil moj. Haha, 
pa tudi tto ni ziher, da se je vse skup res zgodlo. En hec je pa le 
bil zapisan!

Marija OMULEC

POVEJMO PO NAŠE
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ZA BISTRE GLAVE – REBUS
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Geslo rebusa pošljite na naslov Občina Muta (pripis »Rešitev rebusa Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, najpozneje do 31. 3. 2023. Izžrebali bomo 
srečneža, ki bo prejel praktično nagrado. Rešitev rebusa iz 39. številke: vesolje, gobarjenje, drevored, redovalnica. Nagrado prejme: Nika Kresnik.

Alina VRHNJAK

MUČANI / KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE
PRAKSA HIPNOZE TER NLP

Dovolite, da se vam predstavim. Sem 
Klavdija Sudar in sem mojstrica hipnoze 
ter nevro-lingvističnega programiranja, 
coach za osebno rast ter dobro počutje. 
Moja učitelja sta Dr. Aleksander Šinigoj 
ter Gaber Marolt, pri katerih sem se 
naučila tehnik, s katerimi vam lahko 
pomagam: izgubiti telesno težo, odpraviti 
odvisnost, strahove, grde razvade, znebiti 

se anksioznih, tesnobnih in negativnih občutkov, pomagam vam 
pri dvigu samozavesti, dvigu motivacije …

Hipnoza je vaše naravno stanje, v katerem se um umiri ter 
možgansko valovanje preklopi iz BETA v ALFA ali THETA 
stanje. S hipnozo in njeno globino prebijemo tako imenovan 
“kritični faktor”, ter tako dostopamo do podzavesti, kjer lahko 
spremenimo vaš notranji svet, misli, navade, vedenja, prepričanja 
... katera si tako zelo želite spremeniti, vendar pa vam zaradi 
vaših podzavednih vzorcev spremembe ni uspelo realizirati, saj 
so globoko zasidrani v vašem umu. S hipnozo nezavedne vzorce 
ozavestimo, tako prej ali slej pride do želene spremembe. Včasih 
iz danes na jutri.

V kolikor vas zanima narediti spremembo s pomočjo hipnoze ali 
imate kakršnokoli vprašanje, sem vam na voljo. Vabim vas, da 
pobrskate FB stran PRAKSA HIPNOZE, kjer tudi veliko pišem o 
tej temi. Z mojo pomočjo začnite zavestno nadzirati svoj um in si 
več ne dovolite, da vaš um nadzira vas. »Edino kar vas v življenju 
omejuje, so vaša omejujoča prepričanja.« Organiziram tudi razne 
skupinske alternativne metode za dobro počutje.

Klavdija SUDAR

__________________________
PRAKSA HIPNOZE TER NLP

Klavdija Sudar
Tel.: 031 842 634

Gmail: klavdijasudar@gmail.com
http://klavdijasudar.wixsite.com/praksahipnoze
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BOG.MORJA    

 
OUT    

POVRŠIN. 
MERA 

6. ČRKA 

 
NIKALNICA   

ARABSKI 
ŽREBEC   

 
VAS V 

PODOKROŽJU 
BARDEZ V GOI 

IZR.POL. 
ABA     

OSOVINA ANDREJ 
NANUT 

Nadalj. 
gesla 

       
MAKEDON. 

PLES    
JAVOR 
(LAT.) 

 
FRANCOS. 
TERORIST. 

ORGANIZA-
CIJA 

   
 

STARA 
OBLIKA 

VEZNIKA 
IN 

SLADEK 
SADEŽ       

JAPONSKA 
JAVNA TV 

 
AVTOM. 
OZNAKA 
TURČIJE 

  
 

INŽENIR    
 

STOT     
ESAD 

BABAČIĆ 
OZN.ZA 
FLUOR 

Konec 
gesla 

         
 
 

I(N) 

 
 

4.ČRKA 

 
CIRILSKA 
ABECEDA       

 
MAJHEN RT     

KRIŽANKA MUČAN ŠT. 40

SLOVARČEK: ABOTA – smešnost, norost, norčija; VIANDOTKA – ameriška pasma piščancev, razvita v 1870-ih. Ime je 
dobila po avtohtonem ljudstvu Wyandot v Severni Ameriki; ESTEVARIZ – Mauricio (9. 9. 1986-), bolivijski teniški igralec; 
ATN – ameriška znamka nočnih daljnogledov; NAGOA – vas v podokrožju Bardez v Goi; BAJE – starorimsko kopališče v 
Kampanji; AKROLEIN – aldehid glicerina; AMVA – danska sorta krompirja; NHK – japonska javna televizija.

Geslo (začetek, nadaljevanje in konec) pošljite na: Občino Muta (pripis »Rešitev križanke Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, 
najpozneje do 31. 3. 2023. Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado.

Rešitev iz 39. številke: GASILCI MUTE PRAZNUJEJO – NA POMOČ. Nagrado prejme: Kristjan Hernah.
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KKoo  ssee  pprriižžggeejjoo  pprraazznniiččnnee  lluuččii  ssrreeddii  bbeellee  mmrrzzllee  zziimmee,,  

pprriijjaatteelljjssttvvoo  ooggrreejjee  nnaamm  ddllaann

iinn  žžeelljjaa  vvzzppnnee  ssee  iizz  ssrrccaa  vv  vviiššiinnee  ……  

VVssee,,  kkaarr  jjee  ssllaabboo,,  zz  nnoovviimm  lleettoomm  nnaajj  zzbblleeddii!!  

VVssee,,  kkaarr  jjee  ddoobbrroo,,  nnaajj  zzaa  vveekkoommaajj  oossttaannee!!  

VVssee,,  kkaarr  jjee  lleeppoo,,  nnaajj  rraassttee  iinn  ccvveettii!!  

NNaajj  vv  mmiirruu  vvaass  ssrreeččaa  oobbjjaammee..

MMiirrnnee  iinn  zzaaddoovvoolljjnnee  pprraazznniikkee  vvaamm  žžeellii                            

uurreeddnniišškkii  ooddbboorr

Spoznati pravo pot, prave ljudi,
storiti prave reči 

in v sebi in drugih najti le do�e stvari,
vam ob novem letu želi 

1 8 8 2  –  2 0 2 2

L E T
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