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BESEDA ODGOVORNE UREDNICE

Že sedaj vas vabim, da v uredništvo do 20. 10. 2019 pošljete 
svoje prispevke, da jih bomo lahko objavili v naslednji številki 
glasila. Sprejemamo tudi odprta pisma, replike, mnenja idr. o 
trenutnem dogajanju, ki bodo objavljeni v naslednji številki. 
Gradivo nam pošljite po elektronski pošti glasilo.mucan@gmail.
com ali sonja.repnik@muta.si s pripisom »Mučan«. Seveda pa 
lahko svoje prispevke prinesete na Občino Muta. Zaželeno 
je, da so opremljeni s fotografijami primerne kakovosti. 
Naprošamo vas, da slik ne prilepite v wordu, ampak jih pošljete 
posebej v priponki. S tem prispevate k dvigu kakovosti oziroma 
prepoznavnosti našega glasila. Vašega sodelovanja smo zelo 
veseli. 

Sonja REPNIK
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UVODNIK ŽUPANA

želimo. V tistem času smo imeli v Sloveniji 62 občin, od tega 
štiri na Koroškem, in sicer Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, 
Dravograd in Radlje ob Dravi.  Takratna Vlada Republike Slovenije 
je formirala posebno službo za lokalno samoupravo, ki je imela 
nalogo pripraviti strokovna izhodišča za oblikovanje novih občin. 
Bodoče občine naj bi izpolnjevale kriterije zagotavljanja osnovnega 
šolstva, predšolske vzgoje, skrbi za primarno zdravstveno varstvo, 
poštnih storitev, ustrezne gospodarske infrastrukture in imele 
naj bi minimalno 5.000 prebivalcev. Slednji kriteriji so bili na 
strokovni ravni ključni za oblikovanje novih slovenskih občin. 

Ne glede na to so pri takratnem ustanavljanju občin obstajale 
določene izjeme, ko bi se lahko občine ustanovile brez izpolnjevanja 
osnovnih pogojev in minimalnega števila prebivalstva, in 
sicer zaradi posebnih geografskih, obmejnih, narodnostnih, 
zgodovinskih in gospodarskih okoliščin. Polega tega je v sam 
ustroj oblikovanja novih občin zelo močno posegala politika, še 
zlasti politične stranke, ki so v začetku devetdesetih let sestavljale 
Državni zbor RS. Na splošno bi veljalo reči, da so t. i. pomladne 
stranke podpirale teritorialno manjše občine in s tem njihovo večje 
število, medtem ko so stranke t. i. tranzicije zagovarjale večje 
občine in s tem njihovo manjše število na ravni države. 

Ker glede števila občin ni prišlo do političnega konsenza, je bil leta 
1994 izpeljan referendum, na katerem naj bi se državljani opredelili 
do predloga novoustanovljenih občin. Podlaga referenduma je bil 
Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin, 
v katerem je bilo opredeljenih kar 340 območij, na katerih bi se 
lahko oblikovale nove občine. Pri tem pa se je v izidu referenduma 
pokazal zanimiv paradoks, in sicer da so volivci zavrnili predlog 
ustanovitve nekaterih novih občin. Ta paradoks se je zgodil tudi na 
Muti, kjer ni bil podprt predlog o ustanovitvi Občine Muta, ki naj 
bi nastala po razdružitvi stare Občine Radlje ob Dravi na Občine 
Podvelka-Ribnica, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Muta. 

Kljub odklonilni volji ljudi v nekaterih krajih po Sloveniji, med 
njimi tudi na Muti, je Državni zbor RS sprejel kompromisno 
rešitev in 3. oktobra 1994 razglasil ustanovitev 147 novih občin, 
med njimi tudi Občine Muta. Zanimivo je, da je Občina Muta 
ob ustanovitvi štela 3.780 prebivalcev; registrirana je bila pod 
zaporedno št. 81. V istem času je takratna skupščina Občine 
Radlje ob Dravi v letu 1993 sprejela odločitev o preimenovanju 
kraja Branik nad Muto v Sv. Jernej nad Muto in leto kasneje še o 
preimenovanju Podlipja v Sv. Primož nad Muto.

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani Mute! 
Tokrat je pred vami 
še posebej praznična 
številka Mučana, saj z njo 
obeležujemo 25-letnico 
obstoja in delovanja Občine 
Muta. Morda se samo redki 
spominjate, da smo imeli 
kmalu po osamosvojitvi 
in vzpostavitvi lastne 
suverene države resne 
politične razprave, kakšno 
lokalno samoupravo si 

Tako smo imeli konec leta 1994 v vseh 147 občinah, tudi na 
Muti, prve lokalne volitve. Občina Muta je bila v okviru 
proporcionalnega volilnega sistema razdeljena na dve volilni 
enoti, in sicer na zaselka Zg. in Sp. Muta, kjer se je volilo 8 
občinskih svetnikov, ter na zaselke Gortina, Pernice, Sv. Jernej in 
Sv. Primož, kjer se je volilo pet svetnikov. Tako je prvi občinski 
svet Občine Muta štel 13 članov, za razliko od danes, ko ima 11 
članov, ki se volijo po večinskem volilnem sistemu. Kot zanimivost 
še to; vse novoustanovljene občine so imele v prvem mandatu poleg 
izvoljenega župana in članov občinskega sveta še predsednika 
občinskega sveta, ki je bil izbran iz vrst članov občinskega sveta. 
V nekaterih primerih je med županom in predsednikom občinskega 
sveta prihajalo do določenih trenj, zato je bila funkcija predsednika 
občinskega sveta kasneje z novelo Zakona o lokalni samoupravi 
ukinjena. Od takrat naprej vodi seje občinskega sveta župan, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

Vse od ustanovitve Občine Muta naprej je bil razvojni potencial 
našega kraja zagotovo večji in prodornejši, kot bi bil, če bi bila 
Muta še naprej del skupne občine Radlje ob Dravi. Muta je v 70. 
in 80. letih predstavljala eno najmočnejših gospodarskih središč 
Zg. Dravske doline, vendar temu žal ni sledila izgradnja družbene 
infrastrukture. V tistih letih na primer nismo imeli popolne 
osnovne šole, zdravstvene postaje, zdravnika, zobozdravnika in 
lekarne, kulturne dvorane ter še marsičesa drugega. Vse to smo 
v letih obstoja samostojne občine Muta s trdim in prizadevnim 
delom naredili in tako nadoknadili našo razvojno zaostalost. 
Prepričan sem namreč, da je bila odločitev Državnega zbora RS, 
ko je kljub zadržkom volivcev ustanovil samostojno Občino Muta, 
pravilna, kar nenazadnje dokazujejo naši skupni rezultati. Še 
pomembneje pa je to, da je bila Občina Muta lansko leto edina 
koroška občina s pozitivno demografsko sliko, kar pomeni, da se je 
zaustavilo zmanjševanje števila občank in občanov.

Morda se kdo od bralcev sprašuje, zakaj v uvodniku te številke 
Mučana pišem o zgodovini nastanka Občine Muta. Odgovor je 
preprost. S tem člankom bi rad vzpodbudil razmišljanja nas vseh 
o oceni dosedanjega, še bolj pa prihodnjega razvoja naše občine. 
Predvsem bi rad vzpodbudil občane k aktivnejšemu sodelovanju 
pri sprejemanju dolgoročnih strateških odločitev o razvoju našega 
kraja. Seveda je pri tem potrebno omeniti omejitvene danosti, zlas-
ti glede finančnih virov, ki so v pretežni meri določeni z bolj kot ne 
fiksno višino letnega proračuna ob variabilnem delu, ki je v veliki 
meri odvisen od zagotavljanja finančnih virov iz različnih evrop-
skih skladov in finančnih virov iz proračuna Republike Slovenije. 

Ob 25. obletnici delovanja Občine Muta izpostavljam samo 
najpomembnejše razvojne projekte, ki smo jih v pretežni meri 
financirali iz državnih in v zadnjih desetih letih tudi iz evropskih 
finančnih virov. Prvi tovrstni projekt na Muti je bil celostni 
razvoj podeželja in vasi, kjer se je financirala izgradnja cestne 
infrastrukture na Sv. Primož nad Muto in deloma na Sv. Jernej, 
izgradnja vodovoda, obnova številnih sadovnjakov na kmetijah, 
postavitev kmečke tržnice idr. Kasneje se je pristopilo k izgradnji 
nujno potrebnega prizidka k OŠ Muta, saj se je uvedla devetletka 
in tako določila potrebe po dodatnem pedagoškem kadru in novih 
učilnicah. Posebej velja izpostaviti  še izgradnjo prvih kilometrov 
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kolesarske poti, zlasti med Gortino in Muto ter med Sp. Muto in 
mejo z občino Radlje ob Dravi. 

Zdaleč največji projekt, ki je še posebej zaznamoval našo občino, 
je bila izgradnja novega kanalizacijskega omrežja, ki povezuje 
Gortino, Zg. in Sp. Muto, vključno z izgradnjo skupne čistilne 
naprave Muta-Vuzenica. V zaključni fazi je komunalni projekt, 
ki se ravno tako v pretežni meri financira iz Kohezijskega sklada 
EU, in sicer izgradnja medobčinskega vodovodnega omrežja, ki 
na Muti zajema povezovalni vodovodni sistem, novo črpališče 
Karavaning ter izgradnjo vodovoda Matij in Sv. Primož nad 
Muto. V okviru tega projekta je še vedno načrtovana izgradnja 
vodovoda Mlake, vključno z nekaterimi obnovljenimi in novimi 
gravitacijskimi vodnimi viri. Ob vsem tem velja omeniti še eno 
izmed največjih investicijskih projektov v občini Muta, tj. obnova 
več kot 500 let starega dvorca Kienhofen, v katerem bomo poleg 
novih upravnih prostorov, prostorov za delovanje društev, sejne in 
poročne dvorane pridobili novo stopnišče z dvigalom, v naslednjih 
letih pa še večnamensko dvorano. Poleg tega načrtujemo še 
izgradnjo prizidka k občinski stavbi za potrebe gasilskega muzeja.

Seveda na občini z zmernim optimizmom gledamo tudi naprej. 
Predvsem bo razvoj kraja zaznamoval projekt razvoja trških 
jeder Zg. in Sp. Mute ter Gortine, rekonstrukcija oz. izgradnja 
nekaterih nujno potrebnih prometnic, kot je levi zavijalec na 
Gortini, izgradnja pešpoti med  TUŠ-em in Zg. Muto, dokončanje 
izgradnje kolesarske poti med križiščem z Vuzenico do Gortine, 

izgradnja komunalne infrastrukture v razširjeni industrijski coni, 
asfaltiranje dela občinskih cest in trških ulic ter v perspektivi še 
izgradnja obvoznice za Gortino, novega poslovno-stanovanjskega 
bloka na Zg. Muti in razširitev ali novogradnja vrtca na Zg. Muti. 

Vse to in še več so verjetno tudi vaša pričakovanja, spoštovane 
občanke in cenjeni občani. Kaj vse bomo v tem in naslednjih 
letih zmogli, je odvisno od niza dejavnikov – na nekatere od njih 
imamo vpliv, spet na druge ne. Kljub vsemu je največje zagotovilo 
napredka jasno zasnovana vizija in strategija razvoja kraja, ki je 
ne oblikujejo samo župan, občinski svet in občinska uprava, ampak 
celotna lokalna skupnost, vse od njenih gospodarskih potencialov, 
zaposlenih, mladih, upokojencev, delavcev, pa do številnih 
izobraženih kadrov, ki oblikujejo našo občino ter jo s tem delajo 
aktualno in pestro.

Ob 25. obletnici delovanja Občine Muta se vam zahvaljujem za 
vaš dosedanji prispevek k razvoju občine. Hkrati vam želim vse 
dobro ob letošnjem jubilejnem 25. občinskem prazniku in vas vse 
prijazno vabim, da se nam ob dneh praznovanja pridružite na 
številnih dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljamo predvsem 
z namenom, da se ob teh trenutkih družimo, si izmenjamo nekaj 
stališč ter zlasti delimo veselje, radost in srečo.
                                                                                                                                                      
                                                                                  Vaš

                                                             Mirko VOŠNER, župan  

ČEBELAM

V objemu cvetoče pomladi
hitijo čebelice v svet;
mudi se jim domek graditi,
marljivo nabirajo med.

Blizu tam hiška je stara,
dedek z mamko živi,
skrbno se k nebu ozira,
dni sončnih si srčno želi.

Kot pisana barvna paleta
čebelnjak se v soncu blešči.
Čebelice drobne in pridne
odločajo o življenju ljudi.

In vnuki z babico, z dedkom
uživajo ta krasen pogled.
Večno tako naj ostane, 
naj tečeta mleko in med!

Marija OMULEC

ŽELJE IZ MEGLICE

Tam daleč na nebu bela meglica
kakor čuteča v gnezdu je ptica,
počasi jo veter vznemirja, spreminja,
od nje pa ostane samo še stopinja.

V meglici zapisane misli so moje, 
sem postavila črke, a želje so tvoje.
Samo je na nebu še sonce ostalo, 
posrkalo želje in črke pobralo.

Marija OMULEC
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MUTA SKOZI ČAS
Mnogo je trenutkov, dogodkov iz življenja in pogledov na naš kraj oz. občino, ki so se skozi desetletja ujeli v fotografski objektiv. Majhen 
izbor vam predstavljamo ob 25. obletnici občine in v bodoče tudi v prihodnjih številkah našega »mučkega« glasila. Bralce Mučana pa 
vabimo k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju posebne rubrike »Muta skozi čas«. Pobrskajte po svojih domačih arhivih, mogoče se 
najde kakšna prav zanimiva fotografija, ki jo bomo skupaj s podatki z veseljem objavili.

Šola Cirila in Metoda na Muti – današnja občinska stavba leta 
1900

Graščina Kienhofen leta 1937 – pogled z jugozahodne strani

Graščina Kienhofen v začetku 60. let

Asfaltiranje Glavnega trga 2–4 v 80. letih

Obnova sedanje OŠPP, bivši Avguštinski samostan

Graščina Kienhofen, adaptacija
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Izgradnja brunarice, 1997

Predstavitev novega uradnega grba občine po heraldičnih 
predpisih, 1998

Tekmovanje v korakanju godb, 2005Prvi občinski svet Občine Muta v mandatu 1994–1998

Asfaltiranje uvoza v Gasilsko ulico

Graščina Kienhofen v soju prazničnih luči, 6. 1. 1972
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Občina Muta je v zadnjih letih stopila naproti vsem lastnikom psov in na več lokacijah po občini 
(predvsem ob najbolj frekventnih sprehajalnih poteh) namestila posode za pasje iztrebke z namenom 
vzdrževanja čistega in zdravega okolja.

S strani obdelovalcev kmetijskih površin smo bili že večkrat opozorjeni na problematiko pasjih 
iztrebkov, ki jih lastniki psov ne odstranijo. Problem nepobranih pasjih iztrebkov se pojavlja ob vseh 
sprehajalnih poteh, predvsem pa ob kolesarskih poteh, ki so v neposredni bližini kmetijskih površin. 

Pasji iztrebki so nevarni oz. predstavljajo potencialno nevarnost za prenos raznih kužnih bolezni. 
Tako prehaja do prenosa kužnih bolezni med psi in prežvekovalci, kar ogroža zdravje  in vzrejo živine. 
Preko pasjih iztrebkov se prenaša vrsta zelo nevarnih bolezni oz. parazitov, kot so:  neosporoza, 
sarkocistoza, trakulje, gliste itd. Vse lastnike psov, ki svoje pse vodite tik ob obdelovanih kmetijskih 
površinah, OPOZARJAMO in pozivamo, da počistite pasje iztrebke. 

S tem boste pripomogli k varni pridelavi hrane, vzreji živine ter zdravemu in uspešnemu kmetovanju 
naših kmetov, ki so od teh dejavnosti tudi življenjsko odvisni.

OPOZORILO LASTNIKOM PSOV

KIENHOFEN – ENERGETSKA OBNOVA IN REVITALIZACIJA NOTRANJIH

PROSTOROV

Prizidek z dvigalom in stopniščem

 Angelca MRAK, 
 občinska uprava

V drugi polovici leta 2017 je Občina Muta pričela z izvajanjem 
projekta Energetska sanacija graščine Kienhofen, v kateri delujejo 
občinski organi (občinski svet, župan, občinska uprava, nadzorni 
odbor), Knjižnica Muta ter turistično in druga društva.

Energetska sanacija je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva 
(okna, vrata), obnovo ogrevalnega sistema (kogeneracija ter 
montaža termostatskih radiatorskih ventilov), vzpostavitev 
prezračevalnega sistema z rekuperacijo, prenovo razsvetljave in 
izolacijo stropne konstrukcije, postavitev električne polnilnice, v 
letošnjem letu pa sledi še sanacija fasade, sicer brez toplotnega 
ovaja, ker je stavba evidentirana kot kulturni spomenik.

V sredini lanskega leta se je pričela tudi obnova notranjih prostorov 
stavbe v prvem nadstropju ter gradnja prizidka z dvigalom.

Med obnovo Električna polnilnica pred občinsko upravo

Nameščeni koši za pasje iztrebke
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Celovita obnova graščine Kienhofen, ki zajema tudi že v letu 2014 
zamenjano strešno konstrukcijo ter pripravljalna dela za ureditev 
večnamenske dvorane v mansardnem delu stavbe, bo znašala kar 
dobrih 1,6 mio EUR. Za projekt smo uspešno pridobili sredstva iz 
proračuna RS in Kohezijskega sklada EU v višini dobrih 640.000 
EUR.

Mala sejna soba

Pisarne

Prizidek na zadnji strani

Županova pisarna

V bodoče nameravamo investicijo nadaljevati z dokončanjem 
večnamenske dvorane s kapaciteto cca. 150 obiskovalcev ter obnovo 
prizidka gasilskega muzeja. 

Ob praznovanju občinskega praznika in 25. obletnici obstoja 
Občine Muta bo potekala tudi uradna otvoritev prenovljene stavbe, 
ki bo s svojo podobo vsekakor v ponos kraju in vsem občanom.

Ksenija DITINGER,
direktorica občinske uprave
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Peter Svetina

VARUH NA MUTI NA VOLJO KOROŠCEM IN KOROŠICAM

REGIJSKA VAJA POPLAVA IN VETROLOM KOROŠKA 2019

Na Občini Muta smo v sredo, 8. 5. 2019, gostili varuha človekovih 
pravic g. Petra Svetino s sodelavci, saj so osebni pogovori potekali 
v naših prostorih. Obiskal je tudi nekaj institucij in se seznanil 
z uresničevanjem pravic ljudi. Na pogovore se je prijavilo 11 
ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene človekove pravice. Varuh je 
ob tej priložnosti spremljal tudi člana Državnega preventivnega 
mehanizma RS, ki sta opravila nenapovedan obisk Policijske 
postaje Radlje ob Dravi in preverila postopke pridržanja. 

Na Osnovni šoli Muta so varuha s kratkim zabavnim kulturnim 
programom sprejeli učenci in zaposleni na šoli. Vodstvu in 
strokovnim delavcem šole je predstavil samostojno enoto znotraj 
Varuha človekovih pravic RS, to je zagovorništvo otrok, v pogovoru 
pa so se dotaknili tudi integriranega šolanja, ki ga šola uspešno 
izvaja.

Varuh se je srečal tudi s predstavniki uporabnikov in staršev 
CUDV Črna na Koroškem in VDC Muta in se z njimi pogovoril o 
odprtih vprašanjih. Direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja 
Pečovnik in vodja VDC Muta Darinka Križan Krajnc sta varuha 
opozorili na prostorsko stisko, s katero se srečujejo že dolga leta, 
dotaknili pa so se tudi težav pri nameščanju oseb z odločitvijo 
sodišč. Varuh je problematiko CUDV-ja posebej izpostavil na 

krajši novinarski konferenci po srečanju 
z županom Občine Muta g. Mirkom 
Vošnerjem. Varuh je po pogovoru z 
županom ocenil, da je razvoj občine 
na področju skrbi za ranljive skupine 
dober, prav tako skrb na področju 
okoljskih vprašanj. Župan je obisk 
institucije Varuha ocenil kot dobrodošel 
korektiv delu lokalne samouprave ter z 
zadovoljstvom sprejel sugestije varuha 
in njegovih sodelavcev.

V skladu z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019 v Republiki 
Sloveniji je bilo s sklepom vodje Izpostave uprave za zaščito in 
reševanje Slovenj Gradec, Alana Matijeviča, sprejeto, da se 8. maja 
2019 od 14. do 17. ure izvede regijska vaja »VAJA POPLAVA IN 
VETROLOM KOROŠKA 2019«.

Vaja je bila izvedena v organizaciji Izpostave URSZR Slovenj 
Gradec, ReCO Slovenj Gradec ter Gasilske zveze Dravske doline, 
kot teoretična vaja regijskega pomena. V vaji je sodeloval tudi Štab 
Civilne zaščite Občine Muta, PGD Muta in Občina Muta. Namen 
vaje je bil preveritev regijskega in občinskega načrta zaščite in 
reševanja ter pripravljenost Štaba CZ ter PGD Muta za ukrepanje 
ob nesreči v primeru poplave in vetroloma, kar je v preteklih letih 
dejansko močno prizadelo tudi našo regijo.

Štab CZ Občine Muta je v vaji sodeloval v naslednjem sestavu: 
Miha Slemnik (poveljnik štaba CZ Muta), Otmar Mori (član 
štaba), Silvo Izak (član štaba), Angelca Mrak (sodelavka Občine 
Muta na področju ZiR), Uroš Slemnik (zunanji akter za vnos 
posameznih testnih dogodkov v sistem SPIN). S strani PGD 
Muta je v vaji sodelovalo 6 članov društva, ki so imeli nalogo 
prijave fiktivnih oz. simulacijskih dogodkov ter nalogo izvajalcev 
operativnih nalog s strani PGD Muta.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, aktivno in 
predvsem resno ter strokovno izvedbo vaje. 

Res drži rek, da nesreča nikoli ne počiva, zato je še toliko bolj 
pomembna strokovna usposobljenost in pripravljenost na tovrstne 
dogodke ter ustrezno reagiranje pristojnih služb. Vsem je skupno 
vodilo prostovoljstvo, medsebojno sodelovanje in pomoč sočloveku. 
Vse skupaj pa je odraz humanosti, kar nam daje možnost složnega 
skupnega življenja.

Angelca MRAK, koordinatorica 
za družbene dejavnosti

Namestnik varuha Miha Horvat je povedal, da se je samo ena 
zadeva nanašala na delo občine. Varuh je pobudo sprejel in jo bo 
obravnaval skladno s pristojnostmi. Večina pritožb se je nanašala 
na delo državnih organov, s svetovalko pa sta se v pogovorih 
srečala tudi s problematiko sodnih postopkov, ki je precej pogosta 
tema ob poslovanjih zunaj sedeža, pa tudi s primerom policijskega 
postopanja. Apeliral je na ljudi, da izkoristijo pravna sredstva, ki 
so jim na voljo, saj lahko s tem povečajo možnosti, da rešijo zadeve 
sebi v prid in uveljavljajo pravice, ki jih imajo.

Sonja REPNIK,
poslovna sekretarka VII/1

Regijska vaja

IZ DELA NAŠIH SLUŽB
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PISNO PRIZNANJE
OBČINE:

KATARINA GRACEJ

PISNO PRIZNANJE 
OBČINE:

IZLETNIŠKA
KMETIJA 

NAGRAJENCI OBČINE MUTA 2019

  
  
  
  

 
  

  

  

  
                                                   

  
  

PISNO PRIZNANJE 
ŽUPANA:

JAVNI SKLAD RS ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI

SREBRNI GRB:
SADJARSKO

DRUŠTVO
BOBOVEC MUTA

BRONASTI GRB:
OTMAR MORI

BRONASTI GRB:
SANDI 

PUNGARTNIK

ZLATI GRB:

RAJKO POROČNIK

BREZNIK 

OI  RADLJE OB DRAVI

– za dolgoletno umetniško ustvarjanje 
kovaških izdelkov

– za dolgoletno uspešno in produktivno delo na društvenem področju

– za dolgoletno predano in aktivno delo v 
Župnijski Karitas Muta

– za pomembne dosežke in večletno uspešno delo na turističnem in kmetijskem
področju

– za 20 letno uspešno delovanje na področju kulturnih dejavnosti

– za več kot 30 let aktivnega 
prostovoljnega dela v gasilstvu
in PGD Muta

– za pomembne dosežke in večletno 
uspešno delo na kulturnem področju
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MATEJ JE PRAVI UMETNIK

OSNOVNA ŠOLA MUTA

OBISK LUCIJE ĆIROVIČ 

Torek, 9. 10. 2018, smo učenci 7., 8. in 9. razredov že nestrpno 
pričakovali. Obetal se nam je obisk igralke, stand up komičarke in 
lutkarice Lucije Ćirović. Njen nastop smo prejeli kot nagrado za 
sodelovanje na vseslovenskem natečaju Zastava dežele Domišljije. 
Za natečaj smo morali prebrati mladinski roman madžarskega 
pisatelja Ferenca Molnarja Dečki Pavlove ulice, ki je prvič izšel 
davnega leta 1906. To je zgodba o dečkih iz Budimpešte in 
pripoveduje o odraščanju, tovarištvu in žrtvovanju za skupno 
dobro. Sedmo- in osmošolci smo morali za natečaj  izdelati zastavo 
dežele Domišljije. Nastop igralke je bil zelo zabaven. Najprej nam 
je prebrala odlomek iz knjige in malo preverila, koliko nam je 
zgodba poznana. Nato je povedala, kakšne knjige je treba brati, kako 
pomembno je branje za nas in se malo pošalila na račun sodobnih 
elektronskih sporočil, posebno esemesov, ki si jih pošiljamo mladi. 
Potem smo se razdelili v dve skupini, si podajali knjigo iz rok v 
roke in tekmovali, katera knjiga Dečki Pavlove ulice bo prva prišla 
skozi vse roke v skupini. Na oder so morale tudi nekatere naše 
učiteljice in gospa Lucija jim je dala na čelo listek z besedo, ki se je 
navezovala na prebrano knjigo. Učenci so učiteljicam postavljali 
vprašanja ali trditve, da so lahko ugotovile, kaj piše na listku. 
Sledila je še podelitev bralnih značk učencem, ki so prejšnje leto 
pridno brali in usvojili bralno značko. Zdelo se mi je, da je ura v 
trenutku minila. Želim si, da bi bilo takšnih obiskov in predstav 
na naši šoli še več.

Karin PEČNIK, 8. a

TEDEN PISANJA Z ROKO NA OŠ MUTA

S pisanjem z roko razvijamo motorične spretnosti, ki pa so se z 
razvojem tehnologije predvsem pri otrocih zelo zmanjšale. To 
opažamo tudi učitelji, saj pisanje z roko predstavlja za učence že 
pravi fizični napor. Njihova pisava je okorna in zato nečitljiva. 
Pisanje z roko je je pomembna spretnost, ki jo razvijamo z vajo. 
Strokovnjaki tudi ugotavljajo, da naši možgani bolje delujejo 
pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, 
ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju 
z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo 
pozornost. Pisanje z roko je tudi bolj osebno, z njim spodbujamo 
izražanje spoštovanja in naklonjenosti. Društvo Radi pišemo z 
roko želi z razpisom ob vsem zapisanem pomembno vplivati na 
razvoj individualnosti, saj je pisava vsakega človeka neponovljiva, 
in vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko, ne 

Matejeva umetnina

Zahvala gostji

Šestošolci so se trudili lepo pisati

Matej Rikić je učenec 9. razreda OŠPP Muta. Rad ima glasbo, 
šport in rad riše. Že tretje leto zapovrstjo pa je tudi nagrajenec 
likovnega natečaja na temo »Naravne in druge nesreče – neurje«. 
Natečaj vsako leto razpiše Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje. Namen natečaja je, da se mladi seznanijo z naravnimi 
nesrečami, morebitnimi posledicami in škodo ter z možnostjo, da 
lahko nesrečo preprečijo oz. omilijo. Matej je s pomočjo učiteljice 
izbral zanimivo tehniko, barvni tuš. S pomočjo pihanja je napravil 
pravo neurje in zmagal. Iz vsake starostne kategorije je komisija 
izbrala po tri najuspešnejše učence OŠ in OŠPP ter jih nagradila. 
Imel je kar hudo konkurenco, a se ni ustrašil nikogar. Ker Matej 
odhaja v srednjo šolo, mu bodo likovni natečaji verjetno ostali v 
lepem spominu. 

Mentorica Tanja ŠTEFL, 
specialna pedagoginja
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ZLATI BRALCI OŠ MUTA NA PREVALJAH le z računalnikom. Učenci naše OŠ so letos prvič in z veseljem 
sodelovali v tem projektu. Pri različnih predmetih so ustvarjali 
učenci od 4. do 7. razreda. Pisali so pesmice z različno tematiko, 
misli o prijateljstvu, posvetila v kuharske knjige, iskali pregovore 
za zimske mesece in jih zapisovali, pisali opravičila prijatelju, pisali 
so o mamah … Vse izdelke smo razstavili v avli OŠ. Nekaterih del 
je bilo toliko, da smo jih zvezali v priročne “brošure”, po katerih  
učenci med odmori z veseljem listajo, berejo in občudujejo pisave 
svojih sošolcev ter uživajo v njeni različnosti.

Mentorica in koordinatorka 
Franja RAZDEVŠEK

SLOVENIJA

V mesecu januarju smo pri podaljšanem bivanju z učenci (1. in 
2. razred) spoznavali značilnosti in lepote naše dežele Slovenije. 
Učenci so v knjižnici in doma poiskali različne knjige o Sloveniji, 
veliko zanimivosti pa smo našli na spletu. Risali in barvali smo 
slovensko zastavo. Posebno pozornost smo posvetili grbu in vsem 
simbolom na njem. Drugošolci so nam zapeli slovensko himno in 
nas poučili, da jo je napisal naš največji pesnik France Prešeren. 
Spoznali smo zemljevid Slovenije, ki si ga je s pomočjo šablone 
narisal vsak in označil glavno mesto – Ljubljano, večja mesta, 
našo najvišjo goro Triglav in Aljažev stolp na njej. Dodali pa smo, 
seveda, tudi naš kraj.  

Učence je zelo pritegnil velik zemljevid Slovenije z mnogimi 
znamenitostmi, ki smo ga obesili na tablo. Veliko časa so se 
zadrževali ob njem in se pogovarjali, katere kraje so že obiskali 
in kaj je značilno za posamezen kraj. Našli so najstarejšo piščal 
na svetu, človeško ribico, Lipico z lipicanci, Bled, kralja Matjaža. 
Spoznali smo legendo o njem, kar nekaj učencev pa ga je že obiskalo 
na Peci. Ugotovili smo, da poznamo kar precej tradicionalnih 
slovenskih jedi. Najbolj znana med njimi je zagotovo orehova 
potica pa štruklji in kranjska klobasa. Seveda pa nismo smo pozabili 
na znamenitost v našem kraju – cerkev sv. Janeza Krstnika, ki jo 
poznajo vsi učenci. Naučili smo se tudi slovenska imena mesecev, 
ki smo si jih vsi skupaj kar težko zapomnili. Vsak učenec si je 
zapomnili slovensko ime meseca, v katerem ima rojstni dan, kar 
nekaj učencev pa zna našteti vse slovenske mesece, na kar so zelo 
ponosni. Igrali smo tudi igro moja Slovenija, skozi katero smo 
spoznali še marsikatero zanimivost, kraj ali jed. Ob koncu smo na 
hodniku uredili še razstavo, ob kateri se ustavi marsikateri učenec, 
učitelj ali starš.

                       Nataša PROJE, 
učiteljica podaljšanega bivanja

POGOVOR Z IVANO ČRESLOVNIK, 
AVTORICO KNJIGE KOROŠKA 
DEKLICA BAJBERLI

Ivana Čreslovnik je otroštvo preživela na Smovnikovi 
domačiji na Pernicah.  Njeno knjigo Koroška deklica 
Bajberli smo učenci prebrali na bralnem maratonu konec 
oktobra. Pisateljica pa je bila tudi gostja na naši prvi 
čajanki, ko smo se pogovarjali o starih časih.

Kako ste se počutili med nami na čajanki?
Počutila sem se pomembno, sprejeto in prijetno med mladimi pisci, 
ki tudi radi berejo. Razmišljala sem, da bo nekaj teh srčnih otrok 
nekoč držalo v dlaneh svojo knjigo. Ob tem mi je bilo čudovito 
toplo, čeprav me je zeblo, ker sem se komaj vrnila iz toplih krajev. 
Navdušena sem bila, da je moja knjiga končno našla pot do mladih 
bralcev, ker je bila vsebina v osnovi namenjena njim, kajti ravno 
ti mladi ljudje še imajo čas, da postanejo borci za svoje cilje, jim 
sledijo in jih tudi dosežejo. Vedno sem bila jezna na ljudi, ki so 

Razstava – Slovenija

V torek, 6. aprila 2019, se je sedem zlatih bralcev OŠ Muta (David 
James Bowen, Lara Kac Placet, Nuša Tomaž, Ana Lesjak, Alja 
Stražišnik, Lana Ladinek in Aneja Koležnik) skupaj z učiteljico 
Franjo Razdevšek odpravilo v rojstni kraj bralne značke na 
Prevalje. Tam je namreč v Družbenem domu potekala prireditev 
za učence, ki so vseh devet let osvojili bralno značko. Na prireditvi 
se je zbralo kar 171 zavzetih bralcev. Na začetku so nas pozdravili 
ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, župan Občine Prevalje 
in podpredsednik Društva Bralne značke Slovenije, pisatelj Slavko 
Pregl. Prav vsi so nam povedali, kako pomembno je brati, in izrazili 
zadovoljstvo, da mladi še vedno radi posežemo po knjigah. Nato pa 
nas je s svojim pripovedovanjem, petjem in igranjem na ljudska 
glasbila začarala Ljoba Jenče, ki zbira ljudske pesmi in zgodbe. 
Prireditev mi je bila zelo všeč, saj nam je gostja zaigrala tudi na 
sončni gong in na kamne ter nas popeljala v davne pretekle čase in 
v čudovit domišljijski svet.

Alja STRAŽIŠNIK, 9. a
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govorili, da česa niso mogli doseči, ker niso imeli denarja, ker 
mama ni pustila, ker, ker … 

Zakaj ste se odločili napisati knjigo Koroška deklica 
Bajberli?
Hannah Senesh je izjavila: »V vrsti dogodkov mojega življenja ni 
bilo nič naključnega. Vse se je zgodilo v skladu z neko notranjo 
potrebo.« Ko sem se upokojila, me je na vsakem koraku preganjala 
zgodba te deklice. Vse podrobnosti vsebine so se v glavi odigrale, 
le lenoba mi je nagajala, da nisem in nisem začela pisati. Ko mi 
je umrl brat, ki sem ga imela zelo rada, pa se je vse premaknilo. 
Žalost me je pognala za računalnik, črke so se s solzami zlile v 
besede, stavke … In po treh mesecih je simfonija o Bajberli že bila 
v tiskarni.

Kako ste se počutili ob pisanju knjige?
Za pisanje sem si izbrala pomlad in nekaj zgodnjega poletja, ki sta 
zame najlepša dela leta, namenjena za setev. Mizico z računalnikom 
sem si postavila pred hišo na zelenico/gorico, poslušala ženitveno 
čebljanje ptic, z očmi počivala na Uršlji, Peci, Raduhi in bila 
venomer žejna. Toliko studenčnice še v življenju nisem popila! 
Vsake toliko časa sem napisano podelila z bivšim sodelavcem, 
pisateljem Rudijem Mlinarjem, ki na začetku ni kazal posebnega 
zanimanja. Moje pisanje je dal raje v branje ženi Ivani Vatovec, 
ki je tudi pisateljica. Kmalu so prišle pohvale in navdušenje od 
obeh in komaj sta čakala, da spet kaj pošljem. Počasi sem začela 
dojemati, da pišem dobro zgodbo in priznam, da me je »nosilo po 
zraku.«

Katero poglavje Vam je bilo najtežje napisati?
Najtežje je bilo začeti. Začela sem s slikarjem, ki pripovedovalki 
pravljic za vsako pravljico, ki je še ni slišal, naslika in podari sliko. 
Zato so v knjigi tudi slike slikarja Leandra Fužirja. Naslov knjige bi 
bil Pripovedovalka pravljic. Pozneje, ko so osnutek knjige prebirale 
še prijateljice in moja sinova, je namig, da uvod ni skladen z ostalo 
vsebino, prevladal in prvih trideset strani sem spravila v drugo 

shrambo.
Vso vsebino sem doživljala močno, z vsemi čustvi in želela, da to 
občuti tudi bralec. 

Ali ste ponosni na svoje delo?
Zelo sem ponosna nase, da sem knjigo znala napisati tako 
prepričljivo in doživeto, da me vsi sprašujejo, če je to moja zgodba. 

Kako je bila knjiga sprejeta med bralci? 
Presenečena sem bila, ko me je zdaj že pokojna lektorica dr. Zinka 
Zorko, ki me je dve leti učila slovenščino, poklicala in najmanj 
eno uro navdušeno govorila in hvalila moje delo. To je bil prvi 
kompliment, ki sem ga vzela z vso resnostjo, kajti njo zelo cenim 
in če ona delo hvali, potem … potem je že nekaj na tem. No, 
profesorica dr. Marija Stanonik, z akademskim nazivom doktorica 
literarnih znanosti, iz Ljubljane mi je poslala na roko napisano 
pismo in med drugimi napisala: »Čestitam Vam za delo, ki bi se 
ga tudi Prežihovemu Vorancu ne bi bilo treba sramovati.« Celotno 
vsebino so objavili tudi v avstrijskem tedniku Nedelja in urednik 
Vincenc Gotthardt je pripomnil, da so z izbiro mojega dela imeli 
res srečno roko. Pohval je bilo res veliko in mislim, da so knjižnice 
po Koroški knjigo uvrstile tudi na seznam knjig za branje Korošci 
pa bukve beremo, kar se domačim avtorjem ne zgodi prav pogosto. 
JSKD RS je na natečaju za najboljšo samozaložniško knjigo mojo 
Bajberli uvrstil med tri najboljše v letu 2014. V knjižnici Ravne 
je pet izvodov knjige in prvo leto je kljub temu bil kar dolg čakalni 
seznam. Lahko, da so bili ljudje radovedni, kaj pišem, ker me 
poznajo, ali pa je šlo od ust do ust, da se knjigo splača prebrati. 
Kdo bi vedel?

Kaj so o knjigi menili Vaši bližnji?
Moji najbližji so že navajeni, da lahko od mene »vse sorte« 
pričakujejo. Pravijo, da sem ženska, ki se vsega loti z vsem srcem. 
Starejša sestra, ki je zaprisežena vernica, je malo »pošimfala«, da 
o seksu ne bi bilo treba pisati. V glavnem pa sem dobila občutek, 
da so ponosni name. Mlajši sin je rekel, da sem res dobro napisala, 
starejši mi je pa celo finančno pomagal.

Je mnenje drugih o Vaši knjigi za Vas sploh pomembno?
Turški pregovor pravi, da ljudje mečejo kamenje samo na tista 
drevesa, ki nosijo sadeže. Če ta pregovor vzamem zares, potem je 
zame vsako mnenje kompliment in mi pove, da so opazili sočen 
sadež.

Ali lahko primerjate življenje nekoč in danes ter poveste, 
kako ste se igrali nekoč in katera je bila Vaša prva igrača?
Ko svojima vnukoma pripovedujem, kako smo živeli nekoč, kar 
žarita in vzdihujeta: »Carsko!« Ne zdi se jima nič hudega, če 
smo slabo in malo jedli, če nismo imeli oblačil …, saj tega še nista 
doživela. Samo to slišita, da se ni bilo treba učiti, da nas niso iskali, 
če smo se ves dan potepali, da se ni bilo treba umivati … Skratka, 
vnuka mislita, da smo se otroci imeli lepše kot danes. Moram jima 
dati prav, res smo imeli brezskrbno otroštvo, čeprav nas za fizična 
dela starši niso »šparali.« Danes so otroci izpostavljeni mnogim 
pastem in če jih starši in vzgojitelji ne znajo o njih pravočasno 
podučiti, lahko že zelo mladi padejo v njihove kremplje. Včasih 
smo se otroci igrali zunaj; lovili smo se, skrivali, igrali žogo ali 
družabne igre, ki smo si jih izmislili. Pozimi smo bili na snegu ali 

Gostja Ivana Čreslovnik
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ledu. Nihče nas ni pustil v stanovanju, ampak so nas napodili ven, 
kjer smo se vsi otroci družili in eden drugega vzgajali. Zvečer smo 
se vračali umazani, popraskani, s potrganimi oblačili in najraje bi 
kar taki padli v posteljo, kar nam je včasih celo uspelo. Jaz sem se 
najraje igrala z mladički raznih živali. Sem pa dobila tudi igračo, 
ki ni imela imena. Oče mi je iz ušesa lesenega vedra izrezal kolobar, 
skozi katerega je izvrtal luknjo in vanjo vstavil leseno paličico. To 
reč si dal med dlani in zavrtel ter spustil na ravno površino, kjer 
se je nekaj časa vrtela in poplesavala. S to igračo smo se vsi igrali 
in tekmovali, komu se bo bolj dolgo vrtela.

Ali se podobne zgodbe, kot jo prikazujete v knjigi, lahko 
dogajajo še danes?
Seveda se dogajajo. Nekateri Romi v Sloveniji živijo morda še v 
slabših razmerah. Po svetu pa je tega še zelo, zelo veliko.

Ali ste veliko potovali? Zakaj? Katero potovanje se Vam je 
najbolj vtisnilo v spomin?
Potovati sem začela, ko sta otroka prišla do svojega kruha in mi 
je od plače ostajalo že nekaj denarja. Nisem šla menjat pohištva v 
stanovanju, ampak sem se odločila denar zapraviti za raziskovanje 
drugih kultur po svetu. Prva je bila Zambija za en mesec in pol, 
nato sem vsako leto za tri tedne poniknila. Na začetku sem potovala 
z agencijami, zadnja leta pa v lastni režiji. Ja, doživela sem že 
utrip naslednjih držav: Rusija, Finska, Nikaragva, Kostarika, 
Panama, Etiopija, Egipt, Pakistan, Jemen, Filipini, Bali, Burma, 
Sulawesi, Avstralija, Tajska, Laos, Kambodža, Vietnam, Turčija in 
kar nekaj sredozemskih otokov. Zadnja leta sem se zaljubila v Šri 
Lanko, kamor sem lani potovala že četrtič. Tam doli mi »paše« vse. 
Morje, zrak in dež imata vedno okoli 30 stopinj, hrana je božanska, 
privoščim si pa tudi veliko ajurvedske medicine. Domov se vrnem 
polna energije in še kak mesec uspem ohraniti nasmeh na obrazu, 
ki se ga nalezeš od teh prijetnih domačinov.

Rojeni ste na Pernicah. Ali se pogosto vračate v domač kraj?
Ja, večkrat me potegne tja gor. To je kraj, kjer sem preživela 
otroštvo, in ga še vedno v srcu čutim kot nekaj pravljičnega. Včasih 
se na domačiji niti ne ustavim, ampak se pogreznem v sanjarjenje 
ob sprehajanju po gozdu in obronkih pašnika. Tam še vedno rastejo 
številna zelišča, ki jih je imela nasajena moja praprababica Helena. 
Njej so pripisovali čarovniške moči; znala je menda za vsako 
bolezen skuhati zdravilni napoj, in jaz si domišljam, da sem z njo 
v povezavi, ko v miru in tišini sledim njene rožice.

V knjigi je veliko narečnih besed. Kakšen je Vaš odnos do 
njih danes?
Narečja so zame bogastvo naroda in mi je hudo, ko danes mladi 
gredo na študij v večja mesta in se že po dveh tednih »afnajo« z 
neko mestno govorico, ki ni niti narečje niti knjižna slovenščina. 
Najtežje pa poslušam pol vikanje in pol tikanje in prosim učiteljice, 
da otrokom razložijo, kaj to je, in naj, prosim, tega ne počnejo! 
Včasih pomislim, da so otroci danes nadarjeni za jezike, potem 
pa ugotovim, da jim pa angleščina in nemščina le ne gresta tako 
dobro. Ne sme nas biti sram našega narečja, ampak ga moramo 
govoriti, negovati in prenesti na potomce. To je naša obveza, kajti 
če bomo izgubili narečja, bomo izgubili tudi slovenski jezik. 

S čim se poleg pisanja v prostem času še ukvarjate?
Včasih sem rada šahirala, kolesarila, smučala in planinarila. Zadnje 
čase se še potrudim, da vsak dan prehodim vsaj pet kilometrov, 
večinoma po gozdnih potkah. Obvezno tudi vadim hatha jogo po 
eno uro. Za dušo pa vodim Kulturno društvo literatov Mežiške 
doline in to me zavezuje, da preberem vsa dela, ki jih naši člani 
napišejo. Ker sodelujemo na številnih literarnih razpisih, mi je 
izziv, da za kakšen razpis občasno sama napišem kratko zgodbo ali 
poezijo. Poleti pa me obsede gobarjenje. Poznam večino gob in res 
uživam, ko najdem lepe primerke. Pogosto jih samo fotografiram, 
včasih pa tudi naberem in nato delim.

Ali ste napisali še kakšna druga dela?
Napisala sem kar precej kratkih zgodb in nekaj pesmi. Na razpisu za 
Onino kratko zgodbo leta 2013 sem med 150-imi zgodbami zasedla 
drugo mesto. Na literarnem natečaju Literaturwettbewerbes 2014, 
ki ga razpisuje Občina Pliberk, sem prejela priznanje za odlično 
delo. Na razpisu za Mentorjev feferon 2017 sem se s satiro 
Vsota neskončnih vrst uvrstila med pet najbolj kritično-jezičnih 
finalistov.

Povedali ste, da radi berete. Katera je Vaša najljubša knjiga? 
Zakaj je pomembno, da beremo?
Veliko knjig mi je bilo všeč. Navdušena sem nad prevodi romanov 
vzhoda in Indije. Priporočam branje knjige Bralec avtorja Bernarda 
Schlinka. Všeč bo otrokom in tudi staršem. Vsebina nosi globoko 
sporočilo, kako je za človeka pomembno brati in znati brati. 

Bi želeli še kaj dodati?
Hvaležna sem, da ste me brali in povabili na vaš literarni dogodek. 
Želim vam uspešno delo še v bodoče in vem, da boste še veliko 
dosegli!

Hvala. Hvala tudi, da ste si vzeli čas in odgovorili na naša 
vprašanja. Še veliko ustvarjalne moči Vam želimo.

Lana LORENCI in Zoja ALTBAUER, 7. b

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC NA NAŠI 
ŠOLI

Peter Svetina na OŠ
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Šola, da se ti zrola

V sredo, 8. 5. 2019, nas je na naši šoli obiskal novi varuh človek-
ovih pravic gospod Peter Svetina. Sprejeli smo ga s petjem mladin-
skega pevskega zbora in nadaljevali s kratko igrico o človekovih in 
otrokovih pravicah. Kasneje smo gospoda Petra Svetino povabili 
na oder, da spregovori nekaj besed o naših pravicah in dolžnostih. 
Izvedeli smo, da je ena naših glavnih pravic to, da hodimo v šolo 
in se učimo. Za konec smo mu izročili še simbolično darilo in s 
pesmijo zaključili naše kratko druženje.

Šolski novinarji Manca PAVLIČ, Enej STRAŽIŠNIK in 
Zala SKUTNIK

ODDAJA ŠOLA, DA SE TI ZROLA

Šola, pouk, učenje, interesne dejavnosti, aktivno preživljanje 
prostega časa … Vse to so besede, dejavnosti, ki jih lahko povežemo 
z učenci naše šole. Skozi celo šolsko leto potekajo poleg pouka 
številne dejavnosti, ki popestrijo in nadgradijo učenje, ga naredijo 
bolj zanimivega in privlačnejšega. Vsa leta opažamo, da je veliko 
naših učencev v svojem prostem času aktivnih, da ne posedajo doma 
pred napravami modernega časa, temveč se ukvarjajo z različnimi 
hobiji, ki so jim v veselje, jim pomenijo popestritev in predvsem 
druženje s prijatelji ter pridobivanje novih znanj in premagovanje 
izzivov, kar jim bo v življenju še kako prav prišlo. Na tak način 
tudi spoznavajo, da če se za nekaj trudiš, vztrajaš, vadiš, sodeluješ, 
lahko prideš do želenega cilja. Pot ni vedno enostavna in ravna, 
pride do vzponov in padcev, je pa zato na koncu dosežen cilj, 
ki odtehta vse prej naštete težave. Kar dosežeš s svojim lastnim 
trudom, je vredno največ in nas bogati.  

V letošnji oddaji Šola, da se ti zrola, smo prikazali – »skuhali« 
– vsega po malem. Pri kuhanju nam je pomagala naša letos 
upokojena učiteljica Erika Rejec. Predstavili smo nekaj zanimivih 
dogodkov na šoli, ki smo jih pripravili skupaj z učenci. Nekateri 
učenci so nam zaupali, kako aktivno preživljajo svoj prosti čas in 
kaj vse so poleg usvojenega znanja v šoli dosegli še kje drugje. 
Takšnih učencev je na naši šoli veliko in nismo uspeli predstaviti 
vseh. Oddaj pa bo še veliko, tako da bodo lahko kdaj drugič prišli 
na vrsto še ostali.

Oddajo so zasnovali in vodili učenci novinarskega krožka, 
ki so o tem povedali:
»To oddajo sem vodila že dvakrat in moram priznati, da sem sama 
ugotovila, da je tista glavna, začetniška trema že za mano. Tokrat 
mi je bilo še posebej všeč to, da sem oddajo vodila skupaj z dobrim 
prijateljem in prijateljico. Všeč mi je bila naša rdeča nit – »kopast 
pisker« – in to, da smo v oddajo vključili tudi sedaj že upokojeno 
učiteljico slovenščine ter etike gospo Eriko Rejec. Ob snemanju 
sem se zelo zabavala in to izkušnjo želim še kdaj ponoviti.« 

Zala SKUTNIK, 7. a

»Med snemanjem oddaje Šola, da se ti zrola sem se zabavala in 
zdelo se mi je zanimivo, saj sem to počela prvič. Intervjuvali 
smo tudi učence, ki se ukvarjajo z različnimi športi. To bi želela 
ponoviti še večkrat.« 

Manca PAVLIČ, 7. a

»Med snemanjem sem se počutil super, ker sem lahko nastopal. 
Bilo je zabavno, saj sem bil prvič v vlogi televizijskega voditelja. 
Kuhali smo ajdove žgance in jih na koncu pojedli. Upam, da bom v 
oddaji lahko sodeloval tudi prihodnje leto.« 

Enej STRAŽIŠNIK, 7. a

Če vas zanima naš »kopast pisker«, ki smo ga skuhali, si lahko 
oddajo pogledate na povezavi:  https://youtu.be/p1XnQ-ie-wI

Mentorici Polonca DOBNIK, prof.,
in mag. Majda M. LESJAK

ČAJANKE NAM VELIKO POMENIJO 

Tudi v tem šolskem letu smo se na OŠ Muta srečevali na čajankah 
ob knjigah. Učenci druge triade so imeli dve čajanki, tretja triada 
pa tri. Učenci od 7. do 9. razreda smo se lahko udeležili tudi dveh 
bralnih maratonov, kar pomeni, da smo se v petek popoldan zbrali 
v šolski knjižnici in šest ur skupaj brali ter se zraven sladkali, sami 
pa smo si pripravili tudi pico. Skupaj smo prebrali knjigi Koroška 
deklica Bajberli naše perniške pisateljice Ivane Čreslovnik in 
Miriam ima anoreksijo nemške pisateljice Marliese Arold. Knjigi 
sta pretresljivi, a zelo resnični, saj se podobne zgodbe ponekod 
dogajajo še danes.

Konec aprila pa je naši šoli potekala zaključna prireditev vseh 
čajank, na katero smo povabili tudi starše. Zaigrali smo nekaj 
prizorov iz knjig, ki smo jih brali za čajanke in so bile zelo zanimive. 
Vsi odlomki, ki so jih učenci na posamezno temo predstavili, so bili 
zelo čustveni. Najbolj žalosten pa se mi je zdel prizor iz knjige 
Koroška deklica Bajberli, saj sta se na koncu majhna Helena in 
njen brat jokala, ker ju je zapustila mama. Ob tem je violinistka 
Mel Črešnik na violino zaigrala žalostno pesem in marsikomu so 
se na obrazu zaiskrile solze. 

Za vse, ki smo obiskovali čajanke in bralne maratone, so v Knjižnici 
Radlje ob Dravi pripravili lepa darilca. Ob koncu prireditve so 
nam devetošolci predstavili svoje razmišljanje o čajankah, ki jih 
bodo v srednji šoli pogrešali. Tudi meni čajanke pomenijo zelo 
veliko. Že s knjigami pridobiš veliko besedišča, s tem ko se vživiš 
v določeni vlogo, pa raste tvoja sposobnost sočutja, še bolje pa je 
na čajankah, ki so kot debatni krožek, kjer lahko treniraš svoje 
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jezikovno izražanje ter zraven srkaš čaj in ješ piškote. Naslednje 
leto bi se na čajankah rada pogovarjala o spletnih zlorabah, 
ljubezni, o pustolovskih raziskovanjih po svetu in o ljudeh, ki so 
telesno drugačni od nas.

Lana LORENCI, 7. b

Bralni maraton pred čajanko

Petošolci v KOCEROD-u

SKRB ZA OKOLJE NA OŠ MUTA

»Gost si na tem planetu, zato se pričakuje od tebe, da boš zapustil 
takega, kakršnega si našel, ali boljšega. Skrbeti moraš za druge 
življenjske oblike, ki ne znajo govoriti ali si pomagati. Odgovoren 
si za obljube, ki jih daješ, za dogovore, ki jih sklepaš, in za rezultate 
svojih dejanj.« (Marlo Morgan)

Vsi si želimo živeti v čistem, lepo urejenem in zdravem okolju. 
A dejstvo je, da je narava onesnažena in da ji moramo pomagati, 
da si spet opomore. Skrb za okolje je vrednota, ki jo privzgajamo 
učencem naše šole. Učenci pridno zbirajo star papir, zamaške, 
baterije, kartuše. Eko kotički v razredih nas opozarjajo na 
odgovorno ravnanje do okolja. Varčujemo z elektriko in vodo. 
Odrasli smo vzor mlajšim. Naša dolžnost je, da jih naučimo, da je 
od njih odvisno, v kakšnem okolju bodo živeli. Odpadkov imamo 

vedno več, zato je pomembno, da vemo, kako ravnati z njimi. 

Učenci 3., 5. in 9. razreda so se v ponedeljek, 13. 5. 2019, odpeljali 
v Kocerod – Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške v 
Mislinjski Dobravi, kjer si ogledali predelavo odpadkov. Tam so 
pozorno poslušali, postavljali zanimiva vprašanja in nekateri 
zapisali svoje vtise. 

Učiteljica Doroteja POŽARNIK

MUZIKAL ČAROVNIJA 
 
Učitelju glasbene umetnosti se je nekega dne utrnila ideja, da bi 
na oder postavili muzikal. Ideja nam je bila všeč, saj vse pevske 
pevskega zbora rade pojemo, nastopamo in plešemo. Še nekaj časa 
je to ostala samo ideja, a pred letom in pol se je ta ideja začela 
uresničevati. Učitelj je poiskal muzikal, ki je ustrezal našim 
zmožnostim. To je bil muzikal Čarovnija.

Za muzikal je bilo potrebno izbrati vloge, zato smo imeli avdicijo. 
Na avdicijo smo lahko prišle tiste pevke, ki smo vedele, kakšne 
pevske in igralske sposobnosti imamo. Ker zelo rada pojem, sem 
na avdicijo odšla tudi sama in učitelj mi je določil vlogo čarovnice 
Ljube. Z vlogo sem se takoj poistovetila, saj je ta čarovnica 
prijazna, pomaga drugim in je zabavna. V muzikalu so v ospredju 
štiri glavne vloge, ki hkrati pojejo in igrajo. V ospredje pride še 
nekaj stranskih vlog, to so zgage in majhne čarovnice. Zgage 
vedno nagajajo, čarovnice pa so prijazne in vljudne. V zakulisju pa 
solistične točke s pesmijo dopolnjujejo preostale pevke mladinskega 
pevskega zbora.

Muzikal Čarovnija nam skozi tri dejanja predstavi večne probleme 
in problemčke obdobja odraščanja. Dinamična in zabavna zgodba 
pa nas privede do ene bistvenih življenjskih resnic – moč ljubezni, 
resnice in srčnosti vedno vodi k uresničitvi naših želja, samo verjeti 
in upati si moramo. Po številnih vajah smo muzikal uprizorili. 
Najprej smo v času pouka nastopili pred učenci in učitelji naše 
šole, nato pa v popoldanskem času še za občane občine Mute in 
druge obiskovalce. Po predstavi smo dobili dolg aplavz in vsem 
nastopajočim so se narisali nasmeški na obraz. Ob koncu smo se 
nastopajoči zahvalili vsem učiteljem – mentorjem, ki so sodelovali 
pri projektu. Poleg idejnega vodje, učitelja glasbe, sta za sceno in 
kostume poskrbeli učiteljica Anita Korošec Bowen in gospa Tončka 
Merčnik. Ob koncu predstave smo solistke podale intervju za 
televizijo BK TV. 

Po uspehu na domači šoli smo gostovali tudi na drugih šolah. 
Najprej so na našo šoli prišli učitelji in učenci Osnovne šole 
Vuzenica. Nato smo nastopili še na Osnovni šoli Ribnica in 
Šentjanž. Ker smo igrali pred tujimi učenci in učitelji, smo se 
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SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA 

Obisk Doma Hmelina

Klepet ob družabnih igrah

SREČANJE UČENCEV OŠ MUTA S 
STANOVALCI DOMA HMELINA   
RADLJE OB DRAVI

Učenci OŠ Muta že nekaj let obiskujejo Dom Hmelina Radlje 
ob Dravi in se veselijo vsakega srečanja s stanovalci; vsakega 
našega obiska pa se zelo razveselijo tudi stanovalci doma. Ti so 
nam povedali različne zgodbe iz svojega življenja. Pravijo, da so 
tam našli SVOJ NOVI DOM. V tem šolskem letu smo z domom 
sodelovali na različne načine. V jesenskem času smo ličkali koruzo, 
v mesecu decembru izdelovali novoletne okraske, ob materinskem 
dnevu smo skupaj z mlado glasbenico Dunjo Vrhovnik pripravili 
lep kulturni program ter za velikonočne praznike barvali pirhe in 
pekli potico. Pesmi, ki so jih učenci zapeli skupaj z Dunjo Vrhovnik, 
so stanovalcem doma prinesle pomlad v srca. S pomočjo delovne 
terapevtke in naše pomoči se stanovalci lahko vključijo v različne 
delavnice, kjer izdelujemo izdelke. Tako lahko podoživijo način 
življenja, ki so ga imeli v svoji družini. Nekateri stanovalci so na 
vozičkih, ker jih je bolezen prizadela na različne načine. Učenci jim 
zato pomagajo pri hoji in vožnji z invalidskim vozičkom. Učenci 

SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN 
MUTA V 1. POLOVICI 2019

Naj današnje pisanje začenjamo »po športno«; ob branju teh 
besed bodo naši dijaki zaključnih letnikov že pritekli v cilj, mlajši 
pa zbirajo vse moči in so že začeli teči zadnji krog šolskega leta 
2018/19. Pouk in učenje sta najpomebnejša, a ti dve dejavnosti 
znamo na naši šoli tudi popestriti; različni projekti so eden od 
mnogih načinov dodatne motivacije in doseganja cilja, da učne 
vsebine splošnih in predvsem strokovnih področij povežemo, tudi z 
zunanjimi sodelavci, in dijake pripravimo za življenje. Tekmovanja 
so priložnost, da se dijaki s posameznih programov dokažejo tudi 
na strokovnih področjih; pisana paleta je teh: državno tekmovanje 
turističnih šol – Gostinsko turistični zbor, Mladi za turizem, 
Mladi raziskovalci, državno tekmovanje v tehniki prodaje, učnih 
podjetij, iz ekonomije, znanja računovodstva, iz znanja o sladkorni 
bolezni, za Cankarjevo priznanje iz znanja slovenščine, lesarijada, 
vzgojiteljada … Vsekakor veliko priložnosti za potrditev znanja! 

NAŠA ZLATA DEKLETA NA 43. 
DRŽAVNEM TEKMOVANJU V TEHNIKI 
PRODAJE

Tudi letos je bilo organizirano tradicionalno državno tekmovanje 
v tehniki prodaje, ki privabi najboljše dijakinje in dijake ter 
seveda njihove mentorice in mentorje, da se pomerijo v znanju in 
spretnostih, potrebnih pri opravljanju poklica trgovec. Način in 
potek tekmovanja sta zasnovana tako, da le-to poteka na sedmih 
različnih prodajnih mestih glede na tekmovalne kategorije. Naše 
dijakinje so sodelovale na vseh sedmih področjih, in sicer zelo 

so pomagali z dobro voljo in bili zelo veseli skupnega druženja, 
saj se z nekaterimi že dobro poznajo. Obiskali so tudi svoje dedke 
in babice, ki bivajo v domu. S stanovalci doma delimo lepe in tudi 
žalostne trenutke. Nekateri stanovalci so našim učencem zaupali, 
da pogrešajo svoje sorodnike in so ob srečanju z otroki potočili 
solzo, saj so se spomnili svojih vnukov … 

Dom Hmelina bomo obiskoval tudi v prihodnje ter tako pomagali 
starejšim ljudem zapolniti čas, ki ga preživijo v domu, mnogi daleč 
stran od svojih domačih. 

Marija LISEC, mag. soc. dela

Sodelovanje z osnovnimi šolami, lokalnimi skupnostmi, društvi, 
Gospodarsko zbornico Koroške, mediji prinaša v samo življenje 
dodano vrednost, ki obogati sam pouk, prinaša dodatna praktična 
znanja in pestrost dogajanja. 

potrudili in odigrali po svojih najboljših močeh. Vsi so bili nad 
našo izvedbo zelo navdušeni  in so nam iz srca zaploskali. Z 
muzikalom smo se udeležili tudi tekmovanja gledaliških skupin. 
Nastopili smo pred pravo sodnico, ki nam je na koncu izrekla nekaj 
pohval in pa tudi dobronamernih kritik. Ker pa imamo premalo 
igralskih izkušenj, se območnega tekmovanja ne bomo udeležili. Za 
vse nas je bila to dobra izkušnja in pridobili smo strokovno mnenje 
o naši izvedbi muzikala.

Da sem lahko igrala v muzikalu, je bila zame dragocena izkušnja. 
Želim si igrati še v kakšnem muzikalu in doživeti želim še 
več trenutkov, ko ti ljudje zaploskajo in vstanejo. To je nekaj 
neopisljivega, saj veš, da si svojo vlogo odigral odlično.
 

Lana LADINEK, 9. a
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uspešno. Osvojile so tri zlata priznanja – od tega dve tretji mesti v 
državi – in štiri bronasta priznanja.

In kdo so naše uspešne junakinje?
– Sindi Čerče: zlato priznanje in 3. mesto v državi, kategorija 
živila
– Neža Pavšer Štefančič: zlato priznanje in 3. mesto v državi, 
kategorija veliki gospodinjski aparati
– Nika Štraser: zlato priznanje, kategorija kozmetika
– Nina Kac: bronasto priznanje, kategorija konfekcija
– Nina Razgoršek: bronasto priznanje, kategorija mali 
gospodinjski aparati
– Eva Zdovc: bronasto priznanje, kategorija obutev
– Anastasija Tripunović: bronasto priznanje, kategorija barve 
in laki

Zaključne prireditve se je udeležil tudi predsednik države Borut 
Pahor, ki je najboljšim dijakinjam in dijakom osebno čestital, vse 
tekmovalke in tekmovalce pa povabil na sprejem v predsedniško 
palačo.

ODLIČEN USPEH NAŠIH DIJAKOV 
NA 16. MEDNARODNI TURISTIČNI 
TRŽNICI VEČ ZNANJA ZA VEČ 
TURIZMA

Turistična zveza Slovenije je v sredo, 30. januarja 2019, v okviru 
sejma NATOUR Alpe-Adria 2018/19 gostila tudi festival Več 
znanja za več turizma na temo Turistični spominek mojega kraja. 
Na festivalu se je s predstavitvijo na turistični tržnici predstavilo 
več kot 40 srednjih šol iz vse Slovenije in tujine.

Cilji vsakoletnega projekta so vzpodbujanje raziskovalne dejavnosti 
mladih, poglabljanje v šoli osvojenega znanja in spodbujanje 
inovativnega pristopa k obdelavi aktualnih turističnih tem, kar 
lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne 
skupnosti. Festival temelji na projektu, ki vključuje:
– pisno predstavitev turističnega produkta,
– izdelavo promocijskega spota,
– predstavitev na turistični tržnici.

Naša šola je letos sodelovala z eno nalogo in se odlično predstavila. 
Dijakinje Saša Demiri, Blažka Knap, Ines Peruš in Valentina 
Vušnik so z nalogo z naslovom Mirovniški festival povezuje 
dosegle srebrno priznanje.

»BRIHTNE GLAVCE« EKONOMSKE 
USMERITVE NA PODROČJU 
RAČUNOVODSTVA

Na Šolskem centru Postojna je 9. aprila 2019 potekalo 21. 
državno tekmovanje iz znanja računovodstva, kjer je sodelovalo 
59 srednješolcev iz dvajsetih srednjih šol Slovenije: 32 jih je 
tekmovalo na osnovnem in 27 na višjem nivoju. Zlato priznanje 
na višjem nivoju je prejela Maruša Vranc, Nika Kos in Lili 
Žnidar, ki sta tekmovali na osnovnem nivoju, pa sta se vrnili s 
priznanjem za udeležbo.

Ob tekmovanju smo si izmenjali mnenja o občutkih in pridobljenih 
veščinah. Maruša pravi:
»Dosežen rezultat je zame dokaz, da uspeh pred dvema letoma ni 
bila zgolj gola sreča, ampak znanje, ki sem ga uspešno nadgradila 
na naslednjo stopnjo. Zelo sem vesela, da mi je uspel tak dosežek, 
čeprav so bile naloge zelo zahtevne. Seveda sem z doseženim zelo 
zadovoljna, sem pa hkrati tudi vesela, da je to za mano. Sploh zaradi 
pritiska, ki sem ga čutila zaradi lastnih visokih pričakovanj glede 
na izid izpred dveh let. Po drugi strani pa tudi zato, ker imam ob 
koncu tekmovanja in razglasitvi rezultatov dober dokaz, ki potrjuje 
moje znanje. Čestitke tudi Lili in Niki. Vem, da sta se obe trudili 
in pokazali veliko mero znanja. Vsekakor je velik dosežek priti tako 
daleč, ne glede na končni izid, in tega se gotovo zavedata. Seveda 
jima v prihodnje želim veliko uspehov tako na tekmovanjih kot tudi 
na ostalih področjih. Verjamem, da je pridobljeno znanje za vse tri 
dobra popotnica za nadaljnjo pot, kamorkoli nas že ta ponese, in da 
nam bo usvojeno še marsikdaj prišlo prav. Mislim, da smo lahko 
vse ponosne na dosežene rezultate, saj je bilo tekmovanje težek, a 
zanimiv izziv. Držim pesti, da bodo tudi naslednje generacije tako 
uspešne.«

PODELITEV NAGRAD NAJBOLJŠIM 
DIJAKOM  V ZNANJU  RAČUNOVODSTVA 
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenj Gradec–
Dravograd nas je tudi letos povabilo na redni letni zbor. Predsednica 
društva Marija Slavič je podelila nagrade najboljšim dijakinjam 
Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Praktične nagrade so prejele 
dijakinje 4. letnika v programu ekonomski tehnik Maruša Vranc, 
Nika Krivec in Tjaša Javornik.

Predstavitev na turistični tržnici

Računalniška učilnica
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SVETOVNI DAN LESA (WORLD WOOD 
DAY)

Dijaki in učitelji stroke vseh lesarskih programov so se v marcu 
odpravili v Gradec na prireditev ob svetovnem dnevu lesa in v 
Stűbing, enega največjih muzejev na prostem v tem delu Evrope. 
Geslo tokratnega srečanja je bilo »Change« – sprememba. Na to 
temo so različne izdelke izdelovali mizarji, rezbarji, strugarji in 
tudi drugi. Organiziranih je bilo več posvetov in predavanj, pri 
katerih je sodelovalo več kot 30 znanstvenikov z vsega sveta. 
Prikazanih je bilo tudi več načinov ravnanja v gozdovih – od sajenja 
dreves, vzdrževanja, sečnje in spravila lesa kot nekoč s konjsko 
vprego in danes s sodobno vitlo na modernem traktorju. Muzej 
je dolg 1,6 km in na celi poti je bilo mogoče srečevati udeležence, 
ki so predstavljali svoje delo in obiskovalce vabili k aktivnemu 
vključevanju v dogodke. Tako majhni otroci kot odrasli so se lahko 
preizkusili v zabijanju žebljev, žaganju, sestavljanju lesenih 
elementov, struženju, sajenju dreves, igranju na inštrumente iz 
lesa in tudi plesu ter petju. Profesorica z Japonske je na primer v 
šolski stavbi iz leta 1750 prikazovala lesno vez s stiskanjem lesa. 
Tu smo lahko videli pripomočke za učenje, predvsem tablice brez 
RAM-ov in diskov v GB in procesorjev v GHz. Kdo bi si takrat 
mislil, da bodo tablice čez dobrih 150 let tako drugačne.

Že od nedelje je bil tam navzoč tudi naš dijak Jernej Poročnik, 
ki je bil eden od več kot 550 udeležencev iz več kot 90 držav sveta, 
ki so se zbrali v Gradcu predvsem iz ljubezni do lesa. Jernej tu 
ni bil na tekmovanju, temveč so si mladi med seboj pomagali in 
skupaj dokončali vse zastavljene projekte. Z delom so pričeli pred 
odprtjem muzeja ob 9. uri ter zaključevali ob 20. Na Jerneja smo 
zelo ponosni, saj je poleg šole zastopal tudi našo državo. Predvsem 
z voljo, svojo strokovnostjo in pripravljenostjo vedno pomagati je 
naredil močan vtis na udeležene. Izdeloval je konstrukcijsko precej 
zahtevno zibelko in vsak večer so mu drugi udeleženci ob prihodu 
iz strojne delavnice zaploskali.

Jernej Poročnik med delom

Ravnatelj Bernard Kresnik na srečanju 
okoljevarstvenih šol

STROKOVNO  SREČANJE 
OKOLJEVARSTVENIH  ŠOL  SLOVENIJE

Dijaki programa okoljevarstveni tehnik so se s profesoricami, 
ravnateljem gospodom Bernardom Kresnikom in pomočnikom 
ravnatelja gospodom Romanom Založnikom udeležili strokovnega 
srečanja vseh okoljevarstvenih šol Slovenije na Šolskem centru 
Celje, Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja. Tema 
letošnjega strokovnega srečanja je bila Gospodarjenje s prostorom 
in kakovost tal.

Program strokovnega srečanja je bil pester, saj nam je predavalo 
kar 6 predavateljev različnih področij, ki so povezane z okoljem: dr. 
Borut Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije z naslovom Zakaj 
upoštevati tla?, dr. Miloš Bavec z Geološkega zavoda Slovenije ter 
ga. Ana Vidmar z Ministrstva za okolje in prostor. Njena tema je 
bila Sistem urejanja prostora v Sloveniji. Predstavila nam je, kako 
v Sloveniji urejamo okolje, katera dovoljenja moramo pridobiti in 
kateri zakoni so postavljeni za vrednotenje in urejanje prostora, 
če želimo kaj v okolju spremeniti. Četrta predavateljica je bila dr. 
Ana Mladenovič z Zavoda za gradbeništvo. Njena tema je bila 
Reciklirani gradbeni odpadki – vir surovin za gradbeništvo. Kot 
peta se je predstavila diplomirana ekologinja gospa Nuša Vanič iz 
Savaprojekta, d. d., Krško. Ob koncu smo prisluhnili gospe Doris 
Letina iz Zveze podeželske mladine. Sodelovala je v pogovoru s 
prokuristom Jožetom Volfandom iz podjetja Fitmedia. Govorila 
sta o zaposlitvenih možnostih mladih na podeželju, in sicer da 
dandanes veliko mladih odide iz podeželja v mesto, saj je v mestu 
več zaposlitvenih možnosti in mladih ne zanima kmetovanje; zato 
ta zveza spodbuja mlade, da bi kmetovali in ostali na podeželju, 
saj nam kmetij primanjkuje. Če ni kmetov, ni kmetij, ni pridelane 
hrane, vemo pa, da je ljudi vedno več in hrane manj. Dijaki 
naslednjim generacijam okoljevarstvenikov priporočajo, da se 
takšnih srečanj udeležijo, saj so pestra, zanimiva in vredna ogleda.
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MEDNARODNI SEJEM UP V CELJU

Marca se je v Celju odvijal 13. mednarodni sejem učnih podjetij, 
na katerem je istočasno potekalo tudi državno tekmovanje učnih 
podjetij. Od leta 2006, ko je potekal 1. sejem učnih podjetij, se je 
veliko spremenilo: dogajanju se je priključilo veliko tujih učnih 
podjetij, stojnice so iz leta v leto boljše, lepše, ideje izvirnejše, 
učna podjetja pa pripravijo tudi interaktivno promocijsko gradivo. 
Na sejmu je sodelovalo 56 učnih podjetij iz Slovenije, Črne gore, 
Avstrije, Hrvaške, Romunije in Italije. Med njimi je bilo tudi naše 
podjetje Lavandula, d. o. o., ki se ukvarja s prodajo izdelkov iz 
sivke. S pripravami so začeli januarja, ko so zmagali na šolskem 
tekmovanju učnih podjetij. Pripravili so veliko propagandnega 
materiala: poslovni načrt, radijsko reklamo, powerpoint 
predstavitev podjetja, spletno in Facebook stran, razne ponudbe, 
reklame letake, zloženko podjetja, račune, pogodbe, nagradno 
igro … Tudi letos je deloval sejemski radio, preko katerega so 
se predstavljala učna podjetja. Zadovoljni so bili tako s svojo 
predstavitvijo kot z obsegom prodaje. Pridobili so veliko izkušenj, 
ki jim bodo v življenju prišla zelo prav. Izkazali so se kot odlični, 
samozavestni poslovneži in zelo dobri retoriki, ki se znajdejo v 
vsaki situaciji.

Dijaki na sejmu ob stojnici našega učnega podjetja

Dijaki predšolske vzgoje na prireditvi

SREČANJE RAVNATELJEV IN VODIJ 
VRTCEV, SVETOVALNIH DELAVCEV 
TER MENTORJEV DIJAKOV NA 
PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU V 
VRTCIH

V četrtek, 11. 4. 2019, smo na Muti priredili srečanje, kjer smo 
na praktičnem usposabljanju gostili ravnateljice in vodje vrtcev, 
svetovalne delavke ter mentorice dijakov programa predšolska 
vzgoja. Po uvodnem nagovoru pomočnika ravnatelja in nastopu 
dijakov ter pogostitvi, ki so jo pripravili dijaki gostinskega programa, 
so dijaki predstavili svoje izkušnje na praksi v portugalskih vrtcih, 
kamor so se odpravili v okviru projekta Erasmus+. Seznanili so 
nas tudi s svojim enodnevnim obiskom v dvojezičnem vrtcu v 
Globasnici. Sledila je predstavitev rezultatov vprašalnika, ki so jih 

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE V 
SNG DRAMA LJUBLJANA

Gledališče je prostor skupnega doživljanja, neformalnega 
izobraževanja, učenja vrednot, razvijanja čutov in čustev, 
izkustva in diskusije. Zaradi izvedbe »v živo« poteka vso 
predstavo komunikacija med ustvarjalci in gledalci, saj gledališče 
komunicira s pomočjo svojih izraznih sredstev. Pogoj za aktivno 
in kritično doživljanje odrskega dogajanja je sposobnost branja 
in razumevanja gledališkega jezika, kar lahko poimenujemo tudi 
gledališka pismenost.

OGLED RAZSTAVE BODY WORLDS

Dijaki so si ogledali tudi razstavo Body Worlds Vital v Ljubljani. 
Prikazana so bila cela telesa in posamični organi v zdravem, 
ogroženem ter poškodovanem oziroma obolelem stanju. Med 
razstavljenimi modeli so bili tudi plastinati s prikazom našega 
ožilja in možganov.

Nekaj mnenj dijakov o razstavi:

»Razstava je bila zelo poučna in zanimiva. Skozi razstavo nas je 
vodila študentka medicine, ki je bila pripravljena odgovarjati na 
naša vprašanja. Spoznali smo, kako smo narejeni »od znotraj«. 
Razstave bi se še enkrat udeležila.«

izpolnjevali mentorji dijakov, nato pa evalvacija in refleksija prakse 
dijakov 4. letnika. Srečanje je bilo prijetno druženje, prepleteno 
s koristno izmenjavo mnenj ter izkušenj na temo povezovanja 
teorije s praktičnim usposabljanjem v vrtcih, ki so jih izpolnjevali 
mentorji dijakov, nato pa evalvacija in refleksija prakse dijakov 4. 
letnika. Srečanje je bilo prijetno druženje, prepleteno s koristno 
izmenjavo mnenj ter izkušenj na temo povezovanja teorije s 
praktičnim usposabljanjem v vrtcih.
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Državna prvakinja Urška Bernard

»Ogled razstave se mi je zdel zelo zanimiv in poučen. Sedaj bolje 
poznam svoje telo. Še posebej pa sem si zapomnil, kako izgledajo 
pljuča kadilcev. Razmišljam, da bi opustil kajenje.« »Razstava je 
bila zelo poučna. Najbolj so se mi vtisnili v spomin človeški zarodki 
različnih starosti.«

ŠPORT

NAŠA DIJAKINJA DRŽAVNA PRVAKINJA

Na Krvavcu je bilo 23. 3. 2019 državno prvenstvo za člane in članice, 
istočasno pa so se v slalomu, veleslalomu in superveleslalomu 
merili tudi starejši in mlajši dečki ter deklice. V kategoriji starejših 
deklic (U16) je v slalomu slavila naša dijakinja Nika Ozimic.

JUDO – DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE

V sredo, 27. marca 2019, smo se z dijaki, ki so zastopali SŠSGM, 
udeležili državnega srednješolskega tekmovanja v judu. Dijakinje 
Urška, Tina in Tamara so v skupni razvrstitvi osvojile odlično 2. 
mesto, posamezno pa je Urška Bernard osvojila 1. mesto in 
postala državna srednješolska prvakinja, Tina Kovač 2. 
mesto in Tamara Kovač 3. mesto, vsaka v svoji kategoriji. Dijak 
Andrej Yankovskyy pa je v svoji kategoriji osvojil odlično 2. 
mesto.

Nekatere priložnosti smo že izkoristili, dijaki so se izkazali in nanje 
smo izjemno ponosni; dejavnosti so tako različne, da lahko samo 
rečem, da prav vsak dosega svoje osebne zmage, mnogi dobijo 
potrditve svojih sposobnosti in znanj, v katere še pred kratkim niso 
verjeli. Prav zato so pred nami, učitelji in drugimi pedagoškimi 
delavci, tudi izjemni vsakodnevni izzivi, ko izobražujemo in 
vzgajamo.  

Vabljeni tudi na našo spletno stran šole http://www.sssgm.sc-sg.
si/ in na našo Facebook stran. 

Ravnatelj Bernard KRESNIK, 
univ. dipl. ekon. 

GOZD – MOJA PRIHODNOST IN 
PRILOŽNOST 2019

V lanskem šolskem letu smo na temeljih dosedanjih izkušenj začeli 
oblikovati nov mozaik. Smo na začetku ustvarjanja in ti drobni 
kamenčki so postavljeni kot okvir za nadaljnje delo; morda bomo 
kdaj katerega prestavili ali celo zamenjali … Projekt Gozd – zelo 
splošna tematika, že od daleč se vidi vključenost vseh programov. 
Prav vse funkcije gozda lahko proučimo z našimi programi. S 
postavitvijo dveh začetkov poti in povezavami smo želeli poudariti, 
da je naša šola lep in bogat mešan gozd, naši programi skupine 
dreves v gozdu, vsak posameznik, dijak/-inja, učitelj/-ica, pa 
drevesa v tem gozdu. 

Miza z dobrotami iz gozda

V tem šolskem letu smo se začeli spraševati, ali ne bi bilo bolje 45,7 
km dolgo pot, ki povezuje obe lokaciji Srednje šole Slovenj Gradec 
in Muta, prekolesariti, torej dati priložnost kolesarstvu.  In to se 
je tudi zgodilo. Vsa programska področja so se morala naenkrat 
usmeriti v to športno panogo. Čeprav nas v projektu sodeluje 
veliko, tako dijakov kot tudi profesorjev, smo imeli premalo znanja 
in izkušenj, zato smo se obrnili tudi na ustanove, ki imajo s tem 
veliko več izkušenj kot mi. Tudi letos smo se obrnili na Zavod za 
gozdove, Območno enoto Slovenj Gradec. Gospa Ljudmila Medved 
in gospod Avgust Kunc sta nam z veseljem priskočila na pomoč, 
prav tako tudi g. Peter Zajc z RRA za Koroško. Osredotočeni 
na kolesarstvo pa smo morali dodatno znanje iskati še drugje. 
Ponudila se nam je priložnost, da se povežemo z g. Gregorjem 
Likarjem iz podjetja Gremis, d. o. o., in z g. Urošem Rozmanom, 
prav tako z RRA za Koroško. Bila sta nam v veliko pomoč, saj sta 
nam predstavila sodobne trende digitalnega trženja in pristope k 
umeščanju kolesarskih povezav, kar je bil za nas velik izziv. Dijaki, 
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predvsem turistični tehniki, so poskušali te informacije pretvoriti 
v realno podobo, kar jim je v veliki meri tudi uspelo. Ustvarili pa 
smo tudi novo Facebook stran, na kateri smo sprotno predstavljali 
naše delo in kjer je potekalo tudi glasovanje za najboljšo fotografijo 
na temo gozd. V zadnjih letih je torej vedno bolj v ospredju tudi 
kolesarski turizem. V Sloveniji imamo za to vrsto rekreacije 
ogromno možnosti in tudi odličnih poti. Kar nekaj nam jih ponuja 
tudi Koroška, npr. Dravsko kolesarsko pot, Štrekno, Okoli Uršlje 
gore, Kolesarski park Peca. Ob zaključku letošnjega dela projekta 9. 
maja 2019 so dijaki svoje delo predstavili na stojnicah in pripravili 
prireditev, tako so vse zbrane popeljali skoti mozaik večmesečnega 
dela. 

Ravnatelj Bernard Kresnik
Življenje je tako dinamično, da je v šoli potrebno odpreti vrata 
življenju. Vzgajati naše mlade v duhu vrednot, vrlin, jim 
prenašati znanje in garati na pridobivanju njihovih kompetenc 
… Programska pestrost naše šole na področju okoljevarstva, 
lesarstva, trgovine, gostinstva, turizma, predšolske vzgoje in 
ekonomije nam ponuja pestrost in priložnost sestaviti odlično 
zgodbo! Naši cilji so postavljeni visoko, saj se zavedamo kakovosti 
izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa; vpeti v raznovrstne 
domače in mednarodne projekte stopamo skozi novo obdobje našega 
šolskega dela. V zadnjih letih smo namreč v vse letnike naše šole 
celostno uvedli različne projekte na nivoju šole in na posameznih 
programskih področjih. Ponosen sem, da v tem projektu nastaja 
konkreten produkt z vseh področij, da smo dosegli zastavljene cilje 
in, najpomembneje, da so se dijaki veliko naučili, kar bodo lahko s 
pridom uporabili pri svoji nadaljnji poklicni poti.

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 
POSTAL PARTNER DVEH POMEMBNIH 
NACIONALNIH PROJEKTOV

Šolski center Slovenj Gradec sodeluje kot partner v dveh projektih, 
sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada, ki se izvajata v 
letih od 2018 do 2022. To sta Izvajanje programov nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Munera 3 ter 
Promocija, animacija in učna pomoč – PAUP. V okviru Munere 
3 bomo v obdobju do leta 2022 izvajali programe nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer 
kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki 
morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih 
mestih. Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja 
v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, 
večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega 

Ljudmila Medved, Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Slovenj Gradec  
ZGS kot strokovna institucija že drugo leto sodeluje v projektu 
Gozd – moja prihodnost in priložnost. Ob zaključku lanskega 
dela projekta sem zapisala, da že sam naslov izraža optimizem 
in pozitivno naravnanost, kar je tako značilno za mlade ljudi. 
V projektu je šest različnih programskih področij v gozdu našlo 
neizčrpen prostor svojega udejstvovanja. Izdelki in ideje so rodile 
nadaljevanje projekta. Dijaki so naravne zaklade med Slovenj 
Gradcem in Muto povezali z inovativnimi idejami, z modernimi 
pristopi. Kolesariti po gozdnih poteh pomeni spoznati naravno 
bogastvo, ki so nam ga z umnim gospodarjenjem zapustili naši 
predniki. Na Koroškem imamo ohranjene gozdove z bogato 
lesno zalogo. Velik del jih je zaradi biotske raznovrstnosti ter 
varovanja naravnih habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst, pomembnih za Evropsko unijo, uvrščenih v mrežo posebej 
varovanih območij Natura 2000. 

Uroš Rozman z RRA Koroška
»Moj doprinos k projektu Gozd – moja prihodnost in priložnost 
je bila predstavitev pravilnega pristopa k umeščanju kolesarskih 
povezav in predstavitev lesenih stebrov z usmerjevalnimi tablami, 
ki so se v enem izmed projektov uporabili pri označitvi kolesarskih 
povezav v občini Ribnica na Pohorju.« Upamo, da bo zaživela 
tudi naša kolesarska pot, v katero smo vložili veliko dela in sledili 
sodobnemu digitalnemu trženju. 

Alenka HELBL, prof.
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JSKD

SREČANJE MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

V četrtek, 4. aprila 2019, smo v avli Osnovne šole Muta v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Radlje ob Dravi, v sodelovanju z Osnovno šolo Muta 
izvedli srečanje mladinskih pevskih zborov. Sodelovali so sicer le 
štirje zbori, a preko 130 mladih pevcev, in sicer: 
- Mladinski pevski zbor OŠ Muta z zborovodjem Mihom Šrimpfom 
- Mladinski pevski zbor OŠ Vuzenica z zborovodkinjo Metko 
Stemlak
- Mladinski pevski zbor OŠ Radlje ob Dravi z zborovodkinjo 
Simono Svanjak 
- Mladinski pevski zbor OŠ Ribnica na Pohorju z zborovodkinjo 
Metko Stemlak
Čestitke vsem zborom za odlične nastope, lepo ter ubrano petje, s 
katerim so navdušili občinstvo in strokovno spremljevalko srečanja 
Darinko Ivačič. 

Na regijsko raven je bil predlagan Mladinski pevski zbor Osnovne 
šole Muta, ki se je pod vodstvom zborovodje Miha Šrimpfa udeležil 
Regijskega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov od 
Celja do Koroške. Tekmovanje je bilo 25. maja 2019 v Ipavčevem 
kulturnem centru v Šentjurju, kjer so osvojili ZLATO priznanje.
Čestitke.  

Cvetka MIKLAVC, JSKD OI Radlje

razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programe bomo izvajali 
na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh 
dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. V projekt 
bomo lahko vključili najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo lahko 
izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, 
srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

Na našem centru so aktivnosti usposabljanja že začele potekati 
v letu 2018, ko smo potrdili sedem programov usposabljanj: 
Pravopis in uradni dopisi, Prva pomoč na ekskurzijah in 
potovanjih, Slovenske narodne jedi, Angleška konverzacija na 
višjem nivoju, Klasična masaža, Krepitev zdravja in obvladovanje 
psihofizičnih obremenitev s pomočjo masaže, Priprava dietnih jedi, 
Nemški strokovni jezik na področju zdravstva na višjem nivoju 
ter Napredna analitika za zagotavljanje večje učinkovitosti pri 
pridobivanju ključnih informacij za odločitve. V pripravi je program 
za področje komunikacije. Naš cilj je sodelovanje z delodajalci 
naše regije. Obveznost vključenih kandidatov je vsaj 80-odstotna 
prisotnost pri izvedbi posameznega programa. Vključitev je za 
udeležence brezplačna. Verjamemo, da bo zanimanje po vključitvah 
v višješolsko izobraževanje v tem letu še večje, saj smo pridobili 
tudi nov višješolski program – informatika. Projekt Promocija, 
animacija in učna pomoč (PAUP) je razdeljen na dve kohezijski 
regiji (ATENA – vzhod – in PanUP – zahod). Šolski center 
Slovenj Gradec spada med konzorcijske partnerje vzhodne regije. 
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko 
učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi 
potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega 
razvoja in delovanja v sodobni družbi. Namenjen je odraslim, ki 
nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne oziroma srednje 
strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali 
poslovodskega izpita (prednost imajo tisti, ki imajo zaključeno 
največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari nad 45 let). V okviru 
projekta je zagotovljena tudi brezplačna učna pomoč za udeležence 
izobraževanja odraslih. Namenjena je odraslim, ki so v času 
izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig 
izobrazbene ravni. 

Koordinatorica za projekta na ŠCSG
 Lidija AJTNIK

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ 
GRADEC
Soočamo se s povečanim povpraševanjem za zaposlitev naših 
študentov in ŠTUDIJ INFORMATIKE NA VIŠJI STROKOVNI 
ŠOLI SLOVENJ GRADEC. 

Že nekaj let podjetja, predvsem s področja informacijske 
tehnologije, podpirajo idejo, da bi bili pri izobraževanju inženirjev 
informatike tudi sami soudeleženi. Zato smo se že nekaj let trudili 
pridobiti dodaten višješolski strokovni program informatika, v 
katerem se študenti izobražujejo za perspektivni poklic inženir/
inženirka informatike. Ta poklic ponuja diplomantom odlične 
možnosti za zaposlitev, saj je računalniška in informacijska 
tehnologija v današnji sodobni informacijski družbi nepogrešljiva. 
Za gospodarstvo koroške regije, Slovenj Gradec in Šolski center 
Slovenj Gradec, višjo strokovno šolo je odločitev Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, da razmesti dodaten višješolski 
strokovni program Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, odločitev, ki 
bo omogočala razvoj nujno potrebnih kadrov ter veliko verjetnost, 
da bodo ti kadri v regiji tudi ostali. 

Z izvajanjem novega študijskega programa bomo pričeli v 
naslednjem študijskem letu 2019/2020. Veseli smo, da bomo 
lahko vpisali prve študentke in študente tega programa. Prve 
diplomantke in diplomante lahko v programu informatika 
pričakujemo v študijskem letu 2021/2022.
     Ravnateljica

mag. Janja RAZGORŠEK
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DRUŠTVA

NOVODOBNI UNIKATNI AVTORSKI 
PROJEKT SaGaDuDaB

Zasedbo SaGaDuDaB sestavljajo trije vrhunski glasbeniki: 
Domen Gracej iz Vuzenice (trobenta, DJ-janje), domačin Danijel 
Lauko (baritonski in altovski saksofon) in Jean Markič iz Naklega 
(klaviature). Meseca marca tega leta so izdali svoj prvi avtorski 
album z imenom DJungla, ki obsega različne glasbene sloge (dance, 
elektro, akustika, jazz idr.). Je zmes elektronike in akustičnih 
instrumentov, vkomponiranih v različne moderne plesne ritme. 
Njihova glasba je inovativna, energična in ima povsem svojstven 
zvok. Jean Markič, Danijel Lauko in Domen Gracej so vrhunski 

glasbeni ustvarjalci z mednarodnimi referencami. Domen Gracej 
(mag. trobente, producent) je koncertiral že v več evropskih 
državah, ZDA, Kanadi z najrazličnejšimi mednarodno priznanimi 
zasedbami. Danijel Lauko (mag. saksofona) je koncertiral v več 
evropskih državah, prav tako z najrazličnejšimi mednarodno 
priznanimi zasedbami. Jean Markič (skladatelj, producent) v svojih 
kompozicijah ruši stereotipe in dimenzije »klasičnega« skladanja. 
Trenutno večino časa posvečajo promociji nove zgoščenke ter se 
intenzivno pripravljajo na prihajajoče koncerte.

Danijel LAUKO

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA 
V LETU 2019

Krepko smo že zakorakali v leto, zapisano v naslovu. Poleg 
turističnega je naše društvo eno najbolj dejavnih v občini, kar se 
odraža tudi v aktivnostih, ki smo jih v tem letu že izvedli. Kljub 
muhastemu vremenu, predvsem v mesecu maju, smo začuda 
izvedli vse pohode, načrtovane v obdobju od novega leta. Poleg 
dobro obiskanega zbora članov, ki ga vsako leto prirejamo zadnji 
petek v februarju, je bil zelo uspešno izveden naš novoletni pohod 
na Bricnik, pa na Kozji vrh (najvišji v naši občini) ob našem 
kulturnem prazniku. Sledil je vsakoletni Jožefov pohod; tokrat 
smo se odpravili na po višini skromen, a zato nič manj zanimiv 
vrh Tomaž nad Vojnikom. Po udeležbi zelo številen je bil pohod 
na Nanos – kar preko šestdeset se nas je povzpelo na ta že skoraj 
primorski vrh, ki nas je kljub slabi vremenski napovedi pričakal 
brez značilne burje in s kar prijetno temperaturo za tisti čas. 
Dobro udeležbo smo imeli tudi na sedaj že tradicionalnem 
prvomajskem potepanju po naši Primorski. No, takrat pa vreme ni 
bilo najboljše, a smo kljub temu dosegli večino zastavljenih ciljev. 
Abrahamovanje članov našega društva je že stalnica zadnjih 
dvajsetih let, tudi tokrat ga bomo izvedli v gasilskem domu v 
Trbonjah, priprave so že v polnem teku. Sledil bo izlet po severnem 
Velebitu, ki ga bomo izvedli skupaj s člani planinskega društva iz 
Radelj, s katerimi že nekaj let izvrstno sodelujemo. Dobro smo se 
ujeli z našim pobratenim društvom iz Lipnice v Avstriji; z njimi 
imamo v juniju načrtovan pohod na Rote Wand v bližini Gradca. 
Načrtovan je tudi že šesti pohod po delu slovenske planinske poti, 
pa Dolomiti v Italiji, ki jih bomo zopet obiskali v sodelovanju s 
planinskim društvom iz Radelj. 

Od izletov, ki sledijo, bi morda omenil še Ajdno v bližini Jesenic, 
ki je do sedaj kljub majhni, a po gorah bogati Sloveniji še nismo 
obiskali. Ne smem pozabiti na Peco – tudi to bomo obiskali skupaj 
z našimi prijatelji planinci iz Lipnice. Na izlet v neznano se bomo, 
kot vsako leto podali v mesecu novembru. Kam nas bo tokrat 
vodila pot? V neznano. Omenjeni so samo izleti oziroma pohodi, 
ki nekako bolj izstopajo, v načrtu jih je mnogo več. Naj omenim 
samo nočne pohode, ki jih prirejamo vsak mesec ob koncu tedna na 
dan, ki je najbližji polni luni. Teh pohodov se je nabralo že krepko 
preko dvesto in z njimi bomo nadaljevali tudi v bodoče. Iščemo 
vedno nove variante dostopov do naših postojank, da pohodi ne bi 

Ogled ribiškega muzeja na potepu po Primorski
Člani zasedbe SaGaDuDaB

Ovitek CD-ja
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postali dolgočasni. Tu so še pohod od doma na Uršljo goro, pa od doma na Triglav, ki 
ga nameravajo naši člani podaljšati še do delčka našega morja, kar bo res velik zalogaj 
(predvsem kondicijsko), ki pa ga zmore le peščica naših članov. Zanimivo, da smo 
kljub letošnjemu muhastemu vremenu izvedli vse do konca maja načrtovane pohode in 
samo upamo lahko, da nas bo takšna sreča spremljala tudi v nadaljevanju leta. Naše 
aktivnosti so pestre in bogate, predvsem pa koristne za dušo in telo. Vabimo vas v naše 
vrste. Pogrešamo predvsem mlajšo populacijo. Vemo, da ste obremenjeni s službami, a 
naša dejavnost deluje telesu koristno in protistresno, kar vam bo vsekakor dobrodošlo pri 
ohranjanju vašega zdravja in uspešnosti v vaših službah. 

Ernest PREGLAV

Novoletni pohod na Bricnik

Pri cerkvi sv. Tomaža nad Vojnikom

V LITERARNI  SKUPINI UTRIP ZGORNJE 
DRAVE AKTIVNOSTI NE POJENJAJO

Literarna skupina Utrip Zgornje 
Drave je bila ustanovljena leta 
1998 kot območna literarna 
skupina Likusa, Literarnega 
kluba upokojencev Slovenije. 
Po treh letih smo člani skupino 
preimenovali in se osamosvojili. 
Od začetka leta 2004 delujemo 
samostojno, včlanjeni smo v KUD 
Muta. Trenutno nas je štirinajst, 
v posameznih obdobjih nas je bilo 
že tudi več. Število zaradi visoke 
povprečne starostne strukture vsakoletno niha. Sestajamo se enkrat 
mesečno, ponavadi zadnji torek v mesecu v prostorih društva 
upokojencev na Muti. Po obveznem uradnem delu prebiramo 
svoje pesmi in prozo. Slišano potem razčlenimo in o vsebini 
skupinsko debatiramo. Ustavimo se na določenem segmentu, ga 
bolj podrobno obdelamo in osvetlimo z različnih zornih kotov. 
Naša srečanja prinašajo dobre rezultate. Upamo in verjamemo, da 
nas bo to sodelovanje vsestransko obogatilo. Naš dolgoročni cilj je 
širša manifestacija pridobljenega znanja in izmenjava izkušenj z 
drugimi literarnimi društvi v okviru koroških občin. Prepričani 
smo namreč, da je mogoče z združenimi močmi in z zglednim 
sodelovanjem vedno in povsod doseči veliko. 

Lani smo praznovali okroglo obletnico – 20 let obstoja in delovanja. 
Seveda smo ta jubilej tudi primerno obeležili s prireditvijo v avli 
osnovne šole na Muti. Ker pa se na lovorikah spati ne da (vsaj 
ne kvalitetno in ne za dolgo), nadaljujemo z našimi aktivnostmi. 
Prirejamo nastope, tradicionalno se pojavljamo v domovih starejših 
občanov Na Fari (Prevalje), v Črnečah, v Radljah ob Dravi … 
Prirejamo samostojne literarne večere, vidni smo na BKTV 
Maribor, oglašamo se na Radiu 1, sodelujemo s prijateljskimi 
skupinami (z Besedo iz Dravograda, z Literati Mežiške doline, KD 
Benedikt), nastopamo v tujini (Pliberk, Celovec, Gradec, Romunija 
(Reșița – romunski Banat), Srbija (Vršac)). 

Tako smo tudi 11. 5. 2019 pripravili večer lepe slovenske besede z 
naslovom Toplina prijateljstva, kjer smo v sodelovanju z glasbeno 
skupino Alan in prijatelji ter citrarko Nado Svetina iz Benedikta 
pričarali lep dogodek. 15. 5. 2019 smo se v sodelovanju z mucami 
copataricami družili na Paradi učenja v Slovenj Gradcu (MOCIS 
SG). Seveda niso manjkala naša dela, sploh ne naši zborniki, ki 
jih je že devet, skupaj okrog 1700 strani branja. Kvalitetnega? 
Menimo, da ja! Skratka, dogaja se, ker »NAM JE MAR«. Še 
naprej se bomo trudili, da širimo lepo slovensko besedo (in tudi 
naše koroško narečje) med ljudi. Kajti Slovenci nismo številčni 
narod. Prav je, da ohranjamo zanamcem tisto, kar smo podedovali 
od naših prednikov. Sploh pa … »Korošci smo zmeraj za mušter 
bili!« 

Aleš TACER, 
mentor literarne skupine Utrip Zgornje Drave



26

MUCE COPATARICE

Že kot otrok sem rada prebirala pravljico o muci Copatarici, ki je 
odnašala razmetane otroške copate. Kasneje sem jo brala svojim 
otrokom, sedaj pa še sama nosim to ime. Ker je bila muca dobra 
muca, je copate čez noč pokrpala in jih zjutraj vrnila lastnikom. 
Tudi me, muce copatarice, delamo s copati, vendar jih ne krpamo, 
ampak pletemo nove. Če pogledamo v zgodovino, ki jo vsaj jaz 
poznam, je z delom copatarice pred šestimi leti pričela ga. Berta 
Mori iz Dravograda. Copatke je poklanjala novorojenčkom v 
bolnici Slovenj Gradec. Pri tem delu ji je zvesto pomagal njen 
soprog, g. Poldi, ki je imel natančno evidenco rojstev ter spletenih 
in poklonjenih copatkov. Bil je tudi »osebni šofer« svoji soprogi, 
ko sta vozila narejeno v poklon.  Kar pet let je ga. Berta vztrajala 
pri tem delu in medtem pridobila še pet muc copataric, ki smo z 
veseljem kupovale volno in iz nje pletle copatke. Enobarvne, pisane, 
kakor si je katera zamislila. Ves material smo kupovale same in ga 
še vedno, to poudarjam zato, ker je bilo slišati kar nekaj govoric, 
da dobimo lepo plačano. Kar pa ne drži, saj me tega ne gledamo 
skozi denar, ampak to delamo z dobro voljo, veseljem in za nas je 
najlepše plačilo vesel nasmeh mladih staršev in kakšna, sicer redka, 
zahvala preko SMS-a.

Lansko pomlad so ga. Berta in vse ostale dame nehale s pletenjem. 
Skupen rezultat petletnega dela je bil 4345 copatkov in mislim, 
da je to kar lepa številka. Tri leta sem bila pod taktirko ge. Berte 
in z njenim prenehanjem sem jo vzela sama v roke. Bilo bi mi 
žal, da se ta humana (že) tradicija ne bi nadaljevala. Naj še nekaj 
povem o nas, nadaljevalni skupini muc copataric. Vse tri: Angela 
Korat, Irena Peruš in moja malenkost Bernarda Jerič smo doma 
z Gortine in smo »mlade dame« v pokoju. Vse nas je življenje že 
grdo premetavalo, zato ga toliko bolj cenimo in se trudimo polno 
živeti in iz njega potegniti, kar se še da. Seveda še nismo za staro 

šaro in to dokazujemo s svojim delom, energijo in ljubeznijo, ki 
jo vlagamo vanj. Dodajam odlomek iz oddaje Koroškega radia v 
lanskem decembru, kjer sem prosila za pomoč pri delu in volni: 
»Trenutno smo tri aktivne muce, četrta občasno, ampak nas je 
premalo, da bi lahko obdarovale vse mamice in novorojenčke v 
bolnici. Trudimo jih obdarovati vsaj za praznike. Naj vedo, da smo 
nekje še ljudje, ki se z njimi veselimo in jim želimo le najboljše. 
Vesele bomo tudi volne, če bi jo želel kdo darovati.« Po tej oddaji 
na radiu je moja prošnja naletela na prava ušesa. Kar nekaj ljudi se 
je odzvalo in pomagalo. Zato vsem tistim, ki ste prisluhnili, moja 
prisrčna zahvala.

Zelo sem bila vesela klica ge. Kristine Navotnik iz Slovenjgraškega 
MOCIS-a, ki je predlagala medgeneracijsko delavnico pletenja 
copatkov. Predlog, ki je bil odobren tudi s strani njihove 
direktorice, je stekel že konec januarja in pritegnil kar lepo število 
zainteresiranih. Prva dva meseca smo se dobivale vsak drugi teden, 
sedaj pa enkrat mesečno. Gospe se zelo pridno učijo in pletejo, tako 
da bomo imeli kaj pokazati na razstavah in seveda s čim obuti 
novorojenčke. Eno delavnico predvidevamo v juniju v mladinskem 
centru v Dravogradu, kjer se sedaj dobivamo, druga pa bo v Slovenj 
Gradcu. Še to moram povedati: gospe prihajajo na delavnico iz 
Doliča, Slovenj Gradca, Dravograda in le ena iz našega kraja. 
Copatke prinašajo tudi dame, ki sicer ne obiskujejo delavnice, a 
jih pletejo doma na Prevaljah, v Kotljah in  Dravogradu in ena na 
Muti.
 
Vsem še enkrat hvala za vaš trud in lepo gesto, s katero dokazujemo, 
da ne gledamo vsega skozi denar in osebno korist. Lepo je narediti 
tudi kaj dobrega, dobrodelnega. 

Bernarda JERIČ – muca copatarica

PREHOJENA POT 

Naše kmetije, hiše, kajše in skednje so že njega dni skoraj povsod 
objemala sadna drevesa. Kakšno olajšanje, korak in breme sta 
postala lažja, še žival je hitreje stopila v objem domačije v varno 
zavetje. V vsakem letnem času je bil sadovnjak ob hiši, posamezna 
hruška ali lisnika na travniku nekaj spoštovanega, najlepšega. Smo 
željno pobirali prve črvivke, mehke hruške, tisto čudovito zrelo 
jabolko, prvi sladki mošt. So nam mame že znale, in kako so se 
trudile, ohraniti posušeno sadje. Po vsaki peki kruha so v še vročo 
peč romale mehke hruške, jabolčni krhlji – šiberli smo jim rekli v 
našem okolju, še bolj proti jeseni še češplji, tisti že malo suhi okrog 
peclja so bili najslajši. So mame še znale iz tega pričarati nepozabne 
dobrote, je bilo suho sadje pomemben del prehrane. V pridelavi 
mošta, takrat na kmetijah najpomembnejše pijače, pa smo bili še 
bolj ali manj bosi. Nekako do sredine leta so bili lanski mošti še za 
silo užitni. Že ob poznejši žetvi pa smo zakisane mošte že mešali 
z mrzlo studenčnico, v katero bi namočili še malo pelina. Torej, v 
drugi polovici leta smo le redko kje našli še kakšen dober – užiten 
mošt. Nekako vzporedno s tem smo bolj ali manj že zanemarjali 
sadovnjake, tiste okoli hiše, še bolj osamelce na poljih, na zorah, 
odorih in travnikih. Nekako v osemdesetih letih, seveda prejšnjega 
stoletja, so posamezni kmetje in kmetijski pospeševalci le začeli 
opozarjati na naše sadjarstvo. Pospeševalne službe organizirajo 
prva strokovna predavanja, celo ponudbo sadnih sadik, slednje 
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le v organizirani proizvodnji. Naši kmetje so našli dobro rešitev: 
»Organizirajmo se, imejmo društvo, vsak bo še vedno lastnik in 
gospodar svojega prenovljenega sadovnjaka, imeli pa bomo že 
organizirano proizvodnjo«. Sovpadalo je še eno srečno naključje. 
Pri naši občini je bil takrat zaposlen gospod Karli Mihev, ravno 
prav vztrajen in delaven, da je znal kmetom ponuditi vso potrebno 
pomoč pri postopkih ustanavljanja Sadjarskega društva »Bobovec« 
Muta. Soustanovitelji so takrat za prvega predsednika društva 
izvolili Karlija Tertineka – Suškovega Karlija, kmeta s Primoža 
nad Muto. 

Prvi predsednik Karli Tertinek je znal, skupaj z odborom, uspešno 
usmerjati delo, predvsem uvajanje strokovnosti torej znanja 
v celotni verigi sadjarjenja v našem okolju. Tako smo prišli do 
prvega strokovno vodenega ocenjevanja mošta. So kmetje prinesli 
ta najboljše »iz kota«, pa so bili rezultati v primerjavi z današnjimi 
dobesedno porazni! Samo kot zanimivost, prvo ocenjevanje, ki ga 
ne moremo prištevati kot naše, je že pred tem organizirala inženirka 
gozdarstva Tonka Modic v Hotelu Kozjak v Radljah. Veliko dela je 
vložila v to, od dvanajstih vzorcev so bili kar štirje neužitni. Pa 
vendarle je bil to prvi korak v hitrejši razvoj sadjarstva. Danes v 
našem okolju ni več slabih moštov! Kasneje smo temu dodali še 
ocenjevanje sadnih sokov in kisov. Pri sokovih se menda bolj ali 

manj pomerijo kmetice, imajo pa odločno boljše sokove, kot nam 
jih ponudijo naše trgovine! Pri kisih pa smo spoznali, da skisan 
– torej zanič mošt – ni kis. Če potegnemo črto: dokazano smo v 
teh dvajsetih letih naredili opazen napredek. Ne samo v vzgoji in 
obrezovanju sadnega drevja, še bolj opazen je napredek v prešanju, 
čistem sadju, čisti posodi in pri kletarjenju. Imamo že kar nekaj 
hlajenih kleti, urejene in čiste pa povsod. Še vedno se trudimo 
sadjarjem ponuditi najnovejše izkušnje iz sadjarstva in kletarjenja. 
Tudi za konkretno delo znamo poprijeti. Precej sadovnjakov smo 
v teh letih uredili – obrezali, posadili nova drevesa. V Radljah 
imamo v uporabo zemljišče in svoj mlad sadovnjak. Pri našem delu 
nas podpirajo sosednje občine – Radlje, Vuzenica in seveda naša 
domača Muta. Hvala vsem! Naj se še malo pohvalimo, kar nekaj 
kmetov, ki so se tu »učili«, je tako napredovalo, da radi gremo 
danes mi k njim pogledat, kaj so naredili. Na plodna tla so padala 
naša zrnja. Pomislimo, dve desetletji trdega dela; predavanj, 
ocenjevanj, čiščenja sadovnjakov. Še veliko dela nas čaka, sajenje 
in varovanje naših avtohtonih sort, še bo kletarjenja, več bo treba 
napolniti v steklenice, se še bolj lotiti tehnike sušenja pa še nismo 
našteli vsega! Saj to veste: preudaren kmet nikoli ni prodal konja, 
ki dobro vleče. Mi imamo predsednika društva Franca Štaherja, že 
v četrti mandat preudarno »vleče«, krmari, priganja ta naš, mirno 
zapišemo, naporen sadjarski voz!                              

Karli SUŠEK
Pepi POGOREVC

Kristl VALTL 

DRUŠTVO INVALIDOV MUTA 
IZVOLILO  NOVEGA  PREDSEDNIKA

Po 24 letih vodenja DI Muta s strani Jožefa Freidla je vodenje 
društva, na veliko presenečenje nekaterih, prevzel Janez Tratnik, 
ki je bil izvoljen 23. februarja na rednem volilnem zboru članov 
DI Muta. Za izkazano zaupanje se je zahvalil z obljubo, da 
bo nadaljeval začrtano delo v društvu in skrbel za razvoj s 
poudarkom na posebnih socialnih programih DI Muta (te smo 
podrobno predstavili v prejšnji številki Mučana) ter z obljubo, da 
bo poskušal aktivirati vsakega posameznika, da se aktivno vključi 
v posebne socialne programe. Zaveda se, da se sredstva javnih 
financerjev realno zmanjšujejo, potrebe članov pa se povečujejo, 
kar bo poskušal nadomestiti z donacijami. Novo izvoljenemu 
predsedniku Janezu Tratniku gre posebna zahvala za zbrani 
pogum, saj je prevzel odgovorno nalogo vodenja DI Muta. Vemo, 
da od leta 2011 uspešno vodi tudi PGD Muta, poleg tega pa je 
bil predsednik PIGD od leta 1998 do 2007, tako da ima dovolj 
izkušenj z vodenjem društev. Društva imajo težave pri menjavi 
vodstvene strukture zaradi neusmiljene zakonodaje za društva, 
ki delujejo v javnem interesu, in poplave birokracijskih zahtev po 
posredovanju podatkov in vodenju posebnih evidenc. Poleg tega 
informacijski sistemi delujejo prek dogovorjenih spletnih oblakov 
ali pa prijavnih spletnih programih, tako da društvo za dobro in 
nemoteno delo res potrebuje ažurnega predsednika.

Jože FREIDL
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ŠAHOVSKO DRŽAVNO ČLANSKO 
INVALIDSKO PRVENSTVO

V soboto, 16. 3. 2019, je v Hrastniku poteklo šahovsko državno 
člansko invalidsko prvenstvo. Društvo invalidov Muta je imelo tri 
predstavnike: Jaka Juvan, Alenka Nikl in Slavica Urnaut. Alenka 
je dosegla 2. mesto, Slavica pa 8. mesto med ženskami. Jaka je 
dosegel 1. mesto med moškimi in si z naslovom državnega prvaka 
zagotovil nastop na svetovnem članskem invalidskem prvenstvu 
v Ružomberoku na Slovaškem, ki bo poteklo od 27. 6. 2019 do 7. 
7. 2019.

Urška STRAŽIŠNIK

DRUŠTVO INVALIDOV IMA IZVRSTNE 
ŠPORTNIKE INVALIDE

DI Muta je po svoji majhnosti in skromnih sredstvih v slovenskem 
merilu fenomen pri osvajanju števila medalj na invalidskih 
državnih prvenstvih. 
V letošnjem letu so naši invalidi na državnih prvenstvih osvojili:
1. mesto: šah posamezno, moški – Jaka Juvan 
2. mesto: šah posamezno, ženske – Alenka Nikl
2. mesto: smučanje – veterani veleslalom – Franc Pogač
14. mesto: serijska puška, moški – Anton Poharnik

Društvo invalidov Muta je uspešno vodilo invalidsko koroško 
pikado ligo za leto 2019 in doseglo dobre rezultate: 
Moški: 1. DI Muta II., 2. MDI Radlje I., 3. DIMD Ravne I., 4. DI 
Muta I., 5. DI Dravograd, 6. DI Slovenj Gradec I., 7. MDI Radlje 
II., 8. DIMD Ravne II., 9. DI Slovenj Gradec  II.
Ženske: 1. DI Dravograd, 2. DIMD Ravne I., 3. DIMD Ravne II., 
4. DI Slovenj Gradec I., 5. DI Slovenj Gradec II., 6. MDI Radlje I., 
7. DI Muta, 8. MDI Radlje II.
Z uspehi športnikov so povezana tudi finančna sredstva. Vodstvo 
DI Muta, predvsem predsednik Janez Tratnik, se je odločilo 

ugoditi prošnji Jake Juvana oz. njegove mame Urške, da bi se lahko 
Jaka udeležil članskega svetovnega invalidskega prvenstva, ki bo 
potekalo od 27. 6. do 7. 7. 2019 v Ružomberoku na Slovaškem. 

Ker Jaka kot perspektiven mlad šahist še ni vključen v program 
Zveze za šport invalidov, mora stroške svetovnega prvenstva 
financirati sam, ti pa znašajo približno 6.000 evrov. DI Muta je 
podjetjem poslalo prošnje za donacijo, da bi omogočili Jaki nastop 
na svetovnem prvenstvu. Jaka je osvojil naslov invalidskega 
državnega prvenstva v hitropoteznem šahu za leto 2018 in 2019. 
Poleg tega osvojil je 2. mesto na mladinskem državnem prvenstvu 
do 16 let v pospešenem šahu in 3. mesto na mladinskem državnem 
prvenstvu do 16 let v standardnem šahu; osvojil pa je še mnogo 
izjemnih rezultatov na drugih turnirjih.  V tem letu je pridobil kar 
200 ratinških točk.

Dobrodelni ste lahko tudi občani in donirate sredstva DI 
Muta na TRR: 0247-0008-9429-274, SKLIC: 2019, NAMEN 
PLAČILA: donacija šah.

»V tistih dneh, ko ti gre najbolje, ne pozabi na ljudi, ki jim 
lahko pomagaš, kajti kolo sreče se hitro obrne in nikoli ne 
veš, kdaj boš pomoč potreboval.«

DI Muta pa je znano kot odličen organizator območnih tekmovanj 
– kvalifikacij za državno prvenstvo – in organizator državnih 
prvenstev v pikadu in šahu. Tako smo letos 2. februarja uspešno 
izvedli območno tekmovanje v šahu za koroško in celjsko regijo. 
Posebno ponosni smo, da nas je ZŠIS (Zveza za šport invalidov 
Slovenije – Paraolimpijski komite) prosila, da izvedemo jubilejno 
15. državno prvenstvo invalidov v pikadu, ki bo potekalo 16. 
novembra v  športni dvorani OŠ Muta. Zgovoren je podatek, da 
bomo izvajalci državnega prvenstva v pikadu že tretjič, saj smo 
bili izvajalci že leta 2006 in 2015. Prav tako smo bili leta 2017 
izvajalci DP v šahu posamezno. Žal za druge športne panoge, kot 
so kegljanje, balinanje, streljanje, ribolov, smučanje idr., nimamo 
pogojev.

Ekipa DI Muta s prvakom koroške pikado lige 2019

Jaka Juvan se veseli izjemnih rezultatov

V okviru 25. občinskega praznika bomo 15. junija izvedli že 11. 
pikado turnir, ki se ga lahko udeležijo člani društev invalidov in 
upokojencev.

Jože FREIDL
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Medobčinsko tekmovanje

KMEČKA GODBA PERNICE
Že 26 koncertov 

MLADINA PROSTOVOLJNEGA 
GASILSKEGA DRUŠTVA MUTA

Pionirji PGD Muta so se 8. 3. 2019 udeležili prvega tekmovanja 
v tem letu. Udeležili so se medobčinskega tekmovanja v kvizu v 
občini Brezno – Podvelka; tekmovale so 4 ekipe naših pionirjev in 
pri tem dosegle zelo dobre rezultate. Osvojili so namreč 2., 3., 6. 
in 7. mesto. 

Zaradi dobrih dosežkov iz medobčinskega tekmovanja sta se 16. 
3. 2019 dve ekipi pionirjev v Dravogradu udeležili še regijskega 
tekmovanja v kvizu, kjer so naši mladi gasilci zopet presenetili in 
navdušili z doseženimi rezultati. V težki konkurenci so dosegli 4. 
in 5. mesto.

Po tradiciji pa se je gasilska mladina Prostovoljnega gasilskega 
društva Muta tudi letos udeležila tradicionalnega kresovanja na 
Spodnji Muti. Ob spremstvu staršev smo se 30. 4. 2019 okoli sedme 
ure zvečer zbrali pred gasilskim domom na Muti in ob spremstvu 
Pihalnega orkestra Muta odkorakali do Spodnje Mute, kjer smo si 
prižgali bakle, ter pot nadaljevali do Mitnice, tam pa smo skupaj z 
našimi mladimi gasilci prižgali kres. Na kraju dogodka je sledila še 
pogostitev za vse udeležence. 

V soboto, 4. 5. 2019, se je mladina PGD Muta udeležila 
tradicionalne Florjanove maše na Muti. Z mladino smo se zbrali ob 
17.30 in se v paradi s spremstvom Kmečke godbe Pernice odpravili 
do cerkve sv. Marjete na Muti. V cerkvi je potekala slavnostna 
maša v čast sv. Florjanu, zavetniku gasilcev. Po maši smo se zopet 
ob spremstvu godbe odpravili nazaj proti gasilskemu domu, kjer je 
sledila pogostitev za vse prisotne. 

Na naše mlade gasilce smo izredno ponosni, saj so tako rekoč 
naši nasledniki. Njihov trud nam izredno veliko pomeni in ga 
zelo cenimo. Veseli smo vsakega njihovega sodelovanja in tega, 
da jih gasilstvo tako veseli ter navdušuje. Ker se trudimo ohraniti 
gasilsko poslanstvo, bomo veseli vsakega novega člana. Zato vas 
vabimo k vpisu v času gasilskih vaj naših pionirjev – vsak torek in 
petek okoli 17. ure (trenutno se pripravljajo na gasilsko tekmovanje 
v vaji z vedrovko). Vpišejo se lahko otroci, stari od 6 let (prvošolci) 
do 11 let (pionirji) ter od 12 do 16 let (mladinci).

Seveda pa se z našo gasilsko mladino ne družimo samo na vajah 
in tekmovanjih, ampak se skupaj odpravimo tudi na različna 
letovanja in družabna druženja. Včasih nas pot zanese v hribe, 
spet drugič do morja. Skratka, nikoli nam ni dolgčas in vedno smo 
v dobri družbi ter skupaj doživljamo lepe trenutke in obujamo 
nepozabne spomine. Še enkrat vse pohvale našim mladim gasilcem 
in mentorjem ter ostalim v društvu, ki namenijo svoj čas in trud 
gasilski mladini in s tem pripomorejo, da je naša mladina tako 
uspešna, kot je. 

Predsednica mladinske komisije
Veronika VIMER

Tudi letos, ravno na jožefovo, je Kmečka godba Pernice izvedla 
že 26. Jožefov koncert. Že sama visoka številka koncertov nam 
pove, kako resno naša godba opravlja svoje poslanstvo. Sleherni 
tovrstni glasbeni dogodek že leta na Muto privablja v povprečju 
osem do deset gostujočih glasbenih skupin, med njimi tudi izjemne 
skupine in posameznike, ki jih že velika mesta težko privabijo. Tako 
smo imeli priložnost poslušati tudi najbolj priznane godbenike in 
pevce, ki jih premore naša mala dežela. Če se malce »spogledamo« 
s statistiko, se na našem odru zvrsti, seveda skupaj z godbo, 
kakšnih sto nastopajočih. Skupaj jih posluša, spodbuja z aplavzi 
vsaj tisoč razigranih poslušalcev. Za pripravo dvorane, varnost in 
za vso organizacijo pa skrbi kakšnih sto ljudi – prostovoljcev. In 
Perničani, mnogi donatorji in vsi, ki podpirajo delo kmečke godbe 
(menda je edina te vrste v Sloveniji), vedo, da je to njihova godba. 
Vedo, da bo rasla, se pomlajevala samo tako in toliko časa, dokler 
bodo ljudje sleherne kmetije in drugi dihali, živeli z godbo in za 
njihove muzikante. Kar hitro se pomikamo k 120-letnici njihovega 
obstoja, pa koliko viharjev je zahrumelo čez naše planine, čez naše 
kraje. Bili so vzponi, padci, pa smo tu, vsak dan mlajši, boljši! Z 
nami in za nami je še lepo število kmečkih gospodinj. Te skoraj 
neopazno že leta skrbijo, da je ob zaključku nastopov poskrbljeno za 
prijetno, tisto pravo domačo pogostitev. Tako odhajajo godbeniki, 
pevci, donatorji in tisti, ki delajo, od nas z lepimi spomini.

                                                                                Kristl VALTL

Jožefov koncert
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GASILCI SMO BRISALI MEJE MED SOSEDI

Za nami je že 13. tradicionalna čezmejna gasilska vaja v orientaciji 
za članice in člane (27. 4. 2019), zato je prav, da pogledamo nekaj 
dogodkov v preteklost.

Pisali smo nekako šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so poveljniki 
in vodstva obmejnih gasilskih društev pričela iskati stike z gasilci z 
druge strani, takrat še za trdo zaprtimi »rampami« severne državne 
meje. Je le treba poudariti, da so se posamezniki izjemno trudili, da 
so vzpostavili dokaj stalne stike in kmalu tudi prve skupne gasilske 
vaje in tekmovanja. Če na drugi strani ne bi našli tako pozitivnega 
odziva, vsega tega lepega in koristnega sodelovanja sploh ne bi 
bilo. Ne samo vodstev posameznih društev, tudi županov, ki so na 
drugi strani imeli kar veljavno besedo, ne smemo prezreti. Ostaja 
nam v spominu, koliko seznamov ekip, spremljevalcev (v začetku 
celo s slikami) smo morali predložiti našim državnim organom. 
Vedno smo imeli ob vajah zagotovljeno tudi »varstvo« miličnikov 
in še koga. Zanimivo, jezik in »komande« nam niso delale 
težav, nekako smo se sporazumevali in sodelovali. Kar hitro smo 
ugotavljali slabosti in prednosti, tako na naši strani kot na njihovi. 
Izkušnje, pridobljene na teh vajah, s pridom uporabljamo še danes. 
Pa še zanimivost. Ko smo se po vaji odpravili k »zasluženemu« 
odmoru, so se po drugi ali tretji pijači mnogi, predvsem starejši, 
»spomnili«, da še kar obvladajo jezik, ki so ga nekoč uporabljali 
med sosedi. Če kaj, nam je članstvo v Evropski uniji prineslo, da si 
sosed s sosedom upa spregovoriti v jeziku, ki ga pač obvlada.

Na tem delu so si za »brisanje« meje prizadevala predvsem 
Prostovoljna gasilska društva Brezno-Podvelka, Kapla, Muta, 
Radlje ob Dravi in Vuhred. Na drugi strani pa gasilska društva 
Eibiswald, Oberhaag, Lateindorf, Hörmsdorf, St. Oswald in Soboth. 
Prav bi bilo zbrati vso dokumentacijo o več kot petdesetletnem 
sodelovanju, ki je nedvomno velik prispevek k današnjim dobrim 
in tesnim čezmejnim odnosom. Uresničile so se želje in napovedi, 
ki jih je skoraj ob vsakem srečanju poudaril predstavnik PGD 
Muta, ki je dejal, da je za gasilce meja le črta, ki deli dve zemljišči, 
nikakor pa ne ljudi, predvsem ne gasilcev, saj oboji služimo istemu 
namenu, to je pomagati sočloveku v nesreči.

Ne naštevamo posameznih imen, je pa veliko poveljnikov, 
predsednikov in drugih zaslužnih članov, ki ponosno nosijo 

Postrojeni gasilci po zaključku tekmovanja

Odlikovanja

Ob razglasitvi rezultatov

avstrijska gasilska odlikovanja, pa tudi sami smo poskrbeli, da 
njihovi zaslužni člani nosijo naša odlikovanja in priznanja. Že 
trinajsto leto je stalnica našega sodelovanja vsakoletna čezmejna 
vaja v orientaciji. Terensko je sestavljena tako, da del vaje poteka 
na naši, del pa na avstrijski strani. Tako tekmovalci spoznavajo 
širše območje, kar bi nam znalo koristiti v resnih primerih katastrof 
večjih razsežnosti. Letošnjega tekmovanja smo se udeležili s štirimi 
ekipami. Žal je tudi letos izostala ekipa, ki je na skoraj vseh vajah 
oz. tekmovanjih dosegala vrhunske rezultate in prva mesta.

Tekmovalne poti in naloge že ves čas sestavljata Horst Puschman 
in Franc Železnik, ki je lani prejel visoko odlikovanje za dolgoletno 
sodelovanje. Tekmovanje je zanimivo in polno presenečenj. Na 
startu prejme ekipa kuverto s karto in opisom nalog. Naloge so 
sestavljene tako, da ni mogoče izbirati bližnjic ali se izogniti 
mestom, kjer je treba opraviti določeno nalogo. Srečanj, vaj in 
tekmovanj nismo pričeli zaradi tekmovanj ali konkurenčnosti, 
vodilo nas je druženje, spoznavanje tako terena kot ljudi, gasilcev, 
izmenjavanje izkušenj in nenazadnje, spoznavanje in pridobivanje 
znanja. S pridom dopolnjujemo izkušnje iz vaj ter že pridobljena 
znanja, koristna za pomoč sočloveku v nesreči. Ta prvotni namen 
nas vodi še danes.

Je pa to pot, ki nam jo lahko marsikdo zavida – ko danes govorimo, 
kdo vse je zaslužen, da so danes meje »odprte«. Naj zaključim z 
besedami, ki so bile že tolikokrat izrečene: OSTANIMO SOSEDJE!

Za PGD Muta
Kristl VALTL
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TURISTIČNO DRUŠTVO MUTA 
PREDSTAVLJA TURISTIČNE PONUDNIKE

TURISTIČNA KMETIJA ORLIČ

Pred šestimi leti je na Gortini svoja vrata odprla izletniška kmetija 
Orlič, ki se nahaja na lepi razgledni točki, tik pod vzletiščem 
za jadralno padalstvo. Pod kmetijo se razprostira lep razgled 
Dravske doline, kjer se zagotovo ustavi oko vsakega mimoidočega 
pohodnika. Kdo si ne bi želel zaužiti miru v tako lepem okolju in 
si napolniti duše s pozitivno energijo? Dragica in Janko Poročnik 
vam na svoji kmetiji nudita bogato ponudbo domače kulinarike. 
Tukaj lahko poskusite domače narezke, domač kruh, v krušni peči 
ali v kaminu na prostem pečene odojke in jagnjetino. Postrežejo 
vam tudi kosila in večerje. V svojih prostorih sprejmejo zaključene 
družbe do 70 oseb. Kmalu pa boste na kmetiji lahko tudi prenočili, 
saj se pripravlja apartma in prva glamping hiška v občini Muta.

Rudi KOLEŽNIK

TURISTIČNI PONUDNIKI
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Srečanje starejših občanov

Izdelovanje snopov

Izdelki članic Župnijske KARITAS

Pripravljene pisankeSrečanje upokojencev

AKTIVNOSTI ŽUPNIJSKE KARITAS

V letošnjem letu smo poleg rednih aktivnosti (delitev hrane, 
dežurstvo in urejanje v skladišču oblačil, čiščenje cerkve in 
župnišča, udeležba na izobraževanjih, obiski starejših in bolnikov, 
postne akcije, praznovanje dneva staršev …) organizirali še nekaj 
večjih dogodkov. 

V soboto, 30. 3. 2019, je na Muti potekal dekanijski duhovni 
dan, kjer smo se zbrali sodelavci ŽK Vuzenica, Radlje, Trbonje, 
Brezno, Kapla, Vuhred, Ribnica na Pohorju in Muta. Pripravili 
smo prostore in organizirali pogostitev. Duhovni dan je vodil 
Miha Herman, župnik v Teharjah.

V petek, 5. 4. 2019, smo organizirali srečanje za starejše, bolnike 
in invalide z Mute in Trbonj. Najprej je bila maša z možnostjo 
za spoved in bolniško maziljenje, kjer je domačemu župniku Marku 
pomagal še kapelski župnik Jože Motaln. Po skupinskem slikanju 
smo nadaljevali druženje v župnijskem domu ob postni pogostitvi.

Na cvetno soboto, 13. 4. 2019, smo s pisanko obiskali varovance 
v Domu starostnikov Črneče. Pripravili smo 34 pisank: snop 
– pegl, okrašen z rožicami iz krep papirja, jajčko, pomarančo 
in voščilnico. ŽK koroške regije se organiziramo tako, da vsak 
varovanec v domu dobi pisanko, ne glede na to, od kod prihaja.

Lojzka GERHOLD
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ŽUPNIJA MUTA

ROMANJE MLADIH ŽUPNIJSKIH 
SODELAVCEV

V soboto, 5. januarja, smo se z mladimi župnijskimi sodelavci 
podali na romarski izlet kot zahvalo za njihovo pridno sodelovanje 
v župniji. Okrog 45 ministrantov, pevk, pritrkovalcev, bralcev, 
animatorjev in pomočnikov se je v spremstvu župnika in 
katehistinje obiskalo Nazarje: frančiškanski samostan in klarise, 
ki so nas razveselile s svojim čudovitim petjem, zelo dodelanimi 
velikimi jaslicami in odprtostjo za pogovor. Od tam smo 
nadaljevali pot v Rečico, kjer smo si ogledali tamkajšnjo cerkev in 
jaslice. Potem pa, kot je že naša klasika, kosilo v McDonald’su  in 
pa kinooooo!

Dominika VERHNJAK

ROMANJE KLJUČARJEV

16. februarja smo se po treh letih ponovno odpravili na potep z 
našimi ključarji. Že pred leti je dozorela ideja, da na tak način 
izrazimo hvaležnost našim najožjim sodelavcem, jim ponudimo 
košček duhovnega in se dodatno povežemo med seboj. Tokrat smo 
šli na celjski konec: v celjsko stolnico, kjer nas je pričakal celjski 
škof g. Lipovšek, v Petrovče, kjer sta pri sv. maši somaševala naša 
stara znanca g. Tone in Jože, zaključili pa smo na Teharjah in v 
teharskem spominskem parku.

Marko DREVENŠEK

ŽUPNIJSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE

V postnem času od 15. 3. do 17. 3. 2019 smo kot župnija romali v 
Medžugorje. Ker smo se odpravili že zgodaj zjutraj, smo se že prvi 
dan podali na Crnico, kraj prikazovanja Marije. Naslednji dan 
smo poromali na Križevac. Obiskali smo tudi nekdanje zasvojence 
v skupnosti Cenacolo in v nedeljo še Majčino selo, kjer skrbijo za 
otroke brez staršev.

Vsak dan je bila maša, možnost za spoved in osebno molitev, za 
nakup spominkov …

Med vožnjo proti domu smo se ustavili še v Vepricu – »hrvaškem 
Lurdu«, kjer je urejena votlina z Marijinim kipom.

Vračali smo se polni lepih doživetij in, čeprav nas je bilo skoraj 60, 
smo se romarji kot ena velika družina povezali med seboj.

Lojzka GERHOLD

SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV

Z našo župnijsko Karitas že nekaj let organiziramo postno 
srečanje za starejše in bolne v naših župnijah. Za mnoge je to edini 
praznični dogodek, ki se ga zaradi raznih težav lahko udeležijo v 
cerkvi, zato se še posebej potrudimo: križev pot, sv. spoved, sv. 
bolniško maziljenje in, seveda, praznovanje v župnišču ob postnem 
kosilu! 

Marko DREVENŠEK
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ORATORIJSKI DAN

V pripravi na velikonočne praznike je v soboto, 6. aprila, za naše 
veroučence potekal ORATORIJSKI DAN. Okrog 70 otrok je ob 
vodenju animatorjev in pomočnikov ob zgodbi o malce drugačni 
Rdeči kapici spoznavalo, kako pomembno je razločevati med 
dobrim in slabim, med »starim človekom« – volkom in »novim 
človekom« – Jezusom. In da smo srečni takrat, ko se odločamo za 
dobro, sledimo Jezusu in tako tudi sami postajamo »novi ljudje«! 

Dominika VERHNJAK

BIRMA 2019

V tem veroučnem letu se je v Župniji Muta na sveto birmo 
intenzivno pripravljalo 15 birmancev: 8 deklet in 7 fantov. Ta 
zakrament so prejeli 1. maja, podelil pa jim ga je nadškof mag. 
Alojzij Cvikl. Sam je naše birmance ocenil kot zelo zavzete, odprte 
za lepo in dobro, še zlasti pa zelo talentirane za lepo petje in glasbo. 

Dominika VERHNJAK

MUČANI

90 LET

Letos maja je devetdeset let dopolnil Ferdinand Črešnik, 
po domače Primožev Nantl s Svetega Jerneja. Ob njegovem 
častitljivem jubileju so ga prijatelji in sorodniki razveselili z 
mlajem. Na slovesnem dogodku se jim je pridružil tudi župan 
Mirko Vošner.

Majda M. LESJAK
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INTERVJU S KATARINO GRACEJ

Ob okroglem jubileju, 80. rojstnem dnevu, sem se pogovarjala z 
našo še vedno zelo aktivno sodelavko Župnijske Karitas Muta – 
go. Katarino Gracej. 

Draga Katica (tako te kličemo prijatelji), povej mi kaj o 
sebi, o svoji mladosti.
Rodila sem se 30. aprila 1939 na Sv. Primožu. V družini smo bili 
štirje otroci in ko mi je bilo 8 let, mi je umrl oče. Že kot otrok sem 
morala trdo delati, zato mi tudi kasneje v tovarni ni bilo pretežko.
Poročila sem se s Francem in rodila 5 otrok; imam 12 vnukov in 5 
pravnukov. Z vsemi se dobro razumemo in se pogosto srečujemo. 
Živim s samskim sinom in sem ponosna, da se v vseh letih od 
moževe smrti nikoli nisva sprla.

Kako pa se je začelo tvoje delo pri Karitasu?
V letih po osamosvojitvi Slovenije so se po župnijah začele 
ustanavljati župnijske Karitas in tako smo leta 1995 tudi na Muti 
ustanovili ŽK. Začeli naj bi z izdelavo adventnih venčkov, zato sem 
z nekaj prijateljicami obiskala gospo, da nas je naučila izdelave. 
Založila sem denar za material in izdelale smo prve venčke. Iz 
leta v leto smo bile bolj izurjene in vedno več ljudi je želelo prav 
naš venček, tako da jih sedaj izdelamo že preko 100. Trudim se, 
da nabavim material po čim bolj ugodni ceni, da so stroški čim 
manjši. Ljudje vedo, da zbrani denar porabimo za starejše in bolne 
sokrajane, zato še toliko raje vzamejo prav naš venček.

Začeli smo z obiski Mučank v Domu starostnikov Črneče  ob 
materinskem dnevu. Darilca zanje smo izdelale same, vsako leto 
kaj novega, izvirnega. Še posebej so bile priljubljene rože iz najlona 
(nogavic). Kmalu smo v dogovoru z zaposlenimi v domu v Črnečah 
začeli s srečanji za stanovalce z Mute v predbožičnem času. Najprej 
je bila maša v domski kapelici, nato pa pogostitev in druženje. 
Zaprosila sem družino Preglav, ki so takrat večkrat skupaj igrali 
in prepevali, da gredo z nami. Ta naša akcija je bila v domu, še 
posebej med stanovalci, zelo lepo sprejeta, zato jo nadaljujemo še 
danes. Le da je danes sestava našega priložnostnega ansambla 
malo drugačna in da imamo mašo z družabnim srečanjem kar v 
jedilnici doma in sprejmemo vsakega, ki se nam želi pridružiti. 

Iz skromnih začetkov se je ŽK Muta razvila v močno in 
vsestransko aktivno združenje za humanitarno in socialno 
pomoč ljudem v stiski. Pri katerih aktivnostih še sodeluješ?
Sodelujem pri skoraj vseh aktivnostih, ki jih izvaja naša ŽK: obiski 
starejših in bolnikov, dežurstvo in urejanje skladišča oblačil, 
izobraževanja in romanja; molitev, peka peciva, čiščenje in drugo 
sodelovanje v cerkvi; obiski sodelavcev ob rojstnih dnevih, izdelava 
čestitk ... Pred leti (ne spomnim se letnice) se je začela udejanjati 
ideja, da bi pred veliko nočjo obiskali in obdarili vse stanovalce 
v domovih starostnikov. Dobili smo dopis, koliko pisank naj 
pripravimo in kaj naj vsebujejo, tako da bi vse ŽK naredile enako in 
bi ne bilo razlik med obdarovanci. Pisanka naj vsebuje majhen snop 
(»pegl«), okrašen s trakovi in rožicami iz krep papirja, pobarvano 
jajčko, pomarančo in čestitko. Vse skupaj pa naj bo povezano v 
kuhinjsko servieto. Na vse načine sem se trudila to zavezati, da 
bi bilo lepo, pa mi nikakor ni uspelo. Takrat je mož gledal TV, kjer 
so v oddaji prikazovali ravno to. Neizmerno sem bila vesela, da 
sem videla in se naučila. Sedaj pa na prošnjo zaposlenih v domu 
zavežemo pisanko v vrečko. 

Hvala ti, draga Katica. Zavedam se, da je to le delček 
tvojega bogatega življenja; mogoče pa kdaj obelodaniva 
še kaj. Želim ti veliko zdravja, volje in veselja pri tvojem 
služenju domačim in vsem potrebnim. Neizmerno smo ti 
hvaležni za tvoje raznoliko, samostojno in organizacijsko 
delo pri ŽK.

Lojzka GERHOLD

RAZMIŠLJANJE – KDO SO TI LJUDJE? 

Skoraj vsako leto se udeležim čistilne akcije (po službeni dolžnosti, 
občasno pa poleg tega čistim tudi prostovoljno, ker mi to narekuje 
moja ekološka osveščenost). In vedno znova se sprašujem, kdo za 
vraga so ti ljudje.

In res čudno ... Hkrati v zadnjem času opažam, da je okolica naših 
domov v veliki večini zelo urejena – dvorišča so tlakovana, zele-
nica redno pokošena, brežine zelo domiselno zasajene in skrbno 
negovane ... Ko pa se zgodaj spomladi (ko niti trava niti sneg ne 
moreta zakriti resnice) peš odpraviš po nekoliko bolj skritih poteh 
in predvsem po poteh, ki jih nihče tako skrbno ne ureja, ker so pač 
javne in na neki način tudi nikogaršnje ali pa dovolj oddaljene od 
najbližje hiše ali kmetije, da so skrite pogledom, te pretrese grenko 
spoznanje o licemerstvu nekaterih ljudi.

Kako je mogoče, da po eni strani vložimo toliko energije v urejan-
je svoje hiše in okolice, po drugi pa tako nepremišljeno svinjamo 
vsenaokrog? Nepredstavljivo je, koliko vseh mogočih odpadkov 
se vsako leto znova nabere na istih mestih. Resnično upam, da se 
takšna dvoličnost in hinavščina ne zrcalita tudi v naših medoseb-
nih odnosih, ker potem se nam pa res slabo piše. 

Le kdo so ti ljudje?
Majda M. LESJAK
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POVEJMO PO NAŠE

 
 

        POSTAJALIŠČE MUTA 
 

  
 ODHODI AVTOBUSOV 

SMER PONEDELJEK–PETEK SOBOTA NEDELJA, 
PRAZNIK 

DRAVOGRAD 
 

04:58 D*, 05:58 Š2, 06:12 Š2, 06:11 ŠP2, 06:51 Š2, 
08:01 D*, 11:16 Š2, 12:13 Š2 

  

RADLJE OB DRAVI 
 

05:32 Š2, 05:32 ŠP2, 07:49 Š2, 13:37 ŠP2, 13:47 
Š2, 14:59 Š2, 15:27 D*, 22:52 V 

22:52 V 22:52 V 

RAVNE NA 
KOROŠKEM 

04:58 D*, 06:52 Š2, 12:13 Š2   

SLOVENJ GRADEC 05:58 Š2, 06:11 Š2, 06:11 ŠP2, 06:51 Š2, 08:01 D*, 
11:16 Š2 

  

VUHRED 05:32 ŠP2, 13:37 ŠP2, 14:59 Š2, 15:27 D*   
VUZENICA  05:32 Š2, 05:32 ŠP2, 06:23 Š2, 07:49 Š2, 13:37 

ŠP2, 13:47 Š2, 14:59 Š2, 15:27 D*, 22:52 V 
22:52 V 22:52 V 

LEGENDA: 
D* – vozi ob delavnikih, razen ob sobotah 
Š2 – vozi v času šolskega pouka 
ŠP2 – vozi v dneh šolskih počitnic      Pustite se zapeljati … 
V – vozi vsak dan       z javnim potniškim prometom. 
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ZDRAVJEPOVEJMO PO NAŠE

POZIVI K PRAVILNI UPORABI 
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS) 
IN VARSTVU ČEBEL

Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo velik 
gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, 
vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup, človek uporablja 
za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako 
pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih 
živilskih in drugih  proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov 
pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel. 

Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik s škodljivimi 
snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker 
kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih pridelkov potrebujejo 
čebele, morajo ves čas skrbeti za  uravnoteženost med obvarovanjem 
njihovih pridelkov pred škodljivimi organizmi in obvarovanjem 
čebel. V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se uporabi FFS ni 
mogoče povsem izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in 
čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, 
ampak celo nujno. V Sloveniji poznamo številne zgledne primere 
sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, 
vseeno pa se pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v 
prihodnje izboljšati. 

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev predpisane v Zakonu o 
fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine leto brez pomorov 
čebel, zato je nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno 
uporabo FFS.

Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v skladu z 
načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja ter da so pri tem 
pozorni, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo 
priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali 
je sredstvo strupeno za čebele;  FFS, ki so škodljiva za čebele, so na 
etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim 
grafičnim znakom;
• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih 
odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast 
v sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s 
strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.

V primeru, da bodo uporabniki FFS uporabljali v skladu z navodili, 
bodo čebelje družine v njihovi okolici zdrave, bolje preskrbljene ter 
bodo dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin.

Čebelarska zveza Slovenije

KK SE KASCU STREŽE, TK MU KASA REŽE

Trava je zrostva, je bvo treba pokosit pa posušit za žvino, da jo bojo 
prefotrali črez zimo. Te pa pošle virt kok den prej, da se je kosivo, 
otrake k sosedu trucat kosit. Pa pride froc na vrote pr sosedu pa 
reče: »Ača pustijo prosit, če bi prišli vi h nam kosit, ko se za vomi 
noše krave tk rode posejo.« Pa ne me borat, če je tisti sosed prišo tej 
h nam kosit. Ha ha ha …

Zaj pa čist res … Vjutro zgoda, ko je koma svitavo, so se dedi zbrali 
na travniku. Kase so si ži prejšni den daro sklepali, da so jo rezale. 
Klepn stov pa kvadivo, ne valo koj vsoko, klepno mre bit, je mev 
vsok kasec doma. So rekli, za kaso klepat, pa bobo tepst si mareš 
cajt vzet. No, vsega ni treba vrjet, ka bom tu napisava, al. Prej 
ko so zarezali prvo red, so spucali svaje krofe z mačnim šnopsom, 
včosi je bvo kaj namočeno v jem, dreč pa nč. Pal so pa vzeli vsok 
svoj komen, ko so ga meli v šipurju, v kirem je bvo movo vade; 
šipur je bil kravji ruh, če še ne vete, obešen dedu za hvoče, sredi 
riti dovta mu je visev. S komnom so fejst nabrusli kaso. Naredli z 
rako križ pred sebo in vrezali v travnik. Navodno je prvo red vleko 
virt, drugi so se orng motrali, da so ga dobli. Al pa tudi tak je bvo, 
da so kirga nahecali, da je kosiv prvi, vsi drugi pa za jimu čist za 
petemi. Je baj maro hilat predi vlečt. Se je pa zgodvo enkrat, da se 
je en na kasi v prst vrezo, ko je s tokim molim, znucanim komnom 
bruso kaso. Menda ga je fejst pekvo, pa kri mu je tekva. En drugi 
mu je svetuvu, da naj se kr gr na rono vščije, da to najbolj kup 
potegne pa kr hitro zaceli. Res ga je bogu, vscal se je gr na prst pa 
s toške šnajcer potegno, da mu je en okovo ovil. So rekli, da je bvo 
kr hitro boljši pal. 

Za cajt froške je gospodija prnesva navadno turske žgonke v eni 
sledi. Na vrh je naliva mleka pa zabelva z grumpemi. Dedi so 
se posedli okovo slede pa jo tud hitro sproznali. Vočni so bli. V 
pletenki al pa v glinasti buči so meli piti, veda mošt, ka pa drujga. 
Pa še rodi so ga cuknali, košja ni bva vahko devo. Je švic fejst dov 
teko.  Sonce je začevo pečt, prej da so travnik obrnali, tak se reče, 
prej da so ga pokosili. Ižina se je še posebej prlegva. Kok kurji 
ajmohc pa vaseršpaclni, nt pa ržen kruh, je baj bvo daro. Če je pa 
na vrh biv še kok presn krop, tok na toce, je bvo pa še bolš. 

Tak so si hodli pavri pa tud bajtlarji drug drugemu pomogat kosit 
in vse druga deva devat. Včosi so lidi bol kup držoli ko pa dans. No 
tu pa tam se pa še najde kiri tok, da gre komu zastojn kaj pomot. 
Pa prav je tak. Tokih košn, ko sm tu napisava, pa že dovgo ni več 
ke. Mogoče vidimo še v kokem filmu kaj tokiga. 

Marija OMULEC
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SLOVARČEK: AENARIA – rusko ime za italijanski otok Ischia; KIRKA – čarovnica z otoka Ajaja; NRS – Narodna radikalna 
stranka v Srbiji; BIDAULT – francoski politik, minister in premier (Georges); LAKSE – fjord na severu Norveške; ERINIJA – 
grška boginja maščevanja; ISBERG – švedski alpski smučar (Sixten); AALAND – alandski otoki v Baltiku; IAS – pomnilnik z 
naključnim dostopom (Immediate Access Store); UNAC – reka v Bosni; NUR – jordanska kraljica

Gesla iz slik pošljite na Občino Muta (pripis »Rešitev križanke Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, in sicer najpozneje do 30. 
9. 2019. Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado.

Rešitev iz 32. številke: SREČNO NOVO LETO. Nagrado prejme: Sonja Cvetko, 2366 Muta.
Rešitvi razvedrila sta: 1. Sv. Miklavž in Božiček; 2. Jelka. Nagrado prejme: Klemen Kresnik, Selnica ob Dravi.  

Sestavil: Alojz ERŠTE
                                                                           Fotografija: BK TV

NAGRADNA KRIŽANKA – MUČAN ŠT. 33 

 
 

KEMIJSKA 
OZNAKA ZA 

KISIK 

 
GRAFIČNI 
DELAVEC 

NA 
BAKRO- 
TISKU 

 
DIVJI 

ČESEN 

 
ŽENSKA 
OSEBA V 

OPERI 
TURANDOT 

 
KEMIJSKA 

OZNAKA ZA  
NATRIJ 

 
SLAŠČICA IZ 

BISKVIT- 
NEGA TESTA 

Z 
MANDELJNI 

 
ČAROVNICA 

Z OTOKA 
AJAJA 

 
VRSTA 

POMNILNIKA 

        
 

RUSKO 
IME ZA 

ITALIJANSKI 
OTOK ISCHIA 

       
KLOPNI 

MENINGO- 
ENCEFALITIS    

STRANKA V 
SRBIJI    

POKRAJINA 
V SLOVENIJI 

JORDAN. 
KRALJICA 

       
 

KOŠARK. 
KLUB IZ  

BOSTONA 

 
ŠESTNAJSTA 

ČRKA 
ABECEDE  

 
ŠVEDSKI 
SMUČAR 
(SIXTEN) 

 
AVTOM. 
OZNAKA 
NEMČIJE 

POLARNA 
ŽIVAL     

REKA V 
BOSNI     ALANDSKI 

OTOKI 
ARABSKI 
ŽREBEC 

 
FRANCOSKI 

POLITIK 
(GEORGES)        

SLOVENSKA 
 PEVKA 

(MAJDA)    
AVTOM. 
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SESTAVIL: 

ALOJZ 
ERŠTE 

 
ČLAN 

GODBE       
 

KEMIJSKA 
OZNAKA 
ZA BROM   

 
AVTOM. 
OZNAKA 
NOVEGA 

SADA 
  

 
SLOVARČEK: AENARIA – rusko ime za italijanski otok Ischia; KIRKA – čarovnica z otoka Ajaja; NRS – 
Narodna radikalna stranka v Srbiji; BIDAULT – francoski politik, minister in premier (Georges); LAKSE – 
fjord na severu Norveške; ERINIJA – grška boginja maščevanja; ISBERG – švedski alpski smučar (Sixten); 
AALAND – alandski otoki v Baltiku; IAS – pomnilnik z naključnim dostopom (Immediate Access Store); 
UNAC – reka v Bosni; NUR – jordanska kraljica 
 
Gesla iz slik pošljite na Občino Muta (pripis »Rešitev križanke Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, in sicer 
najpozneje do 30. 9. 2019. Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado. 
 
Rešitev iz 32. številke: SREČNO NOVO LETO. Nagrado prejme: Sonja Cvetko, 2366 Muta. 
Rešitvi razvedrila sta: 1. Sv. Miklavž in Božiček; 2. Jelka. Nagrado prejme: Klemen Kresnik, Selnica ob Dravi.   
 

Sestavil: Alojz ERŠTE 
                                                                                                      Fotografija: Ernest PREGLAV  
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080 22 10
info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

Terme Dobrna, že od 1403 
NA SENIOR ODDIH

    ZA BREZSKRBEN SENIOR ODDIH

  BREZPLAČEN PREVOZ OD
   DOMA DO TERM IN NAZAJ

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

Paket velja do 29. 12. 2019.

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € na osebo / 5 noči
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25. O
BČIN

SKI PRAZN
IK O

BČIN
E M

U
TA

SREDA, 12. 6. 2019
19.00

KO
N

CERT ŽPZ KLASJE IN
 GO

STO
V GLASBEN

E 
ŠO

LE M
ELO

D
IJA, ŽPZ KLASJE M

U
TA, RO

TU
N

DA SV. 
JAN

EZA KRSTN
IKA

ČETRTEK, 13. 6. 2019
18.00

SVEČANA SEJA O
BČIN

SKEGA SVETA O
BČIN
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U

TA 
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D
ELITVIJO

 O
BČIN

SKIH
 PRIZNAN

J, otvoritvijo 
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um

etnostnega kovača Rajka Poročnika Rajm
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BČIN
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U
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SREČAN
JE VETERAN
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D
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JU, D
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O
V M

U
TA, 

IGRIŠČE PRI M
ITN

ICI
19.00

M
U

ZIKAL ČARO
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SKI PEVSKI ZBO

R O
Š 

M
U

TA, AVLA O
Š M

U
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M
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SO
BO

TA, 15. 6. 2019
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3. TEKM
O

VAN
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O
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U

H
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E M
U
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 M

U
ČKA 

BISTRICA, zbor ob 6.30 pri M
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ra vo), 
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ovanja ob 8.00, RIBIŠKA D
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O
B D

RAVI
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O
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IR D
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M
U
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U
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O
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 U
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U
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ITEV O
Š M

U
TA S KU

LTU
RN
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PRO
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O
M

 V ŠPO
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M
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ŽEN
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D
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O
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uta, pričetek kolesarjenja ob 10.00, v 
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ŠPO
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 M

U
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10.00
10. TEKM

O
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JE H
ARM

O
N

IKARJEV NA 
D
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N

IČN
O

 H
ARM

O
N
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 ZA PO
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BČIN

E 
M

U
TA, VELIKA DVO

RANA GO
STILN

E KO
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ŠKA 
H

IŠA PRI LIPI, prijave se zbirajo do 12. 6. 2019, 
inform

acije na tel. št. 051 618 883 (g. M
atej Vošner), 
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ŠTVO
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ŠARKA, IGRIŠČE SP. M

U
TA, 
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TRAD
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ŽU
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