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Vsem, ki ste sodelovali s prispevki, se najlepše zahvaljujemo. Prispevke za naslednjo številko glasila sprejemamo do 30. 4. 2022 v 
elektronski obliki na naslov glasilo.mucan@gmail.com s pripisom »Mučan«. Sprejemamo tudi odprta pisma, replike, mnenja idr. o 
trenutnem dogajanju, ki bodo objavljeni v naslednji številki. Fotografi je naj bodo primerne kakovosti in priložene ločeno v formatu .jpg 
ter opremljene s podnapisi. Načeloma objavljamo samo avtorske prispevke, ki še niso bili objavljeni v kakšnem drugem mediju, razen 
na spletni strani Občine Muta. Vsa društva in organizacije pozivamo, da sproti pripravijo in posredujejo prispevke o aktivnostih. 
Uredništvo si pridržuje pravico do pregleda, izbire, krajšanja prispevkov, sprememb naslovov in razporejanja prispevkov glede na 
aktualnost vsebin. Prav tako si pridržuje pravico, da pisem, ki so napisana v izrazito nekonstruktivnem, kritičnem in sovražnem tonu, 
ne objavi. Vašega sodelovanja smo zelo veseli. 

Sonja REPNIK

UVODNIK ŽUPANAKAZALO

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Na samem začetku mojega nagovora ob 
božično-novoletni številki Mučana želim 
vse skupaj in vsakega posebej – starejše in 
mlajše, zaposlene in nezaposlene, posebej 
pa tiste, ki se v svojem življenju srečujete 
s težavami, šibkim zdravjem ali ste 
morebiti osamljeni – najtopleje pozdraviti 
in vam sporočiti, da niste sami. Tako kot 
do sedaj vam poskušam tudi v teh časih, 
skupaj s svojimi sodelavkami, številnimi 
društvi, Rdečim križem, Karitasom, 
našimi gasilkami in gasilci, z našo 
zdravnico, zobozdravnikom, učiteljicami, 
vzgojiteljicami in mnogimi drugimi, stati 
ob strani, vam v okviru naših (z)možnosti 
pomagati ter vam in širši lokalni skupnosti 
zagotavljati človeka vredno življenje.

Zavedam se, da vsak po svoje preživlja 
in doživlja tegobe današnjega časa, 
nenazadnje naša življenja že drugo leto 
zapovrstjo zaznamuje covid-19. Ne glede 
na to pa življenje vedno prinaša tudi 
radosti, veselje in lepe trenutke, zaradi 
katerih je naš vsakdan srečen; če pa lahko 
našo srečo in zadovoljstvo delimo še z 
drugimi, potem se zagotovo veselimo vseh 
lepot, ki jih prinese vsak nov dan.

Vredno je živeti tudi v naši občini, za 
katero sem v vseh teh letih, odkar ste 
mi zaupali pomembno odgovornost, tj. 
vodenje Občine Muta, slišal številne 
lepe in spodbudne pohvale. Seveda pa pri 
svojem delu prejmem tudi kakšno kritiko 

in pripombo, ki jo skušam spoštljivo 
sprejeti, hkrati pa mi to predstavlja izziv 
za popravo napak in usmeritev za še boljše 
nadaljnje delo. Sprejemanje kritik ni vedno 
enostavno, saj je običajno za to potrebno 
obojestransko razumevanje, spoštljivost, 
včasih tudi odpuščanje, vendar je vse to 
spodbuda za še bolj ustvarjalno delo, pri 
čemer se zavedam, da je županovanje 
predvsem služenje in delo za ljudi. 
Prepričan sem, da bomo vsi skupaj, seveda 
ob naklonjenosti zdravja in sreče, tudi v 
prihajajočem letu izpeljali vrsto razvojnih 
projektov, zaradi katerih bo življenje v 
naši občini še lepše in prijaznejše.

Dovolite, da  vam  predstavim nekaj večjih 
projektov, ki jih v tem letu zaključujemo 
ali pa jih bomo zaradi velikih gradbenih 
del nadaljevali še v prihodnjem letu. 
Zdaleč največji in fi nančno najzahtevnejši 
projekt, ki ga končujemo, vreden nekaj 
manj kot 50 milijonov EUR, je projekt 
izgradnje povezovalnega vodovodnega 
omrežja v občinah Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. 
Od tega znaša investicijska vrednost za 
našo občino 7,3 milijona EUR, obsega pa 
preko 20 km dolg povezovalni vodovodni 
sistem, novo črpališče na Karavaningu, 
izgradnjo treh novih vodohranov, obnovo 
dveh vodohranov na Gortini in v centru 
Mute ter povsem nov tlačni sistem na 
Sv. Primožu. Ključna in morda celo 
najpomembnejša pridobitev v okviru 
tega projekta pa je povsem novozgrajeno 
vodovodno zajetje Laaken na avstrijski 
strani državne meje s povezovalnim 
vodom, dolgim preko 7 km preko Mlak 
do Pernic, kjer smo ohranili tudi ključne 
gravitacijske vodne izvire. S tem bomo 
tudi v naslednjih desetletjih zagotavljali 
kvalitetno gravitacijsko pitno vodo 
predvsem za občane Mute, ob potrebi pa 
tudi za vse sosednje občine, ki sodelujejo v 
skupnem projektu.  

V teh dneh zaključujemo tudi obnovo 
trškega jedra pred Glavnim trgom 2–4 
na Zg. Muti s povsem obnovljenim 
platojem pred, žal, pred nekaj tedni 
zaprto poslovalnico banke NLB. S tem 
zaokrožujemo ureditev II. faze trškega 
jedra na Zg. Muti, ki pa ga bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Veseli me, 
da smo tik pred dokončanjem novega 
gasilskega muzeja, ki bo predvsem 
nadgradnja obstoječega muzeja kovaštva 
in livarstva v občinski stavbi Kienhofen. 

BESEDA ODGOVORNE UREDNICE

S tem bomo nedvomno pridobili enega 
najlepših muzejev gasilstva v Sloveniji, 
kamor bomo namestili tudi edinstvene 
muzejske eksponate, med katerimi posebej 
izstopa gasilska lestev izpred 2. svetovne 
vojne, ki ima še posebej bogato zgodovino. 
Nad muzejem bomo uredili edinstveno 
teraso, ki bo služila predvsem druženju na 
prostem ob različnih svečanih, kulturnih 
in družabnih dogodkih v osrednji občinski 
stavbi Kienhofen.

Izredno me veseli, da lahko izpostavim 
tudi izgradnjo večnamenske dvorane v 
podstrešnih prostorih Kienhofna, kjer 
potekajo zaključna obrtniško-inštalaterska 
dela. Pričakujemo, da bomo še v tem 
letu uspeli vgraditi zahteven estrih ter 
dokončati vse pomožne prostore, kot so 
večji predprostor dvorane, sanitarije 
in garderobe tako za nastopajoče kot 
tudi za obiskovalce prireditev. Takoj po 
novem letu nas čaka še zahtevna montaža 
posebnih akustičnih sten, talnih površin, 
postavitev odra ter montaža osvetlitve 
dvorane. Načrtujemo, da bomo dvorano 
dokončali do naslednjega občinskega 
praznika Občine Muta in jo po dolgih 
desetletjih pričakovanj predali v uporabo 
našim kulturnim društvom, predvsem pa 
našim občankam in občanom. 

V letu 2021 smo precej fi nančnih sredstev 
vložili tudi v obnovo občinskih in gozdnih 
cest. Uspelo nam je posodobiti in položiti 
približno en kilometer novih asfaltnih cest 
na Sv. Primožu in v Prevolovem jarku proti 
Sv. Jerneju. Skupaj z Občino Vuzenica 
smo razširili tudi naše skupno pokopališče 
z novimi grobnimi polji, zgradil se je nov 
ekološki otok in obnovil osrednji križ, ki 
je delo priznanega umetnika Dolenca iz 
Vuzenice. Dokončali smo kuhinjo v šoli 
v Bistriškem jarku in s tem zaokrožili 
celotno investicijo večnamenske dvorane, 
ki bo namenjena za družabne, društvene 
in kulturne dogodke v Bistriški dolini 
kot njeni ožji in širši okolici. Pred dnevi 
smo končali tudi z izgradnjo povsem 
novega nogometnega igrišča na Sp. Muti. 
Obnova je zajemala predvsem izgradnjo 
novega drenažnega sistema, nasutje 
gramoza po celotni dolžini igrišča in 
položitev posebne travne ruše, namenjene 
igranju nogometa. Hkrati smo uredili 
okolico balinišča in v neposredni bližini v 
okviru projekta Drava Bike zgradili lepo 
počivališče za naše kolesarje, pohodnike in 
druge uporabnike Dravske kolesarske poti. 
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OBNOVA GRAŠČINE KIENHOFEN – UREDITEV 
VEČNAMENSKE DVORANE
(Vrednost investicije: 490.000 EUR)

Zaključek gradnje je predviden v 
mesecu marcu 2022, saj se že v 
spomladanskem času prihodnjega 
leta predvidevajo prvi dogodki, kot so 
glasbene, fi lmske, plesne in gledališke 
predstave, seminarji, simpoziji ter 
različne razvedrilne prireditve, na 
katere vabimo vse občane.

B. A.

UVODNIK ŽUPANA
Seveda pa so naši pogledi usmerjeni tudi 
in predvsem v prihodnost. Zato z vsemi 
vami delim posebno zadovoljstvo, da smo 
po več desetletjih želja tik pred tem, da 
začnemo z gradnjo novega sodobnega 
osemoddelčnega vrtca na Zg. Muti. Naš 
cilj pa ni samo izgradnja novega vrtca, 
temveč načrtujemo celostno ureditev širše 
okolice OŠ Muta in vrtca z igralnimi in 
zelenimi površinami, predvsem pa tudi 
ureditev nove in varne prometne ureditve 
šolskega okoliša, vključno z izgradnjo 
novega športnega igrišča pri OŠ Muta. 
Vse to nam omogoča nakup več kot 8.500 

m2 velikega zemljišča med Gortinsko cesto, 
vrtcem, telovadnico in teniškim igriščem. 
Več o že izvedenih in načrtovanih, večjih in 
manjših investicijah v tem in prihodnjem 
letu pa si lahko preberete v  posebni rubriki 
našega Mučana  »Od Vrat do Šrange«.

Leto 2021 se počasi poslavlja, božično-
novoletni prazniki so že tik pred vrati. Zato 
je prav, da se bolj kot med letom ozremo 
okrog sebe, se s sodelavci pogovorimo 
o opravljeni poti in več svojega časa 
posvetimo prijateljem, sosedom in zlasti 
družini. Družina je namreč temeljna celica 

naše družbe, saj posamezniku zagotavlja 
zavetje domačnosti, topline in varnosti, 
zato jo moramo še toliko bolj negovati in 
ceniti. Ob tej priložnosti se zato želim 
vsem skupaj in vsakemu posebej iskreno 
zahvaliti za dobro sodelovanje, vaš 
prispevek k družbenemu utripu našega 
kraja in vse dobro, kar ste ustvarili v tem 
letu. Želim vam blagoslovljene božične 
praznike, predvsem pa varno, zdravo in 
srečno leto 2022.

Vaš župan,
Mirko  V O Š N E R

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP 
IN VODOVOD MLAKE
(Vrednost investicije: 7.300.000 EUR)

Občina Muta zaključuje projekt 
novogradnje 21 km vodovodnih cevi, treh 
vodohranov, 5 črpališč ter ene vrtine. V 
okviru projekta smo izgradili tudi traso 
vodovoda Mlake na slovenski strani; po 
lanskoletni izgradnji avstrijskega dela 
trase Mlake (Laaken) se je tako celotni 
vodovod zaključil in že zagotavlja vodo 
do VH Pernice, kar po svoji izdatnosti 
zadovolji potrebo vseh priključenih 
prebivalcev občine Muta.

Pomemben uspeh občine predstavlja 
tudi dejstvo, da smo z usklajevanji na 
Ministrstvu za okolje in prostor ter na 
podlagi izkazanih prihrankov na projektu 
uspeli sanirati del stare vodovodne 
infrastrukture, kar sicer v prvotni 
projekt ni bilo vključeno, predstavlja pa 
pomembno infrastrukturo občine. Tako 
smo v letošnjem letu v celoti obnovili 
Vodni stolp Muta, dva razbremenilna jaška 
na trasi vodovoda od Mlak do VH Pernice 
ter najpomembneje, 400 m³ vodohran 
Pernice. Za celotno investicijo je Občina 
Muta namenila 825.000 EUR lastnih 
sredstev, razlika pa je bila sofi nancirana 

s strani Kohezijskega sklada in proračuna 
Republike Slovenije. Ob zaključku projekta 
je tako glavna vodna infrastruktura 
sanirana, v naslednjih letih pa bo potrebno 
razmisliti tudi o posodobitvi dotrajanih 
cevi znotraj naselij Muta.

B. A.

Sanacija Vodnega stolpa

Gradnja vodovoda Mlake

Suhomontažna in instalacijska dela v večnamenski dvorani

Spoštovani občani in občanke!

Ob vsaki prelomnici čas je želja,
ki vsem izrekamo jih iz srca.

Zdravja, sreče, ljubezni obilo,
da le lepo v novem letu bi vsem se godilo …

V prazničnih dneh, ki so pred nami,
veselje in mir naj bosta z vami!

Mirko VOŠNER, 
župan Občine Muta
z občinsko upravo

V novem letu naj bo vaše življenje 
usmerjeno k najvišjim ciljem,

ki delu in sprostitvi dajejo pravo vrednost, 
zavest, da življenje ni naključno in zaman.

Naj vas tudi v novem letu 2022 povezujejo 
lepe misli in iskrene želje, da skupaj 

obogatimo življenjski vsakdan.

Srečno 2022 vam želi 
uredniški odbor

V pričakovanju božiča, foto Ernest Preglav
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SANACIJA CESTE PREVOLOV JAREK 
(Vrednost investicije: 155.000 EUR)

Sanacija neurja iz avgusta 2019 je v letošnjem letu, v skladu 
s planom Ministrstva za okolje in prostor, zajemala sanacijo 
cestnega odseka Transformator–Sv. Jernej v t. i. Prevolovem 
jarku. Občina Muta je za izvedbo del pridobila nepovratna 
sredstva v višini 127.095,70 EUR. Pri samih delih se je hkrati z 
ureditvijo brežin in ceste na območju saniral tudi skalni previs. 
Sanacija skalnega previsa je bila sofi nancirana s strani Slovenskih 
državnih gozdov v višini 15.360 EUR.

B. A.

LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
(Vrednost vzdrževanja: 300.000 EUR)

Občine so v skladu z zakonodajo dolžne 
zagotavljati obvezno gospodarsko javno 
službo vzdrževanja občinskih javnih cest. 
Dejavnost se na območju občine Muta 
izvaja v obliki koncesionirane gospodarske 
javne službe, ki zagotavlja urejenost 85 km 
kategoriziranih občinskih javnih cest, od 
katerih jih je cca 31 km z asfaltno prevleko, 
cca 54 km pa v makadamski izvedbi.

Pri letnem vzdrževanju se izvaja predvsem 
krpanje lukenj, grederiranje, gradnja 

cestnih prepustov, vgrajevanje varovalne 
ograje, prometne opreme in ovir za 
umirjanje prometa – grbin ter čiščenje in 
utrjevanje bankin, muld, jarkov, brežin 
ipd. Pri izvajanju zimske službe gre 
predvsem za pluženje, posipavanje in 
odstranjevanje snega. Naloge se izvršujejo 
na podlagi letnega in mesečnih planov 
izvajanja GJS, ki jih uskladita naročnik in 
koncesionar glede na nujnost del in glede 
na zagotovljena sredstva v proračunu 
Občine Muta.

B. A.

KOLESARSKA POVEZAVA TC TUŠ–IC MUTA
(Vrednost investicije: 930.000 EUR)

V letu 2022 Občina Muta skupaj z DRSI nadaljuje izgradnjo 
manjkajočih odsekov kolesarske poti. V mesecu novembru so se 
izvedla zakoličbena in pripravljalna dela na trasi od pokopališča 
Muta do Industrijske cone Muta v skupni dolžini 1.790 m. 
Sofi nanciranje DRSI in sredstev iz Dogovora za razvoj regij 
znaša 890.700 EUR. Prav tako se v letošnjem letu načrtuje 
nadaljevanje projektiranja zadnjega odseka na Muti, in sicer del 
trase Ribičje–Gortina.

B. A.
Trasa gradnje

Sanacija plazu Rebernik

UREDITEV IGRIŠČA V ŠPORTNEM PARKU GORTINA

Vztrajno in vestno delo Športnega in mladinskega društva 
Gortina je dobro vidno v urejenosti in funkcionalni uporabnosti 
igrišča oz. celotnega Športnega parka Gortina.

Občina Muta je v letošnjem letu namenila 5.000 EUR 
proračunskih sredstev za dokončno zamenjavo odbojnih plošč 
odbojkarskega igrišča na mivki, za nakup in dobavo klopi za 
obiskovalce, nakup dodatne mivke ter ureditev travnega igrišča z 
odstranitvijo skalnega dela z zasipom z zemljino in zatravitvijo.
Člani društva pa so opravili več kot 100 ur prostovoljnega dela, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo.

A. M. 

UREDITEV IGRIŠČA PRI OŠ MUTA

V preteklih mesecih smo del sredstev v višini 11.907 EUR 
namenili tudi za ureditev športnega igrišča pri OŠ Muta na Zg. 
Muti. V okviru izvedenih del je bila zalita asfaltna razpoka na 

delu nogometnega igrišča, nabavljeni in postavljeni so bili novi 
goli, pobarvane talne označbe, urejena nova podlaga pri fi tnes 
napravah s ploščami Kopur; dobavili in postavili smo tudi nov 
pitnik za vodo, ki bo nadomestil starega dotrajanega.

A. M.

Zemeljska dela z odstranitvijo skalnega dela na Gortini

Nove klopi in odbojne plošče pri igrišču na Gortini

Nabavljeni novi goli

Pobarvane talne označbe in zalita razpoka

Goli bodo dobro služili svojemu namenu

Izvedena delaGradbena dela v Prevolovem jarku
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PROMENADNA POT – GLAVNI TRG 2–4 
(Vrednost investicije: 65.000 EUR)

V letošnjem letu smo nadaljevali s prenovo trškega jedra Zgornje 
Mute, ki je v tej fazi obsegala ureditev platoja pred Glavnim trgom 
2–4, ob državni cesti R3-703/6307 od križišča z Gasilsko ulico 
do križišča z Gortinsko cesto. V okviru gradnje smo zamenjali 
tudi dotrajano komunalno infrastrukturo. Nadaljevanje prenove 
se je v zasnovi navezovalo na že prenovljeno parkirišče pred 
večstanovanjskima objektoma Glavni trg 6 in 8, ki ga je Občina 
Muta prenovila v letu 2018, in na novo avtobusno postajajo ter 
cestni priključek Gasilske ulice.

B. A.

ASFALTIRANJE CESTE 
GUMPAT–BREZNIK
(Vrednost investicije: 65.000 EUR)

Investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah so se v letošnjem 
letu izvajala na občinski cesti Odsek Sp. Muta–Gumpat–Breznik 
v dolžini 330 m. Zajemala so menjavo spodnjega ustroja, ureditev 
drenaže in asfaltiranje.

B. A.

NOGOMETNO IGRIŠČE SP. MUTA
(Vrednost investicije: 56.000 EUR)

V okviru projekta smo uredili odvodnjavanje nogometnega igrišča 
in zamenjali travno rušo.

Za projekt smo pridobili nepovratna sredstva s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport v višini 22.916,66 EUR.

B. A.

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
(Vrednost vzdrževanja: 30.000 EUR)

Na območju občine Muta je 36 km gozdih cest, za vzdrževanje 
katerih se sredstva zagotavljajo iz državnega proračuna preko 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter iz proračuna Občine 
Muta. Program vzdrževanja gozdnih cest pripravi služba ZGS, 
OE Slovenj Gradec.

B. A.

PROJEKT NAŠA DRAVA
(Vrednost investicije: 27.000 EUR)

Občina Muta se je v konzorciju z nekaterimi koroškimi 
občinami odločila pristopiti k projektu ureditve kolesarskih poti s 
spremljajočo infrastrukturo ter uspela pridobiti sredstva s strani 
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Agencije 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v višini 
18.696,50 EUR. V okviru projekta smo postavili postajališče za 
kolesarje ter koše in klopi vzdolž Dravske kolesarske poti.

B. A.

UREDITEV PARKIRIŠČ SP. MUTA
(Vrednost investicije: 16.000 EUR)

V letošnjem letu je Občina Muta pristopila k ureditvi in 
asfaltiranju parkirišč ob večstanovanjskih objektih Kovaške 2–8. 
Ureditev območja je nadaljevanje ureditve trških jeder Sp. Mute, 
ki je v preteklih letih zajemalo ureditev parka in ureditev krožišča.

B. A.

PEŠPOT NEMEC
(Vrednost investicije: 7.000 EUR)

V okviru projekta smo na najstrmejšem delu pešpoti med klancem 
in cerkvijo sv. Marjete preuredili klančino v stopnišče ter na ta 
način olajšali prehod starejšim občanom. V naslednjih tednih sledi 
še ureditev razsvetljave, kjer bomo uporabili restavrirane luči z 
Glavnega trga ter jih umestili na lokacijo, ki je z urbanistično-
arhitekturnega vidika primernejša za takšen tip luči in vizualno 
nadgradi pešpot.

B. A.

Polaganje travne ruše

Ureditev odvodnjavanja

Sanacija gozdne ceste Lazijenk

Polaganje tlakovcev promenadne poti

Urejanje ceste pri kmetiji Gumpat

Postajališče Sp. Muta

Priprava spodnjega ustroja

Nova urejena parkirišča

Ureditev stopnic

Prispevke občinske uprave pripravile:
B. A. – Brigita ALTENBAHER, podsekretarka za pripravo projektov
V. N. – Vesna NOVAK, podsekretarka za razvojne naloge
A. M. – Angelca MRAK, koordinatorica V za družbene dejavnosti
M. U. – Milena URNAUT, fi nančnik VI
P. P. – Polonca PAJNIK, svetovalka za pravne zadeve
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INVESTICIJE OBČINE MUTA V LETU 2021

INVESTICIJE OBČINE MUTA V LETU 2022
ŠIROKOPASOVNO OPTIČNO OMREŽJE

V poletnih mesecih 2021 so se začela dela 
z izgradnjo širokopasovnega optičnega 
omrežja na projektnem področju Muta, 
smer Gortina, s cca 310 priključnimi 
točkami. Dela so v deležu 70 % že izvedena. 
Preostala dela, vključno z montažnimi, se 
bodo nadaljevala v letu 2022.

Izgradnja omrežja FTTH na ožjem 
področju Gortine s cca 150 priključnimi 
točkami je v načrtu leta 2022.

POKOPALIŠČE MUTA-VUZENICA
(Ocenjena investicija: 13.500 EUR; 50-odstotni delež Občina 
Muta)

Občini Muta in Vuzenica sta pričeli s predvidenimi izvedbenimi 
deli na projektu širitve pokopališča po predlogih idejne zasnove 
ureditve pokopališča Muta.

Dela v letu 2021 zavzemajo vzpostavitev dveh novih grobnih 
polj za 43 klasičnih grobnih mest in 60 žarnih grobov. Delno 
se je spremenil potek in dosaditev žive meje ter že realizirala 
postavitev novega ekološkega otoka, ki se je prestavil na južni rob 
sekundarnega vhoda.

V letu 2022 se planira izvedba raztrosnega prostora na 
jugovzhodni rob pokopališča ter defi niranje in izvedba zaključkov 
zastavljenih poti in elips obstoječih grobnih polj.

V. N.
Pogled na ureditev pokopališča Muta-Vuzenica

NOVI GASILSKI MUZEJ
(Vrednost investicije: 266.000 EUR)

Gasilska zbirka je bila vse do leta 2020 
postavljena v prizidku graščine Kienhofen, 
ki je bil odstranjen. V istem letu je bil na 
identičnem mestu zagotovljen nov prizidek 
z modernejšo in funkcionalnejšo zasnovo.

Gradnja novega gasilskega muzeja je 
trenutno v zaključni fazi in bo zagotovila 
modernejšo in funkcionalnejšo zasnovo 
gasilskih muzealij in drugih vsebin 
Koroškega pokrajinskega muzeja, ki so 
trenutno deponirani.

Ureditev okolice predvideva tudi postavitev 
razstavnih eksponatov na prostem v 
neposredni bližini muzeja.

Ravna pohodna terasa nad muzejem bo 
zagotavljala možnost večfunkcionalne 
izrabe prostora dvorca Kienhofen ter 
obiskovalcem dogodkov večnamenske 
dvorane Kienhofen omogočala oddih na 
prostem.

V. N.
Zaključna dela na sanaciji muzeja

INVESTICIJE OBČINE MUTA V LETU 2022

VRTEC MUTA
(Ocenjena investicija: 2.211.250 EUR)

Občina Muta se je v marcu leta 2021 prijavila na Razpis 
za sofi nanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in prejela Sklep 
o izboru predlogov projektov za sofi nanciranje investicij v vrtcih 
in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021–2024.

V juliju je občina prejela obvestilo Vlade RS, da bo zagotovljenih 
dodatnih 72,5 mio EUR za investicije v vrtce in osnovne šole, kar 
je spodbudilo pripravo projektne naloge za izbor projektanta vrtca 
in intenzivno pridobivanje dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

Občina Muta je tako v fazi pridobivanja projektne dokumentacije 
za gradbeno dovoljenje na podlagi že usklajenega in potrjenega 
projekta idejne zasnove. V neposredni bližini obstoječega in 
dotrajanega vrtca želi zgraditi novo stavbo, ki bo zadovoljila 
sodobne potrebe po izvajanju vzgojno-varstvene dejavnosti na 
Muti.

Obstoječi vrtec namreč deluje na dveh lokacijah – enota Zgornja 
Muta ima štiri oddelke v prostorih vrtca in dva oddelka v prostorih 
šole, dva oddelka vrtca pa se nahajata v večstanovanjskem bloku 
na Spodnji Muti. Temeljni razlog za investicijsko namero je 
pomanjkanje prostora in neizpolnjevanje pogojev minimalnih 
standardov za delovanje obstoječih enot vrtca z dotrajanimi 
in pomanjkljivimi površinami in nezadostnimi kapacitetami 
za izvajanje predšolske vzgoje. Obstoječi vrtec ne zagotavlja 
primernih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje. 
Prostorska stiska je iz leta v leto večja; obstoječi prostori so 

dotrajani, njihova površina (prostorska kapaciteta) pa prav tako 
ne dosega normativnih zahtev. 

Projekt novega vrtca predvideva rušitev obstoječe stavbe s 
štirimi oddelki zaradi slabega stanja in dotrajanosti ter gradnjo 
nove stavbe 8-oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori v dveh 
nadstropjih na sosednji lokaciji in deloma zemljiščih, predvidenih 
za gradnjo. Vrtec bo zasnovan z ravno streho. Objekt bo upošteval 
smernice za nizkoenergijsko zgradbo.

Osnovno izhodišče za arhitekturno rešitev je ustvariti otrokom 
prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno-izobraževalnega 
procesa vsem otrokom nudil tudi dovolj prostora za druženje in 
igro. Nujno je ohraniti in vključiti povezovalni hodnik do šole. Na 
podlagi točne določitve lokacije se bodo formirali dostopi v vrtec ter 
ostale komunikacijske poti, predvidoma bosta dva vstopa, in sicer 
s parkirišča ter drugi dostop na strani preko igrišča. Sam zunanji 
videz vrtca bo prilagojen zahtevam urbanizma oz. okoljskega 
prostorskega plana. Vzporedno občina pripravlja izhodišča 
za CELOSTNO PROMETNO UREDITEV ŠOLSKEGA 
OKOLIŠA SEVER (dostop do novega vrtca z Gortinske ceste).

Zunanje površine bodo posledično zagotavljale večjo možnost 
različnih dejavnosti, kar občini in novemu vrtcu med drugim 
omogoča predhodna zagotovitev prostora z nakupom domačije 
Špegelj.

V. N.

Načrt predvidenega vrtca

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

FL Radlje–FTTH Spodnja Muta

Širokopasovno omrežje Spodnja Muta je trenutno v fazi 
projektiranja s cca 640 priključnimi točkami. Izvedba je predvidena 
po pridobitvi vseh služnostnih pogodb in soglasij – predvidoma v 
letu 2023.

V. N.

SV AKSONOMETRIJASV AKSONOMETRIJASeverozahodna projekcija
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IZ DELA NAŠIH SLUŽB

ZAKLJUČEK PRORAČUNA ZA LETO 2021
V skladu s Statutom Občine Muta, Zakonom o lokalni samoupravi, 
Zakonom o javnih fi nancah in drugimi zakoni bo občina izvedla 
sprejete naloge iz Plana proračuna oz. Rebalansa proračuna za 
leto 2021. Do zaključka leta predvidevamo realizacijo spodaj 
navedenih nalog.

Prilive v proračun bo občina pridobila v okvirih:
• davčnih prihodkov v višini 2.628.700 EUR,
• nedavčnih prihodkov v višini 800.800 EUR,
• kapitalskih prihodkov in donacij v višini 31.000 EUR,
• sofi nanciranja s strani državnega proračuna in drugih 

skladov v višini 3.063.500 EUR,
• zadolžitev v višini 421.000 EUR,
• ostanka denarnih sredstev preteklega leta v višini 120.900 

EUR.

Realizirani odlivi v letu 2021:
• delovanje občinskega sveta, odborov, občinske uprave in 

drugih povezanih institucij v višini 458.200 EUR,
• požarna varnost, civilna zaščita in trg dela v višini 66.600 EUR,
• zdravstvo, kultura in šport v višini 283.300 EUR,
• izobraževanje v višini 710.900 EUR,
• socialni transferji v višini 227.100 EUR,
• subvencije občanom v višini 118.100 EUR,
• razpolaganje z občinskim premoženjem 703.100 EUR,
• intervencijski programi v višini 45.400 EUR,
• servisiranje javnega dolga v višini 229.320 EUR,
• investicijsko in tekoče vzdrževanje lokalnih, uličnih in 

gozdnih cest v višini 816.800 EUR,
• investicije in tekoča dela na področju varovanja okolja v višini 

96.800 EUR,
• stanovanjska in komunalna dejavnost ter prostorsko 

planiranje in gospodarstvo v višini 3.306.500 EUR.

Večje investicije v letu 2021:
• Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop v višini 

2.837.900 EUR, izgradnja sekundarnih vodnih vodov ter 
vodovoda Mlake v višini 75.000 EUR,

• vzdrževanje občinskih in gozdnih cest v višini 482.100 EUR,
• sanacija cest po neurju v višini 165.600 EUR,
• ureditev trških jeder v višini 85.600 EUR,
• makadamske pešpoti v višini 8.400 EUR,
• regijsko odlagališče KoCeRod v višini 43.700 EUR,
• Obnova graščine Kienhofenen – večnamenska dvorana v 

višini 180.000 EUR, sanacija – prenova muzeja pri graščini 
Kienhofen v višini 310.000 EUR,

• Dvorana Gortina, Glasbeni dom Bistriški jarek in Dom 
krajanov Pernice 21.700 EUR,

• Gasilsko društvo Muta – investicijski del dotacij v višini 
43.500 EUR,

• investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj v 
višini 117.000 EUR, 

• investicijska dela na pokopališču Zg. Muta in pokopališču 
Muta-Vuzenica v višini 50.500 EUR,

• nakup zemljišč in poslovnih stavb v višini 211.000 EUR.

Dnevi leta 2021 se iztekajo, začrtane projekte in ostale naloge 
smo po najboljših močeh in kar s precej vloženega napora uspeli 
realizirati.

Z izdelavo zaključnega računa bo občina podala končno poročilo 
zastavljenih ciljev, ki jih je planirala ter dala v obravnavo in 
potrditev Občinskemu svetu Občine Muta. 

M. U.

TESTIRANJE S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI NA MUTI

Zaradi epidemije covid-19 se je naše življenje zelo spremenilo, 
prav tako se je spremenilo tudi delovanje zdravstvenih služb. 

Zaradi želje občanov po testiranju v domačem kraju smo 
s skupnimi močmi z občino uredili prostor za testiranje v 
občinski stavbi, kjer se lahko občani in širša javnost brezplačno 
testirajo. Opravljamo ga vsak dan od 10. do 12. ure in od 16. do 
18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 8. do 10. ure. 

Predhodno naročanje ni potrebno. Glede na željo testirancev 
opravimo test tudi na domu. 

Z željo, da skupaj čimprej odpravimo epidemijo covid-19, 
se cepimo, testirajmo in ostanimo zdravi.

Suzana TOPLER, s. p.,
Patronaža in pomoč družini na domu 

PROMETNA UREDITEV MARIBORSKE CESTE 
(Ocena investicije: 150.000 EUR)

V okviru pridobitve variantnih idejnih 
zasnov projekta prometne ureditve 
Mariborske ceste z umestitvijo pločnika, 
rekonstrukcijo ceste, ureditvijo 
odvodnjavanja ter rekonstrukcijo javne 
razsvetljave smo v fazi predstavitve 
projekta občanom. 

Namera občine je občanom zagotoviti varno 
pešpot.

V. N. 

DVORANA GORTINA
(Vrednost investicije: 342.000 EUR)

Občina Muta je pridobila gradbeno 
dovoljenje in projekte za izvedbo objekta 
Dvorana Gortina in se nedavno prijavila 
na Javni razpis Fundacije za šport za 
sofi nanciranje gradnje športnih objektov 
in površin za šport v naravi v letih 2021, 
2022 in 2023, kar bi doprineslo čim 
hitrejšemu pristopu izvedbe objekta. 

Zaradi ocenjene vrednosti investicije 
potekajo tudi racionalizacije izvedbe 
projekta.

Splošni cilji investicije so nadgradnja 
obstoječe športne, kulturne in družbene 
infrastrukture, dostopnost vsem 
prebivalcem ter zagotavljanje vadbenih 
površin za več športnih panog, izboljšanje 
turistične prepoznavnosti kraja in 
omogočanje športa v naravi ter izvedba 
investicije na področju javne mladinske 
turistične infrastrukture, ki bo poleg 
kapacitet za izvajanje mladinskih 
programov zagotavljala tudi izvajanje 
večdnevnih oz. dolgoročnih mladinskih 
športnih programov. Športni, kulturni 
in družbeni center bo tako pridobil nove 
prostore za izvedbo svojih programov in s 
tem možnost za neformalno in priložnostno 

Idejna zasnova dvorane na Gortini

PISO-prikaz Mariborske ceste

ZBIRNI CENTER IN PREKLADALNA RAMPA

JKP Radlje ob Dravi, d. o. o., je v imenu Občine Muta in 
Občine Vuzenica kot organizacijski vodja pridobil projektno 
dokumentacijo idejne zasnove za prenovo obstoječega zbirnega 
centra komunalnih odpadkov. Ta se planira na parc. št. 84/5, k. 
o. Spodnja Gortina, ter parc. št. 565/1, 243/2, 243/4, 234/1, k. 
o. Zgornja Muta. Predmet idejne zasnove je dvonivojski zbirni 
center za odpadke, nadkrit z dvema nadstrešnicama v velikosti 
cca 41,5 m x 8,0 m in višine 6,0 m ter 20,0 m x 9,9 m in višine 
6,0 m; obsega prostor za zaposlene, pokrit prostor za nevarne 

odpadke, kontrolo pristopa, nadstrešnico za sortiranje odpadkov 
ter prekladalno rampo s stiskalnico za odpadke.

Pridobljena ocenjena projektantska vrednost je prekoračila 
predvidena planirana investicijska sredstva in smo v fazi 
racionalizacije zasnove.

V. N.

Obstoječe stanje Mariborske ceste

učenje ter socialno kohezijo v lokalnem in 
regionalnem okolju – za vsa življenjska 
ali starostna obdobja v poteku celovitega 
človekovega življenja, ki imajo značilne 
razvojne potrebe in možnosti združevanja 
in povezovanja zainteresiranih ljudi 
(druženje interesnih skupin), za 
uveljavljanje primernejšega vrednotenja 
naravne, kulturne in družbene danosti 
v prostoru, zagotovitev razpoložljivih 
prostorov za delovanje krajevnih organov, 
društev in ostale dejavnosti v javnem 
interesu, zagotovitev prostorov za delo z 

otroki, organizacijo kulturnih dogodkov, 
družabnih prireditev, tečajev, predavanj, 
delavnic za različne ciljne skupine ter 
prostorov za promocijo kraja – turistična 
točka, e-točka.

Objekt bo tako prvenstveno namenjen 
za medgeneracijsko druženje, športno, 
kulturno-umetniško in drugo prostočasno 
dejavnost lokalnega prebivalstva.

V. N.
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KAKO VOZIMO SKOZI CENTER ZG. MUTE?

Občina Muta je bila v sklopu projekta 
»Skupaj umirjamo promet 2021«, ki ga 
je podjetje Sipronika, d. o. o., izvajalo v 
sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, 
izbrana za sofi nanciranje nakupa pametnega 
prikazovalnika hitrosti »Vi vozite« MHP50, 
ki je nameščen na Glavnem trgu pri uvozu k 

OŠ Muta. Prikazovalnik omogoča spremljanje in analizo vožnje 
vozil na točki merjenja. Omejitev hitrosti na odseku meritev 
je 50 km/h. Iz povzetih analiz je moč razbrati, da prekoračitve 
hitrosti na tem odseku niso izstopajoče, kljub temu pa je izmerjen 
7-odstotni delež nad predpisano omejitvijo hitrosti. Še posebej pa 
je območje prometno zelo izpostavljeno zaradi bližine osnovne 
šole, kjer sta hitrostno umirjanje prometa in varna vožnja še 
posebej pomembna.

Podatki za obdobje od 20. 5. 2021 do 1. 12. 2021 so sledeči: 

• Zabeleženih je bilo 365.497 meritev oz. 1.318.183 prevozov 
(en prevoz je lahko izmerjen večkrat).

• 26.027 vozil je vozilo nad omejitvijo, 341.573 pa pod 
omejitvijo.

• Povprečna hitrost vozil je 36 km/h, najvišja izmerjena 
hitrosti je 97 km/h.

• V celotnem obdobju meritev je 85 % vozil vozilo do hitrosti 
največ 45 km/h, 50 % vozil je vozilo do hitrosti 36 km/h in 30 
% vozil do hitrosti 32 km/h.

HITROSTNI RAZREDI – grafi čni prikaz izmerjenih hitrosti v 
obdobju od 20. 5. 2021 do 1. 12. 2021 (09.30–09.30)

GRAFIČNI PRIKAZ

A. M.

OBNOVA ZNAMENJA V OBRTNI ULICI

Vsaka pobuda s strani občanov in občank, ki naši lokalni skupnosti 
doprinese dodano vrednost, zagotovo veliko pomeni – še posebej, 
če gre za našo skupno kulturnozgodovinsko dediščino. Tako so 
stanovalci Obrtne ulice v jeseni s skupnimi močmi pričeli obnovo 
t. i. »kapelice« v Obrtni ulici. Projekt so fi nančno podprle družine 
Šrajner, Mohorko, Ciglenečki, Štruc, Ješovnik, Šinkovec, Knez, 
Golob, Jože Vanzo, Otmar Maurič, Matej Maurič, Robert Vanzo, 
Zlatko Krajnc. Občina Muta je namenila sredstva za nakup 
materiala za obnovo strehe ter nabavo gradbenega materiala. 
Za zamenjavo »šintlov« je poskrbel domač mojster Franc Placet 

(pd. Žaucer). Poslikave niš v znamenju so delo domačina 
Maksimilijana Pavličiča.

Tako kot so že pred desetletji v Obrtni ulici poskrbeli za obnovo, 
je tudi letošnja obnova pomembna za ohranjanje dediščine, saj 
bo s tem znamenje kot spomenik lokalnega pomena še dolgo 
zgodovinski pomnik.

Vsem, ki so sodelovali tako fi nančno ali s prostovoljnim delom, se 
iskreno zahvaljujemo!

Hitrost km/h Št. meritev Ocenjeno št. 
prevozov

%

1–10 0 0 0

11–20 99.881 30.645 8

21–30 258.238 69.881 19

31–40 534.536 140.450 38

41–50 350.436 97.017 27

51–60 68.523 24.014 7

61–70 5.937 3.121 1

71–80 560 321 0

81–90 67 45 0

91–100 5 3 0

Skupno 1.318.183 365.497 100

Še nekaj podatkov o znamenju v Obrtni ulici
Znamenje je vpisano v register kulturne dediščine z evidenčno 
številko EŠD 8156 in je baročno zidano stebrno znamenje. V 
zgornjem delu ima štiri poslikane niše. Streha je štirikapna in 
krita s skodlami. Na vrhu se zaključuje v piramidni zaključek. 
Znamenju so po zadnjem obnavljanju pod napušč strehe napeljali 
električno osvetljavo niš.

Gospod Kristl Valtl je v svojem tipkopisu leta 2010, Kapelice, 
cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta 
zapisal: »Kuge, lakote in vojske reši nas … smo prosili še nedavno 
pri vseh mašah in procesijah. Pred stoletjem je stalo osamljeno 
v sredini Mučkega polja. Kuga je dvakrat hudo pustošila po teh 
krajih. Kapelo so nekateri posamezniki sproti obnavljali, predvsem 
njeno streho. V osemdesetih, ko se je naselje približalo kapeli, pa 
je le-ta kazala prav žalostno podobo. Obnovo so vzeli v roke, v 
svoje breme obrtniki, sosedje in drugi krajani. Znamenje je bilo 
temeljito obnovljeno, razen osvetljave in poslikave je ohranilo 
svojo prvotno podobo. Kapelo je na novo poslikal Hermanov 
Franček. Veliko so k obnovi prispevali obrtniki, zato tudi danes 
govorimo o »obrtni« kapelici v obrtni coni na Muti. Tudi okolica 
kapele je lepo vzdrževana in je okras in ogledalo ljudi.«

Vir: htt p://www.kleindenkmaeler.at/home_sl/
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na 
območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

A. M.

PROSTOVOLJNI PREVOZI STAREJŠIH OBČANOV – PROSTOFER

Mobilnost starejših občanov in njihovo koriščenje javnih uslug 
sta v veliki meri odvisna od sorodnikov, znancev in celo sosedov, 
ki jim priskočijo na pomoč z uslugo prevoza.

Tudi Občina Muta je sledila predlogu društva upokojencev in 
invalidov, da razmisli o predlogu organiziranja prevoza starejših 
na prostovoljni bazi – prostovoljnih šoferjev, ki bi našim starejšim 
občanom lahko pomagali z uslugo prevoza. Povezali smo se z 
Zavodom Zlata mreža, ki vodi program PROSTOFER in ima v 
Sloveniji že dobro organizirano podporno logistično mrežo. 

Sprejet je načrt vključitve Občine Muta v projekt Prostofer zavoda 
Zlata mreža, kar predstavlja asistenco oz. podporo med uporabniki 
prevoza in prostovoljnimi šoferji. Preko klicnega centra 080 10 10 
lahko starejši občani, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo 
nižje mesečne dohodke oz. slabše povezave z javnimi prevoznimi 
sredstvi, zaprosijo za prevoz, ki ga bodo potrebujejo. Storitev 
je za uporabnike popolnoma brezplačna. S pomočjo društva 
upokojencev in invalidov se je pripravil nabor prostovoljnih 
šoferjev, ki so izkazali interes, da pomagajo svojim soobčanom. 
Tako jim je omogočen lažji dostop do zdravniške oskrbe, prevoz do 
javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Večja mobilnost starejših 
in pomoč prostovoljnih voznikov – upokojencev je tudi vsebina 
projekta ZDUS, v katerega je vključeno Društvo upokojencev 
Muta – Starejši za starejše.

Za leto 2021 je predvidena vključitev v mrežo Prostofer, nabor 
in izbor najmanj desetih prostovoljcev za območje občine Muta, 
usposabljanje prostovoljcev in pričetek delovanja klicnega centra 
za končne uporabnike – starejše občane. 

Trenutno nabava vozila zgolj za ta namen ni predvidena, bo pa 
za uporabo namenjeno vozilo Občine Muta. Glede na celoletno 
analizo izvajanja projekta pa v naslednjih letih ne izključujemo 
možnosti nakupa e-vozila v ta namen. Občina Muta tako v letu 
2021 planira proračunska sredstva za najem klicnega centra 
v višini 2.928 EUR ter materialne stroške porabe goriva in 
vzdrževanja vozila za ta namen.

Cilj celotne ideje je večja mobilnost in socialna vključenost 
ter medsebojno povezovanje in medsebojna pomoč starejših. 
Pomembno vlogo pri aktivnem staranju pa ima tudi druženje in 
občutek koristnosti v obliki prostovoljstva.

A. M.

Obnovljena kapelica v Obrtni ulici

IZ DELA NAŠIH SLUŽB
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GOZDNA CESTA, 
uporaba na lastno odgovornost

V letošnjem letu so bile na določenih 
odsekih gozdnih cest v občini Muta 
nameščene opozorilne table »Gozdna 
cesta, uporaba na lastno odgovornost«. 
Marsikateri naš občan se je ob pogledu 
na omenjeno opozorilno tablo spraševal, 
čemu je ta namenjena.

Omenjene table je pred nekaj meseci 
postavil koncesionar Občine Muta na 
zahtevo Zavoda za gozdove.

Za lažje razumevanje je potrebno najprej 
pojasniti pojem »gozdna cesta«. Gre 
za gozdno prometnico, ki je namenjena 
predvsem gospodarjenju z gozdom. 
Omogoča transport lesnih sortimentov 
in je vodena v evidencah gozdnih 
cest. Po Zakonu o gozdovih je gozdna 
cesta »sestavni del gozda in je javnega 
značaja«. Sestavni del gozda pomeni, 
da so lastniki gozda tudi lastniki odseka 

ceste, ki poteka po njihovi parceli. Če 
je na gozdno cesto vezan tudi dostop 
do posamezne kmetije ali zaselka, dobi 
gozdna cesta tudi javni značaj.

Pravilnik o gozdnih prometnicah 
določa, da mora biti gozdna cesta 
označena najmanj z opozorilno tablo z 
besedilom »Gozdna cesta, uporaba na 
lastno odgovornost«, ki je postavljena 
na začetku ceste ali cestnega omrežja. 
Marsikdo si postavlja vprašanje, kdo 
odgovarja za škodo, ki jo posameznik 
utrpi na tovrstni cesti. V primeru, da 
se škodni dogodek zgodi na odseku, ki 
je označen z opozorilno tablo »Gozdna 
cesta, uporaba na lastno odgovornost«, 
lastnik gozda ne bo odškodninsko 
odgovarjal za škodo, ki jo je posameznik 
utrpel med vožnjo po tovrstni cesti, pa 
naj gre za materialno škodo, npr. na 
osebnem vozilu, ali nematerialno škodo, 

kot so npr. telesne poškodbe, temveč bo 
oškodovanec moral podati odškodninski 
zahtevek na zavarovalnico, pri kateri ima 
zavarovano vozilo.

P. P. 

SLOVESNA PODELITEV LISTINE OBČINA PO MERI INVALIDOV

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov (ZDIS) 
je na svoji 10. seji dne 20. 10. 2020 na predlog 
Projektnega sveta ZDIS sprejel sklep, da se 
Občini Muta podeli LISTINA Občina po meri 
invalidov za leto 2020. Zaradi epidemioloških 
razmer slovesna podelitev v decembru 2020 
ni bila mogoča in je bila izvedena v sklopu 27. 
občinskega praznika Občine Muta, 18. junija 
2021.

Listino je županu Mirku Vošnerju in predsedniku 
Društva invalidov Muta Janezu Tratniku 
slovesno predal državni sekretar MDDSZ mag. 
Cveto Uršič, ki je tudi predsednik projektnega 
sveta zveze za projekt Občina po meri invalidov. 
S strani ZDIS so prisostvovali tudi predsednica 
projektnega sveta zveze za projekt Stanislava 
Tamše, predsednik zveze Drago Novak in drugi 
člani projektnega sveta zveze za projekt: mag. 
Andrejka Fatur Videtič, Lea Kovač, Ivan Pavlič 
ter Tatjana Bečaj kot strokovna sodelavka zveze. 

Dogodek so popestrili učenci Melodije, zasebne 
glasbene šole Muta. Zveza delovnih invalidov 
Slovenije se je vsem sodelujočim pri izvedbi 
podelitve zahvalila za brezhibno izpeljan 
dogodek.

A. M.

Podelitev listine Občina po meri invalidov

IZ DELA NAŠIH SLUŽB IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
VRTEC MUTA

TEDEN OTROKA V VRTCU MUTA

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine 
Slovenije že od leta 1954. Vsako leto se izbere tema, na 
katero se pripravi poslanica. Osrednja tema letošnjega 
Tedna otroka je bila RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!

V vrtcu smo otrokom pripravile raznolike dejavnosti, aktivnosti, 
predstave in sproščena druženja z veliko zabave, možnostjo 
ustvarjalnega izražanja s plesom, petjem, likovnim ustvarjanjem, 
prosto igro, igranjem in s športnimi dejavnostmi. S sodelavko sva 
otrokom pripravili Fit aktivno igrišče, kjer so se gibalno izražali 
na raznih postajah na prostem.

Ogrevali so se ob glasbi, se urili v ciljanju žogice v bučo, preizkusili 
na poligonu med ovirami s plavalnim črvom, premagali pajkovo 
mrežo, lovili žoge z obroči, se igrali z baloni. Podali smo se na 
daljši izlet – pohod, kjer smo pridno šteli razigrane korake, se 
igrali, uživali na soncu in opazovali barvno paleto pisane jesenske 
pokrajine. Sodelavki sta pripravili lutkovno predstavo Pika gre 
v šolo in Buča Debeluča, v katerih so otroci zelo uživali. V prvi 
predstavi so se nasmejali Pikinim dogodivščinam in vragolijam, 
v drugi pa so spoznali življenje velikanske buče, ki je ni bilo moč 
premakniti. Ob tednu otroka so skupine sodelovale v raznih 
akcijah Zveze prijateljev mladine. Sodelovale so v vseslovenski 
akciji Razigrani koraki, kjer so štele korake in ustvarjale razigrane 
korake tako, da so obrisale svoja stopala, jih izrezale, pobarvale in 
nalepile na okna. Otroci so bili nagrajeni s simbolično nagrado – 
nogavičkami. 

Zajeli smo vsa ključna sporočila Tedna otroka, saj smo v tem 
tednu razigrano uživali, se igrali, razvijali domišljijo, krepili telo, 
se gibali na prostem ter navezovali in ohranjali socialne stike s 
svojimi prijatelji iz vrtca. Veliko veselje je bilo opazovati otroško 
sproščenost, igrivost in iskrice v otroških očeh. 

Maja JERČIČ, 
mag. prof. pred. vzg.

Bomo kaj zadeli?

Otroke je v vrtcu obiskala nagajiva Pika Nogavička

To pa ni tako lahko
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JAVNI NATEČAJ OLIMPIJSKI PLAKAT TOKIO 2020

V skupini otrok, starih 4–6 let, smo se 
konec maja prijavili na javni natečaj 
Olimpijski plakat Tokio 2020. Namen 
akcije je bil promovirati šport, olimpizem, 
olimpijske simbole in vrednote ter krepiti 
zavedanje predšolskih otrok.

Ker smo imeli v vrtcu prednostno nalogo 
z naslovom Prisluhni sebi in drugim, smo 
se že nekaj časa pogovarjali o drugačnosti, 
strpnosti. Na to temo smo prebirali 
različne knjige, med njimi tudi knjige o 
levu Rogiju avtorja Igorja Plohla. Najbolj 
smo se osredotočili na knjigo Rogi in Edi 
na paraolimpijskih igrah, v kateri smo 
podrobneje spoznavali športe, ki so primerni 
za invalide, oz. načine, kako se ti spoprimejo z določenimi športi. 
Tudi sami smo se preizkusili v določenih gibalnih in socialnih 
igrah, npr. podaj naprej, kdo se skriva zadaj, prenesi naprej, 
vodenje slepega, viseči most, skupaj premagajva ovire (obroči), 
poligon slepih …, in se pogovarjali, kako se sporazumevajo gluhi 
in slepi ljudje. Ogledali smo si razne posnetke – o deklici, ki se 
je rodila brez rok, a se kljub temu vključuje v dejavnosti vrtca, 
posnetek slikanja dveh deklic brez rok, z nogo – ob tem smo imeli 
likovno delavnico slikanje z nogo, da smo se vživeli v življenje 
deklic. 

Ko smo vse to spoznali, smo se dogovorili, da bomo sodelovali 
na natečaju. Trije otroci so naslikali paraolimpijce v različnih 
športih. Risbe smo nato poslali na Olimpijski komite Slovenije – 

Združenje športnih zvez ter konec meseca junija dobili prijetno 
sporočilo: »Obveščamo vas, da je bil vaš izdelek, ki ste ga poslali 
na javni natečaj, izbran in bo javno objavljen na spletni strani 
www.olympic.si in na plakatnih mestih Europlakata po Sloveniji. 
Prizadevali si bomo, da bo objavljen tudi v vašem lokalnem okolju in 
je to nagrada za uspešno delo vaših otrok, mladine in mentorjev«, z 
dopisom predsednika Slovenske olimpijske akademije g. Miroslava 
Cerarja. Tega sporočila smo se zelo razveselili. V mesecu juliju je 
bil naš izdelek razstavljen na velikem jumbo plakatu v Radljah 
pred zdravstvenim domom. Zelo smo veseli, da so lahko ljudje po 
vsej Sloveniji videli naše prelepe likovne izdelke.

Olga ČERU, 
dipl. vzgojiteljica

OSNOVNA ŠOLA MUTA

KULTURNA ŠOLA 2021

Kulturna šola je projekt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
in se izvaja že 15. leto zapored. Že tretjič smo se na razpis prijavili 
tudi mi in zelo smo ponosni, da nam je znova uspelo, saj nam je bil 
za obdobje 2021–2025 podeljen naziv Kulturna šola.

Na kakšen način pa smo si ga sploh prislužili?
Izhajajoč iz naše vizije Skupaj se učimo, vzgajamo, ustvarjamo 
in sprejemamo drugačnost smo usmerjeni v ustvarjalnost 
in pridobivanje trajnega znanja. Učence spodbujamo k širjenju 
strpne in spoštljive komunikacije ter k razvijanju pozitivne 
samopodobe. 

Velik poudarek dajemo izobraževanju zaposlenih ter vključevanju 
učencev v različne šolske in obšolske dejavnosti. Trudimo se 

učencem ponuditi možnost za razvoj njihovih močnih področij in 
ponosni smo na njihove dosežke. Sodelujejo na različnih literarnih 
in likovnih natečajih, zelo uspešni so na tekmovanjih, sodelujemo 
pri številnih projektih (Knjižne mišice, Teden pisanja z roko, 
Teden otroka, Šola, da se ti zrola, Inovativna pedagogika 1:1 …).

Omogočamo jim vključevanje v različne dejavnosti, ki jih izvaja 
šola, in sicer: pevski zbor in šolski ansambel, čajanke ob knjigah, 
bralni maratoni, interesne dejavnosti, dodatni pouk, jezikovne, 
literarne in naravoslovne delavnice, šolski plesi idr. Vključeni so 
tudi v dejavnosti izven šole. 

Pod pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja smo v letu 
2019/2020 razpisali že 5. nagradni natečaj Vsaka vas ima svoj 

Olimpijski plakat Tokio 2020

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
glas, s katerim bi se hkrati – v kolikor nam bi dopuščale razmere – 
poklonili 120-letnici slovenskega šolstva na Muti.

Posebej ponosni smo glasbene dosežke OPZ, MPZ ter šolskega 
ansambla, še posebej na zlato priznanje, ki smo ga osvojili na 
Regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov 
2019 »Od Celja do Koroške«. V istem letu smo prav tako izvedli 
muzikal Čarovnija, s katerim smo se predstavili tudi na OŠ 
Ribnica na Pohorju, OŠ Šentjanž in na srečanju gledaliških 
skupin v Vuzenici. 

Posebno pozornost namenjamo tudi prostovoljnosti ter 
sodelujemo na kreativno-dobrodelnem tečaju Pišem/rišem za 
prijatelja, v okviru vseslovenske prostovoljske akcije Dan za 

spremembe pišemo stanovalcem Doma Hmelina Radlje ter pišemo 
apele in spodbudna pisma za pravice ljudi ali skupnosti, ki so jim 
dolgotrajno kršene človekove pravice. 

Komisijo je zagotovo prepričala tudi naša tesna vpetost v 
dogajanje kraja in sodelovanje na številnih občinskih prireditvah 
in proslavah (proslava ob materinskem dnevu in dnevu žena, ob 
mednarodnem dnevu invalidov, dnevu starejših, komemoracija 
idr.).

Lucija TOPLER, 
koordinatorica projekta OŠ Muta

SODELOVANJE NA NATEČAJIH

Na Osnovi šoli Muta se že vrsto let udeležujemo raznovrstnih 
natečajev, ki jih razpišejo v Sloveniji in na mednarodnem nivoju. 
Za prvo triado so najbolj primerni likovni natečaji, na katerih 
sodelujemo v največjem možnem številu tako pri pouku in 
podaljšanem bivanju kot tudi pri krožkih, kjer učenci ustvarjajo 
z najrazličnejšimi materiali in tehnikami. Najbolj pri srcu jim je 
slikanje z različnimi barvami. Različne teme so zagotovo navdih 
otrokom, ki radi ustvarjajo, potujejo, raziskujejo, spoznavajo 
nove kulture ter zanimive naravne in arhitekturne spomenike. 
Nekatere teme so bolj abstraktne in dopuščajo neskončne možnosti 
interpretacije, kar je prav tako primerno za mlajše ustvarjalce. 

V lanskem šolskem letu smo se zaradi šolanja na daljavo 
udejstvovali nekoliko v manjši meri. V okviru podaljšanega 
bivanja so drugošolci sodelovali le na štirih natečajih proti koncu 
lanskega šolskega leta: Natečaj za Mestno občino Slovenj Gradec, 
Otroci rišejo svet, Lumpi in natečaj ZOO Ljubljana, Ogrožene 
živali Slovenije. 

Na 1. državnem likovnem natečaju Ustvarjamo za ZOOplanet je 
bilo likovno delo učenca Anžeta Krivca pod mentorstvom Jožice 

Krajnc izbrano s strani strokovne komisije in je osvojilo 2. mesto 
v kategoriji OŠ 1. VIO. Za nagrado je dobil komplet šolskih 
potrebščin. Njegovo delo je razstavljeno na spletni razstavi, kjer 
si je lahko ogledal tudi vsa prispela dela v vseh kategorijah.

Na natečaju Lumpi.si se je Vid Laznik uvrstil med pet najboljših 
ustvarjalcev – Lumpijev in osvojil denarno nagrado in spletno 
razstavo vseh izbranih del. Ostali učenci so dobili zahvale.

Tudi letošnje šolsko leto smo se že udeležili nekaj natečajev: Igraj 
se z mano, Promet, Potovanje in bivanje v vesolju, mednarodni 
natečaj Risanje sovic …

Jožica KRAJNC, 
učiteljica OPB 2

Anže Krivc, 2. b

Vid Laznik, 2. b
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ČAJANKA

V petek, 5. 11. 2021, smo se učenci 2. triade zbrali v avli. Ogledali smo si 
predstavo o Piki Nogavički, ki je prvič šla v šolo.

Igrali so jo učenci in bila mi je zelo všeč. Po končani predstavi smo s sošolci 
odšli v knjižnico. Dokler smo čakali gostjo, smo si pripovedovali zgodbice 
o prijateljstvu. Jaz sem predstavila knjigo Princesa Julija in zapestnica 
prijateljstva. Dobili smo čaj z medom in dobre piškote. Z gostjo iz knjižnice, 
Vesno Dobnik, smo ustvarjali sovice prijateljstva. Naredili smo ušesa, obrazek, 
kljunček in velike očke. »Nahranili« smo jo z vato in obesili na žičko.

Čajanka je zelo hitro minila, ker je bilo zelo zabavno in zanimivo. Jaz sem svojo 
sovico podarila babici.

Taja ŠTRASER, 6. a 

DRUŽENJE PRVOŠOLČKOV Z DEVETOŠOLCI V TEDNU 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Nekje v nekem kotičku svojih src smo še vedno vsi učenci.
Rabindranath Tagore

Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča.
Lao Tse

Ne učimo se za šolo, marveč za življenje.
Seneka

Izmed množice rekov in pregovorov o pomenu učenja sem izbrala 
tri razmišljanja naših največjih svetovnih modrecev, saj nam 
jasno in nedvoumno povedo, da je učenje vseživljenjski proces, ki 
se nikoli ne konča. Še lepše pa je, ko lahko znanje drug drugemu 
podarimo ter ga hkrati drug od drugega tudi dobimo.

Čeprav so se načini poučevanja in učenja skozi stoletja spreminjali, 
se nikoli ni spremenil namen oz. cilj le-tega, saj ni bil nikoli omejen 
na prostor in čas. Vedno in povsod se nam namreč ponujajo 
priložnosti, da se od drugih naučimo nečesa novega. To so učenci 
naše šole spoznali tudi v okviru projekta Andragoškega centra 
Slovenije Teden vseživljenjskega učenja, ki je najvidnejša 
promocijska kampanja na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji. V projekt smo se vključili pod mentorstvom 
ge. Marije Lisec in ga izvedli v okviru podaljšanega bivanja z 
učenci prvih razredov.

Prvošolcem so se v ponedeljek, 4. oktobra 2021, v oddelku 
podaljšanega bivanja prostovoljno pridružili učenci devetih 
razredov ter jim s svojo družbo popestrili dan. Še posebej so se 
učenci razveselili njihovega sodelovanja pri družabnih igrah. 
V spontano nastalih manjših skupinah je bilo čutiti prijetno in 
sproščeno vzdušje. Med sodelujočimi se je razvil vesel klepet, 
»prvčki« pa so z navdušenjem sprejemali ideje in mnenja 
»starejših«, ki so na klimo v skupini vsekakor vplivali zelo 
pozitivno. Učenci so v igri uživali, bili so strpni drug do drugega, 
odprti za nove izzive ter ponosni na svoje dobro opravljene naloge 
in izdelke.

Čas, ki so ga prvošolčki preživeli v družbi devetošolcev, je 
prehitro minil, sami pa so izrazili željo, da bi takšno druženje še 
kdaj ponovili. Obljubim, da se bom potrudila, da še sama kdaj 
pripravim takšen prijeten dan druženja in učenja s starejšimi 
učenci, saj se strinjam z mislijo Leonarda Da Vincija, ki pravi: 
»Tako kot je prisilno hranjenje škodljivo, učenje brez 
veselja krni spomin, zato v njem ne ostane nič.«

Milena REPNIK,
učiteljica OPB 1

Skupaj nam je dobro šlo

Ustvarjali smo sovice prijateljstva

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – »ŽIVI ZDRAVO. POTUJ TRAJNOSTNO.«

To je bil slogan tedna mobilnosti, ki je letos potekal med 16. in 20. 
septembrom. Tudi na naši šoli so potekale številne aktivnosti, ki so 
bile vpete v izvajanje pouka pri različnih predmetih. Učitelji smo 
pouk izvajali na prostem, v naravi, s čimer smo učence ozaveščali 
o tem, da lahko vsak izmed nas prispeva k zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov, čistejšemu zraku in boljšemu zdravju. To pa 
predvsem s svojim načinom življenja, ko vožnjo z avtomobilom 
zamenjamo s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega 
prometa, saj so avtomobili glavni vir onesnaževanja zraka, ki 
ogrožajo našo prihodnost. 

Da je potreba po gibanju v teh časih še toliko večja, so potrdili 
tudi učenci, saj so v oblikah pouka na prostem neizmerno uživali 
in se naučili, da lahko z gibanjem izboljšamo možganske funkcije, 
krepimo kondicijo, imunski sistem – predvsem pa v naravi 
uživamo. Torej: »Migamo vse leto.«

Franja RAZDEVŠEK, 
razredničarka 7. a

V sredo, 22. 9. 2021, smo imeli sedmošolci dve uri slovenskega 
jezika v naravi. Peš smo se odpravili ob polju proti Dobravi. Na 
križišču proti strelišču in drevesnici smo se ustavili. Učiteljice 
so nam naročile, da se postavimo v vrsto glede na mesec rojstva. 
Pri tem smo morali biti čim bolj tiho in se sporazumevati z očmi 
in gibi. Nato smo morali v desno roko prijeti vrvico, levo roko 

pa smo morali položiti na ramo sošolca pred seboj. Zatem so 
nam učiteljice z ruticami zavezale oči, da nismo videli ničesar. 
Opozorile so nas, da moramo biti popolnoma tiho. Nato nas je 
razredničarka z vrvico vodila po poti skozi gozd. Bilo me je strah, 
saj nisem vedela, kje sem hodila. Zelo sem morala biti pozorna na 
sošolca pred seboj, da se nisem spotaknila. Težko je bilo biti ves čas 
tiho. Če je kdo kaj spregovoril, smo se ustavili. Skušali smo slišati 
tišino, kar je bilo zelo težko, saj so od ceste kar naprej prihajali 
zvoki avtomobilov in drugih vozil. 

Ko smo prispeli na travnik blizu drevesnice, smo si lahko rutice 
odvezali. Mislili smo, da smo hodili samo nekaj minut, vendar je 
trajalo bolj dolgo. Učiteljica nas je spraševala, kako smo se počutili 
in kaj vse smo slišali. Nato smo prebrali pesmico Daneta Zajca 
Pivci tišine. Pesmica je zelo zanimiva in mi je zelo všeč. Všeč mi 
je pesnikovo razmišljanje, da so nam avtomobili popili tišino, zato 
tišine sploh ni več, kar pesnika zelo skrbi. To smo doživeli tudi 
sami, saj smo se trudili biti tiho, a tišine nismo »slišali«. V pesmi 
nam je sporočil, da bi morali bolj skrbeti za okolje. Preizkusili smo 
se tudi v recitiranju. Vsak je poskušal pesem čim bolj doživeto 
prebrati. Zatem smo se počasi odpravili nazaj proti šoli, žal ne ob 
vrvici in z zavezanimi očmi. Ti dve uri pouka v naravi sta mi bili 
zelo všeč in zelo si želim, da bi jih bilo še več.

Neža SMOLAR PLACET, 7. a

VSE UČENCE OŠ MUTA NAUČIMO PLAVATI

Na OŠ Muta za učence od 1. do 3. razreda že vrsto let izvajamo 
projekt Vse učence OŠ Muta naučimo plavati. Lansko šolsko 
leto nam je bilo žal zaradi koronavirusa to onemogočeno. Kljub 
še vedno slabšim razmeram smo plavalni tečaj vseeno uspeli 
nemoteno opraviti takoj v tednu po jesenskih počitnicah. Učenci so 
se tega zelo razveselili. Že izlet z avtobusom do bazena na Ravnah 
na Koroškem je bil za njih zopet nekaj novega in zabavnega, saj je 
tudi to zadnje leto prava redkost.

Plavalni tečaj se je izvajal ves teden. Zjutraj smo imeli najprej 
pouk, potem pa so v bazenu vsak dan preživeli dve uri in pol. 
Razdeljeni v manjše skupine so zelo napredovali in nadgradili 
svoje znanje plavanja in prilagajanja na vodo. Najlepše je, če 
lahko s svojimi prijatelji in sošolci čofotaš, se igraš v bazenu in 
sodeluješ v drugačni obliki športne dejavnosti. Zadnji dan so, tudi 
z malo treme, pokazali, da so odlični plavalci. Zaključili so z igro 
v bazenu, kjer je odmeval otroški smeh in vrišč.

Pivci tišine – le kakšna pesem je to?Vse prej kot enostavno



MUČAN št. 38, DECEMBER 2021
22 23

Učiteljice smo zelo ponosne na naše učence. V tem plavalnem 
tednu so poleg skakanja v bazen morali prevzeti odgovornost 
za svoje stvari v nahrbtniku, se samostojno preoblačiti, tuširati, 
pomagati pri sušenju las. Pokazali so, da zmorejo veliko stvari 
opraviti sami, brez pomoči odraslega. Plavalni učitelji so naše 
učence zadnji dan na podelitvi diplom še posebej pohvalili za 
njihov napredek, pridnost in upoštevanje reda na bazenu.

Komaj že čakamo, da minejo zimski meseci in se aprila zopet 
podamo na naš plavalni tečaj.

Danijela PLANINŠIČ,
razredničarka 2. a

Plavalnega tečaja na Ravnah na Koroškem so se v tednu od 20. 
do 24. septembra udeležili tudi četrtošolci. Vsakodnevno so urili 
plavanje prsno in hrbtno. Razdeljeni so bili v skupine glede na 
sposobnosti plavanja. Šlo jim je vedno bolje, zadnji dan pa jih je 
čakala preizkušnja plavanja za usvojitev konjičkov in delfi nčkov. 
Ob zadnjem preizkusu so se učenci zelo potrudili in dali vse 
od sebe, za kar so bili tudi nagrajeni. Vsak izmed njih je osvojil 
diplomo. Učenci so pri plavanju zelo uživali in tudi upoštevali 
navodila vaditeljev plavanja.

Doris SRČIČ,
razredničarka 4. a

AKCIJA POKLONI ZVEZEK

Vsak človek se kdaj v življenju znajde v težavah. Biti solidaren 
pomeni priskočiti na pomoč človeku, ko jo ta res potrebuje. Poti, 
da storimo dobro delo, pa je mnogo.

Že vrsto let učenci OŠ Muta skupaj s svojimi starši sodelujemo v 
humanitarni akciji POKLONI ZVEZEK, v kateri se zbira velike 
črtaste zvezke za otroke iz družin v stiski. Še posebej tistih, ki so 
prizadeti zaradi brezposelnosti staršev, bolezni in drugih težkih 
okoliščin. Akcija poteka vsako leto v mesecu maju in juniju. 
Učenci vseh razredov v šolo pridno prinašajo zvezke, kjer jih 
zbiramo in jih nato podarimo Slovenski Karitas.

Da pa sama akcija vzpodbudi pri učencih še večjo dobrodelnost, 
lahko le-ti po želji zapišejo na razglednico svoj pozdrav, misel ali 
narišejo risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel.

Glede na izkušnje iz zadnje 
gospodarske krize in krizni 
čas, v katerega smo ujeti, 
pričakujemo, da bodo stiske 
samo še večje in hujše. Prav 
zato je pomembno, da znamo 
prisluhniti drug drugemu in 
razvijamo med mladimi čut 
solidarnosti do sovrstnikov.

Alenka VILAR, prof.

Da se bomo naučili, moramo dobro poslušati Kako smo že izmučeni ...

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV

Pokloni zvezek

TEDEN OTROKA

Teden otroka je za učence in učitelje poseben teden. In tako 
je tudi prav. Učitelji se trudimo, da učencem ponudimo čim 
bolj raznovrstne dejavnosti, nekaj si jih lahko izberejo tudi 
sami. Pouk je takrat poseben in razigran – kot naši učenci.

Ob tednu otroka se organizirajo tudi dejavnosti izven pouka v 

popoldanskem času. Takšna je bila delavnica za učence prve 
triade. Učiteljice smo pripravile gibalno-ustvarjalne dejavnosti; 
udeležba je bila visoka, prav tako je bila visoka njihova motivacija 
za aktivno sodelovanje.

Janja GNAMUŠ, prof.

BRALNI MARATON

V petek, 8. 10. 2021, smo se učenci 
a-oddelkov 3. triade udeležili bralnega 
maratona, ki je potekal od 16. do 22. ure. 
Brali smo knjigo Vrnila se bo avtorice 
Gill Lewis. Pripoveduje o 11-letni punci 
Ioni in fantu Callumu, ki imata svojo 
skrivnost, in sicer opazujeta in ščitita ribje 
orle, ki so zelo ogrožena vrsta ptic. Knjiga 
govori o prijateljstvu, varovanju narave 
in zaupanju. Na trenutke je tudi zelo 
žalostna.

Seveda pa nismo ves čas samo brali, saj 
smo vmes imeli odmore za piškote, sadje, 
malico in celo sladek čaj, pa tudi zabave 
ni manjkalo. Če rad bereš in se zabavaš, 
se nam lahko z veseljem pridružiš na 
naslednjem bralnem maratonu!

Nuša PEČOLER, 9. a 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

V sredo, 13. oktobra 2021, smo na Osnovni 
šoli Muta izvedli bralni popoldan in se s 
tem pridružili projektu Nacionalni mesec 
skupnega branja. Sodelovale so devetošolke 
Tjaša Mager, Urška Čas, Vita Pečoler, 
Nuša Pečoler, Nuša Ladinek, Žana Lorenci 
in Nastja Pečnik. Učencem 2., 3. in 4. 
razreda so prebrale zgodbe O polžu, ki je 
kupoval novo hiško, O dečku, ki se je bal 
vode in Izabelo. Branju zgodb so sledile 
ustvarjalne delavnice. Učenci 2. razreda 
so iz plastelina izdelovali polžke, učenci 3. 
razreda so naredili lutke, učenci 4. razreda 
pa so izdelali plakat o deklici, ki je jecljala. 
Učenci so bili zelo navdušeni, želijo si še 
več takšnih bralnih popoldnevov.

Jožica LAUKO,
knjižničarka

Ustvarjalnost brez meja

Devetošolke med »sadno-sladkim« odmorom

»Bilo mi je všeč, ker smo ustvarjali in se razgibali. Z voščenkami in 
barvicami smo risali jesensko drevo. Najbolj všeč mi je bilo, da smo 
listke naredili s prstki. Nato smo ustvarili še en izdelek iz jesenskih 
plodov. Ob tem smo se veliko smejali in se hecali. Ko smo dokončali, 
smo imeli odmor. Popili smo vodo in pojedli sadje. Sledila je menjava 
skupin, zato sem odšla na gibalno delavnico v telovadnico. Najprej 
smo se razgibali. Učiteljica nam je naredila poligon. Bil je zelo 
zabaven. Najboljše je bilo, da smo si nato lahko sami izbrali igre. 
Igrali smo se črnega moža.«

Taja GNAMUŠ, 2. a

Zgodba nam je dala misliti!
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ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE OŠPP MUTA

Učenci šole s prilagojenim programom so se od 30. 
8. do 3. 9. 2021 udeležili plavalne šole v Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Burja v Seči. 
Lepo sončno vreme in toplo morje smo izkoristili za 
aktivnosti v in ob morju. Spoznali smo tudi fl oro in 
favno primorskega sveta.

Kako malo je potrebno, da na ustnice privabiš nasmeh, 
iz oči pa sijeta sreča in veselje. Nam je to uspelo!

Stanko ŠPEGELJ,
učitelj športa

V ponedeljek smo šli s sošolci in učitelji v šolo v 
naravi v Burjo. Vozili smo se tri ure. Ko smo prišli, 
smo najprej pospravili oblačila, potem smo šli na 
kosilo in na bazen. Po večerji smo šli spat. Ostale 
dni smo se kopali v morju. Veliko smo se tunkali in 
zabavali. Po kosilu smo počivali. Zvečer smo igrali 
karte. Imeli smo se super. 

Žan SLANA, 6. razred

TRADICIONALNI ZAJTRK NA OŠPP MUTA

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji dogodek 
dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji 
petek v novembru. Na OŠ in OŠPP Muta smo v 
petek, 19. 11. 2021, v skladu s sloganom »Zajtrk s 
sadjem – super dan!« učence ozaveščali o pomenu 
zajtrka, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih 
živil ter o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva. 

Zjutraj smo si privoščili okusen zajtrk – kruh, 
maslo z medom, mleko in jabolka. Ogledali smo si 
zanimiva prispevka, nato pa svojo ustvarjalnost 
preizkusili v izdelovanju čebelic in panja. Ker brez 
peke pri nas enostavno ne gre, smo tokrat spekli 
pirin kruh in žemljice, za povrh pa pripravili še 

smetanov in čičerikin namaz. Da bi učence 
znova opomnili na pomen zdravega načina 
življenja in gibanja, smo se na koncu podali 
še na sprehod, kjer so se zelo razveselili 
kamenčkov prijaznosti, ki so jih našli ob poti. 
Zavedamo se, da na naše zdravje v veliki 
meri vpliva naše počutje, zato smo nekaj 
časa namenili tudi pogovoru o vrednotah. 
Njihovi vtisi so bili zelo pozitivni, saj niso 
bili ponosni le na svoje »umetnine«, temveč 
tudi na svoje vzorno vedenje.

Lucija TOPLER,
razredničarka oddelka 1

Pomoč v kuhinji

Uživali smo v okusnem zajtrku

Učenci OŠPP v plavalni šoli v CŠOD Burja v Seči

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV
NOVINARSKI KROŽEK

»NEPOZABEN JE OBČUTEK, KO POMAGAŠ 
ONEMOGLI ŽIVALI«
Sredi oktobra smo se učenci tretje triade zbrali na čajanki ob 
knjigah. Pogovarjali smo se o živalih. Na čajanko smo pripeljali 
svoje živali: od polža, koze, želve, psov, zajca, vse do konja. Gost 
čajanke je bil gospod Sebastjan Krečič z Veterinarske postaje 
Radlje ob Dravi, ki smo mu zastavili nekaj vprašanj.

Zakaj ste se odločili za poklic veterinarja?
Za ta poklic sem se odločil v srednji šoli, odločitev je bila povezana 
z odraščanjem na mali kmetiji na obronkih pohorskih gozdov.

Kako dolgo že delate na Veterinarski postaji Radlje ob 
Dravi?
Letos mineva 19 let, odkar sem prišel v te kraje.

Naši ljudje, predvsem kmetje, Vas dobro poznajo. Kakšen 
vtis so naredili na Vas?
Kmetje so delavni in zavzeti živinorejci. Trudijo se obdelovati 
kulturno krajino in rediti zdrave živali na kar se da okolju prijazen 
način.

Je delo na terenu naporno?
Delo terenskega veterinarja je naporno. Dnevno terenski 
veterinar naredi tudi do 250 kilometrov z avtomobilom. Vedeti 
morate, da do dosti kmetij vodi makadamska cesta, kar pomeni, 
da se povprečna potovalna hitrost zniža na 30–40 km/h. Delo 
poteka v vseh letnih časih, ob vsakem vremenu. Delo dežurnega 
veterinarja zajema tudi stanje pripravljenosti oz. dežurstva 
24 ur dnevno. Vsa zgoraj navedena dejstva govorijo o tem, da 
mora biti terenski veterinar v zelo dobri delovni kondiciji, ker so 
obremenitve precejšnje.

Se spomnite kakšne najbolj zanimive izkušnje, ki se vam 
je pripetila med delom?
Česa posebnega ne bi izpostavil, nepozaben pa je občutek, ko 
onemoglemu pacientu pomagaš, ga postaviš na noge in potem 
čez kak dan, dva, tri, vidiš, kako veselo pride do tebe, miga 
repom, začne zopet jesti, je živahen.

Kako ljudje v naši okolici skrbijo za živali?
Večinoma lepo skrbijo zanje, standard oskrbe živali je neposredno 
povezan s standardom ljudi. V zadnjih 20 letih so se prihodki 
precej zvišali, posledično ljudje tudi dosti bolje skrbijo za živali, 
čeprav tudi prej, 20 let nazaj, ni bilo tako slabo.

Zakaj se ljudje odločajo za hišne ljubljenčke?
Iz različnih vzrokov. Starši po navadi otrokom na njihovo željo 
pripeljejo, kupijo žival, da bi naučili otroke neke osnovne skrbi, 
odgovornosti za male živali. Starejši občani pa si živali priskrbijo 
po navadi zaradi tega, da jim te delajo družbo, jim zagotavljajo 
vsakodnevno družbo na svežem zraku in tako naprej.

Ali imate tudi Vi doma kakšno hišno žival? 
Ja, imam. Če poznate risani fi lm Garfi eld, potem poznate tudi 
glavna junaka tega fi lma, to sta mačkon Garfi eld in kuža Odi. 
Doma imam oranžnega mucka z istim imenom in kužka Odija. 
Mucku pa delata družbo še dve drugi mucki, Pika in Poka.

Hvala za odgovore. Želiva Vam še veliko zadovoljstva pri 
delu.

Sana KORAT in 
Pia DRAJZINGER, 7. b

Ponosna sedmošolka s svojim konjem na čajanki

Veterinar Sebastjan Krečič med opravljanjem svojega dela
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SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA 
Sreča je najbolj srečnih velikosti, vonjav in oblik. In nikoli je ni 
preveč za tisti srečenosen dotik … (Bina Štampe Žmavc)

Kljub izjemni situaciji že v tretjem šolskem letu ustvarjamo naš 
mozaik življenja in dela … v glavnem v šoli, delno tudi virtualno 
za ves razred ali hibridno, a vendarle povezani in v sodelovanju 
vsi skupaj, dijaki, starši, učitelji.

Kreativnost, inovativnost, prilagodljivost, samozaupanje, 
prevzemanje odgovornosti … lik mladega človeka v sedanjosti in 
prihodnosti je vodilo našega pedagoškega dela.

December ... Lep mesec, čas za letni obračun, razmislek o delu, 
uspehih, tudi čas načrtov za naslednje obdobje … v šolah čas 
ocenjevanja, preverjanja … navsezadnje je ob koncu meseca skoraj 
polovica pouka za nami. Pouk in učenje sta najpomebnejša, a je 

morda v tem času še pomembneje predvsem poskrbeti za zdravje 
in se odgovorno vesti tudi do drugih.

Ob vstopu v letu 2022 vam dijaki in učitelji Srednje šole Slovenj 
Gradec in Muta želimo:
Naj se svet zavije v medsebojno razumevanje.
Naj vas veselje obdaja s predano pozornostjo!
Naj bo dobro razpoloženje vedno v vas!
Naj bo zdravja na pretek!

Raznolikost programov (več o tem na spletni strani šole in FB-
profi lu) ponuja pestro izbiro vključevanja v vrsto šolskih in 
mednarodnih projektov, možnosti opravljanja prakse v tujini, 
kar še nadgradi redni pouk. S ponosom se oziramo na mnoge 
uspehe naših dijakov na vseh strokovnih področjih in vsakoletnih 
izjemnih uspehih na poklicni maturi. 

IZJEMEN USPEH NA POKLICNI MATURI 2021

Šolsko leto 2020/21 smo v precejšnji meri prehodili na prav 
poseben način, na daljavo, tudi zaključili smo ga zelo podobno. 
Tudi tokrat je tak dogodek podelitev spričeval poklicne mature in 
zaključnega izpita.

In še posebej smo ponosni na izjemne trenutke … V letu 2021 je 
izobraževanje zaključila generacija, ki se je že v 3. letniku zadnjo 
tretjino v celoti izobraževala na daljavo, nato še v 4. letniku zelo 
podobno.

Uspeh je velik, res izjemen, še zlasti v teh zahtevnih časih. S 
ponosom čestitamo vsem maturantom naše šole, a vendarle 
poklanjamo posebno pozornost najboljšim. 

Kar šest dijakov in dijakinj je doseglo izjemen rezultat na poklicni 
maturi; postali so zlati maturanti: Rene Blimen, Asja Kotnik, 
Anja Krivec, Katjuša Krpan, Taja Smrekar in Eva Šteharnik,
vsi iz programa predšolska vzgoja. Iskrene čestitke!

Ob podelitvi smo vsem dijakom sporočili naslednje: Ujemite 
čim več trenutkov sreče, da boste z njimi krepili in bogatili vse 
lepe stvari! In tisto, kar želimo najbolj, je stvar, ki ni znanje, 
temveč vrednota ... Želimo vam, da se naučite shajati s soljudmi, 
kajti človeški odnosi so v širokem učnem načrtu življenja 
najpomembnejša in najdragocenejša znanost.

Zlati maturanti 2021 z razredničarko in ravnateljem
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USPEH JERNEJA POROČNIKA NA PRESTIŽNEM TEKMOVANJU 
EUROSKILLS GRAZ 2021

Euroskills je tekmovanje v poklicnih spretnostih mladih od 18 do 
25 let, ki se odvija vsaki dve leti. Vsak tekmovalec lahko tekmuje 
samo enkrat. Za uvrstitev na tekmovanje je potrebna kvalifi kacija 
na državnem tekmovanju posamezne države. 

Letošnje tekmovanje se je dogajalo v sosednji Avstriji, v Gradcu. 
Zato si ga je ogledalo tudi kar nekaj obiskovalcev iz Slovenije, 
predstavniki vlade, ministrstev in CPI. Med seboj se je pomerilo 
400 tekmovalcev iz 31 držav, tekmovali pa so v 38 različnih 
poklicih. Še 10 poklicev se je promoviralo kot predstavitvenih in 
zato na njihovih področjih medalje niso bile podeljene.

V Gradcu je bilo iz Slovenije 11 tekmovalcev, ki so se pomerili 
v 9 panogah. To so aranžerstvo, cvetličarstvo, strežba, IKT, 
kamnoseštvo, mehatronika, slikopleskarstvo, stavbno mizarstvo 
in pohištveno mizarstvo. 

Slovenijo in tako tudi šolo je na področju pohištvenega mizarstva 
predstavljal naš dvakratni državni prvak Sloveniaskills Jernej 
Poročnik z mentorjem Andrejem Ott om, ki je sicer že končal 

program lesarski tehnik. Zaradi situacije covid-19 je nekaj držav 
tekmovanje odpovedalo, kljub temu pa je bilo v panogi še vedno 
8 držav. Po točkah je bil Jernej v zlati sredini, ki mu je prinesla 
5. mesto. Zmagala je Rusija, druga je bila Avstrija, tretja pa 
Madžarska. Malo zaboli dejstvo, da mu je po preračunu točk do 
medalje za odličnost zmanjkalo samo 5 točk – dosegel jih je 695 
od 700. Medalja za odličnost se podeli tekmovalcem, ki presežejo 
določeno število točk ne glede na to, ali so se uvrstili med prve tri, 
torej dobitnike medalj. Glede na zahtevnost naloge so bile razlike 
v točkah zelo velike. Jernej je pustil Belgijo, Portugalsko in Poljsko 
daleč za seboj. 

Pred tekmovanjem so dobili načrte za omarico, poimenovano 
vinski bar. Po tem izdelku tekmovalec omarico izdela in trenira 
vezi. Načrte neodvisni zunanji strokovnjak tik pred tekmovanjem 
spremeni za 30 %. Do dneva tekmovanja tekmovalec novega 
načrta ne pozna. Ko se mu razgrne, ima 15 minut, da ga pogleda, 
15 minut, da se posvetuje s svojim mentorjem, nato se tekma 
začne. Spremembe so našemu Jerneju povzročile nekaj preglavic, 
zaradi katerih je spremenil vrstni red izdelave posameznih delov. 
Za izdelavo izdelka so imeli na razpolago maksimalno 18 ur. 
Jernej je prvi dan delal odlično, dokončal je obod in izdelal precej 
zahtevno intarzijo. Drugi dan pa se je zapletlo pri vseh kotih, ki 
jih je moral prilagajati za čepne vezi z leve in desne strani. Vzelo 
mu je preveč časa, zato posameznih delov še ni zlepil, kot je imel v 
načrtu. Za zadnji dan se je temeljito pripravil, skušal nadoknaditi 
zamujeno, a vseeno je zmanjkalo časa za predal. Izpustil ga je, 
da se je izkazal pri površinski obdelavi, ki je za vsak izdelek zelo 
pomembna. Brušenje daje izdelku končno kakovost in prinaša 
točke. 

Že malenkosti odločajo o končni oceni. Jernej je pokazal svoje 
sposobnosti na visoki ravni in glede na vložen čas dosegel odličen 
rezultat. Nanj smo zelo ponosni in mu želimo, da še naprej s tako 
zavzetostjo in veseljem ustvarja v mizarskem poklicu. Prav tako 
mu želimo uspešen študij na višji šoli v Mariboru, kjer bo kljub že 
zdaj veliki širini še dopolnil svoja znanja.

Jernej med delom Mentor Andrej Ott o in Jernej Poročnik po podelitvi nagrad

Predsednik DS A. Kovšca spremlja Jernejevo delo
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GTZ TEKMOVANJE IN OBISK VINSKE KLETI VIPAVA 1894

V četrtek, 14. 10. 2021, so se dijaki programa gastronomija, GT1 
in GT2, udeležili strokovne ekskurzije: obiskali so 68. Gostinsko 
turistični zbor v Jamskem dvorcu v Postojni, kjer je v smeri 
kuharstvo tekmoval naš dijak Lovro Bobek. Pripravil je glavno 
jed, ki je obvezno morala vsebovati ribo, tekmovalni krožnik pa je 

vseboval skupno 9 komponent: »zelhano« postrv z ajdovo kašo in 
ajdovimi kokicami, ocvrto šalotko, sotirano blitvo, luštrekovo olje, 
rženi začimbni drobljenec, robidov preliv in postrvji consomme. 
Lovro je za sodelovanje prejel srebrno priznanje.

EKSKURZIJA V SALZBURG

V petek, 1. 10. 2021, so se dijaki programa 
turizem odpravili na ekskurzijo v Salzburg. Vsak 
je dobil temo, ki jo je moral predstaviti, na koncu 
predstavitve pa je povedal še kakšno šalo na izbrano 
temo. 

Njihov prvi ogled je bil rudnik soli Hallein v Dürnbergu, kjer 
jih je zaposleni v angleščini in nemščini popeljal skozi življenje 
rudnika. Oblekli so se v prava rudarska oblačila in se v notranjost 
odpeljali z manjšim vlakom, drveli po drčah ter pot nadaljevali s 
splavom po vodi. Zanimivo, prečkali so tudi mejo z Nemčijo in se 
potem vrnili nazaj v Avstrijo. 

Pot so nadaljevali do mesta Salzburg, kjer so si z vodnikom ogledali 
mesto in njegove kulturne znamenitosti: Mozartov trg in njegov 
spomenik, rezidenco in rojstno hišo ter trg z baročnimi vodnjaki, 
stolnico Rotovž, Kolegijsko cerkev, od daleč tudi trdnjavo nad 
mestom. Za dijake tega programa so tovrstne ekskurzije zelo 
pomembne, saj pripravijo program, vsebinske predstavitve in se 
preizkusijo tudi v samem vodenju; z njimi so učitelji strokovnih 
predmetov in vodnik agencije. 

Četudi je bilo na ekskurziji potrebno upoštevati vsa pravila zaradi 
razširjenosti virusa, so se vsi dijaki odlično pripravili, vodenje 
izvedli po navodilih in se ob tem še zabavali.

PROJEKT ERASMUS+

Letos je naša šola prvič stopila 
na samostojno pot pri projektu 
kratkoročne mobilnosti dijakov 
Erasmus+, v sklopu katerega bodo 
pridobivali delovne izkušnje v tujini. 

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno 
sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in 
športa. Namen programa je dvig kakovosti izobraževanja 
in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in 
konkurenčnosti gospodarstva Unije. 

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu 
posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, 

ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, 
ohranjanja okolja in prehoda na digitalno družbo ter aktivno 
participacijo oz. sodelovanje v demokratičnem življenju.

Program omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo 
izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter 
izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge 
institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli 
navezujejo na aktivnosti področja. Preko aktivnosti posamezniki 
pridobijo različne osebne in strokovne spretnosti in 
kompetence, v tujini opravijo študijske obveznosti ali praktično 
usposabljanje, razširijo mrežo poznanstev in poznavanje sistemov 
izobraževanja po različnih državah. Institucije prav tako pridobijo 

Dijakinja med vodenjem na avtobusu Salzburg oktobra
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nova znanja, različne metode dela, ki dvignejo kakovost 
njihovega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

Dijaki, željni novih znanj, izzivov ter poznanstev, so se v večjem 
številu odzvali na razpis tritedenske mobilnosti. Skrbno smo 
preučili vsako prijavo, kajti to edinstveno izkušnjo želimo omogočiti 
čim večjemu številu dijakov. Pri točkovanju se ni upošteval zgolj 
učni uspeh, temveč smo iskali dijake, ki bodo suvereno predstavljali 
svojo šolo ter našo državo zunaj meja. Iskali smo vrline, kot so 
odgovornost, organiziranost, kreativnost in urejenost, nenazadnje 
pa tudi ustrezen nivo znanja angleščine, kajti jezik je temeljno 
orodje pri sporazumevanju in poklicnem delu. Izbrali smo sedem 

dijakinj, ki se bodo v spremstvu profesorjev februarja preizkusile 
na ustreznih delovnih mestih v mestih Braga na Portugalskem in 
Torino v Italiji. Naslednjo mobilnost bomo izvedli maja, nekateri 
kandidati pa bodo na vrsto prišli v prihodnjem šolskem letu. 

Našo mrežo ves čas razvijamo, iščemo nove možnosti in se 
povezujemo s partnerji iz tujine, zato upamo, da bomo lahko 
ponudili še več destinacij, kjer bodo dijaki imeli priložnost pokazati 
svoje znanje in pridobiti edinstvene delovne izkušnje.

V naslednji številki bomo že lahko v sliki in besedi poročali o prvi 
mobilnosti.

SREČANJE UČITELJEV V OKVIRU MEDNARODNEGA 
ERASMUS+ KA2 PROJEKTA »GEOCAD« 

V tednu med 18. in 22. 10. 2021 je v okviru projekta Geocad 
potekalo srečanje učiteljev iz Estonije, Grčije, Portugalske, Turčije 
in Slovenije. Srečanje je organizirala Srednja šola Slovenj Gradec 
in Muta, ki je tudi glavna koordinatorica projekta. Tema projekta je 
tehnično risanje in uporaba digitalnega računalniškega programa 
Autocad, pri katerem se uporabljajo dvo- in tridimenzionalne 
tehnične risbe. Dijaki, ki bodo sodelovali pri aktivnostih projekta, 
bodo imeli možnost izboljšati svoje tridimenzionalne veščine 
razmišljanja in oblikovanja, povečale se jim bodo digitalne 

kompetence, kakor tudi njihova sposobnost uporabe informacijske 
tehnologije.

Srečanje v Sloveniji je bilo namenjeno pripravi gradiva, in sicer 
delovnih listov s področja tehniškega risanja, ki jih bodo dijaki vseh 
sodelujočih šol reševali na srečanju v Turčiji, ki bo predvidoma 
decembra letos. Takrat se bodo v mestecu Dereli, na obali Črnega 
morja, srečali po štirje dijaki in dva učitelja vsake sodelujoče šole.
Srečanje je potekalo v zelo prijetnem vzdušju kljub covid omejitvam.

pridobivali delovne izkušnje v tujini. 

V rudniku soli in hkrati na državni meji med Avstrijo in Nemčijo Učitelji iz evropskih držav pred novim prizidkom šole
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PREDSTAVITEV ZAVODA OSEBA MUTA

Zavod OsebA Muta je zavod za 
izvajanje osebne asistence in drugih 
storitev socialnega varstva in je novost 
v občini; z rednim delom na Glavnem 
trgu 18 je pričel julija letos.

Glavna dejavnost zavoda je izvajanje 
storitev osebne asistence, kar ima 
podlago v Zakonu o osebni asistenci. 
Gre za zakon, ki invalidnim osebam v 
starosti od 18 do 65 let priznava pravico 
do plačane osebne pomoči – do osebne 
asistence.

Postopek uveljavljanja te pravice se prične s podajo vloge na 
center za socialno delo. Strokovna delavka zavoda OsebA 
zainteresiranim pri tem pomaga in svetuje skozi ves postopek do 
vključitve v izvajanje storitev ter do zaposlitve osebnega asistenta 
ali asistentke za posameznega upravičenca.

Zavod OsebA Muta želi razviti svojo dejavnost še na področju 
domače oskrbe za bolnike, invalide in starejše od 65 let – program 
DOBIS. Za to skupino oseb je v Sloveniji najslabše poskrbljeno, 
čeprav so nam prav te generacije po vojni gradile domovino in s 
tem omogočile današnjo blaginjo. Številni med njimi ne želijo v 
dom za ostarele, saj z nekaj pomoči druge osebe še zmorejo živeti 
v svojem okolju, ki so ga dolga leta ustvarjali, ki ga imajo radi in 
se v njem počutijo varne.

Storitve, ki jih vključuje program DOBIS, se nanašajo na:
- osebno in socialno oskrbo, ki zadeva prehrano, zdravje, nego, 

socialne stike, plačevanje položnic ipd.;

- notranja gospodinjska opravila, ki zajemajo higieno bivalnih 
prostorov, pranje, likanje in zlaganje perila, pomivanje, 
brisanje, pospravljanje posode ipd.;

- zunanja gospodinjska opravila, ki pomenijo urejenost 
zunanjega bivalnega okolja in pomoč pri mobilnosti izven 
doma ter zajemajo čiščenje snega, grabljenje listov, pometanje 
terase, košnjo trave na manjših površinah, spremstvo ipd.

Verjamemo, da bo izvajanje programa DOBIS marsikateremu 
občanu polepšalo starost in izboljšalo kvaliteto življenja, ker si 
to vsekakor zaslužijo. Seveda bomo sodelavci zavoda OsebA pri 
svojem prizadevanju potrebovali razumevanje in podporo s strani 
občine, donatorjev in prostovoljcev, da bomo lahko program 
DOBIS spravili v življenje že kmalu v letu 2022.

Ivanka KOTNIK

Srečanje uporabnikov in osebnih asistentov v dvorani PGD Muta
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PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA »SOVICA V VRTCU«

V mesecu oktobru smo v knjižnico na Muti povabili vse otroke, 
ki obiskujejo vrtec na Muti, da jim predstavimo poseben kotiček v 
knjižnici.

V otroškem delu knjižnice smo pripravili poličke ter posebej označili 
in izpostavili knjige za predšolsko bralno značko Sovica v vrtcu. 
Takšno obliko spodbujanja branja pri najmlajših smo si v knjižnici 
zamislili z namenom, da še bolj okrepimo sodelovanja z lokalnimi 
vrtci in s skupnimi močmi nagovarjamo otroke ter seveda njihove 
družine k branju. Ugotovili smo, da skoraj ni otroka, ki knjižnice 
še ni obiskal; velika zasluga gre seveda vzgojiteljicam, ki svoje 
skupine iz vrtca pogosto pripeljejo v knjižnico, si skupaj z njimi 
izberejo knjige, ki jih potem prebirajo v vrtcu. Delo vzgojiteljic 
je zelo pohvalno, naše sodelovanje zelo uspešno, vsi skupaj pa 
si želimo, da se te dobre bralne navade prenesejo tudi v domove 
otrok. Starše želimo vzpodbuditi, da si vzamejo čas, skupaj z 
otroki obiščejo knjižnico in doma skupaj z njimi prebirajo knjige. 
V tem sodobnem času hitenja, vsakodnevnih novic in ob neštetih 
materialnih dobrinah otroci pogosto pogrešajo le naš čas, ko se lahko 
posvetimo samo njim, se z njimi pogovorimo, prebiramo zgodbice 
in se sprostimo.

Vzemimo si čas za naše otroke, ga preživimo kvalitetno ter uživajmo 
skupaj z njimi.

Vesna DOBNIK,
višja bibliotekarka

KNJIŽNICA MUTA

ČAJANKA S KNJIGO

Čajanka s knjigo 
je projekt, ki ga 
Knjižnica Radlje 
in Osnovna šola 
Muta izvajata že 

od leta 2008. Namenjen je učencem 7., 8. in 
9. razreda, ki radi berejo. Dobimo se trikrat v 
enem šolskem letu in se vsakič pogovarjamo o 
določeni temi. Predhodno dobijo učenci tudi 
knjige na to temo, da jih preberejo in lahko v 
pogovoru aktivno sodelujejo. 

Po lanskoletnem premoru smo letos, 15. 10. 
2021, uspeli izvesti prvo Čajanko s knjigo v 
tem šolskem letu na zelo priljubljeno temo – 
SKRB ZA ŽIVALI. Zbrali smo se na sončno 
petkovo popoldne, v parku ob šoli, učenci pa so 
s seboj pripeljali tudi svoje ljubljenčke. Poleg 
psov in mačk, ki so v naših domovih najbolj 
zastopani, smo v svoji sredini gostili še konja, 
kozo, kunca, želvo in celo polža. Povabili 
smo gosta – veterinarja, gospoda Sebastjana 
Krečiča, da bi nam s svojim znanjem in 
izkušnjami razširil obzorje, a nas je moral, 
žal, zaradi službenih obveznosti predčasno 
zapustiti. Po uvodni predstavitvi nekaterih 
ljubljenčkov smo srečanje nadaljevali s 

predstavitvijo vsebin prebranih knjig. Sledil 
je še pogovor o skrbi za živali, primernem 
ravnanju z njimi in o ogroženih živalskih 
vrstah ter razlogih zanje. Zadnje minute so 
bile, kot vedno, namenjene pogostitvi, ki pa 
je letos zaradi poostrenih razmer potekala 
ločeno po posameznih razredih.

Ker verjamem, da so knjige o živalih 
marsikomu zanimive, prilagam seznam 
mladinskih leposlovnih knjig na to temo:

BURGESS, M.: Klic poslednjega volka
CERKVENIK, A.: Blisk 
CERKVENIK, A.: Ovčar Runo 
CRAMMOND, L.: Poslušalka konjev 
DOLENC, M.: Kako dolg je čas 
DUNCAN, L.: Hotel za pse 
DUNCAN, L.: Novice za pse 
GLOGOVEC, V. Z.: Sanjske konjske zgodbe 
GRANT, K. M.: Krvavo rdeči konj 
HAGER, M.: Pesem za kitovo pot domov 
HIAASEN, C.: Skovikanje 
IHIMAERA, W.: Legenda o jezdecu kitov 
KIPLING, R.: Knjiga o džungli 
KNIGHT, E.: Lassie se vrača 
KRVINA, M.: Deklica s konji 

LEAN, S.: Stoti konj 
LEWIS, G.: Vrnila se bo 
LONDON, J.: Klic divjine 
LONDON, J.: Beli očnjak 
MAL, V.: Sreča na vrvici 
MORPURGO, M.: Grivasti vojak 
MUCK, D.: Nebo v očesu lipicanca 
NAJLEPŠE zgodbe o mačkah
NAJLEPŠE zgodbe o psih
PROSENJAK, B.: Divji konj 
SCHULTZ, J. W.: V velikem apaškem gozdu 
SEWELL, A.: Črni lepotec 
ŠEBESTA, J.: Pes pa v smeh 
VOGRIČ, M.: Molitev nekega psa 

Prepričana sem, da je med nami veliko 
ljubiteljev živali in morda koga v 
prihajajočih prazničnih dneh pritegnejo 
knjige, ki osvetljujejo prvinskost, pristnost 
in poglobljeno vez, ki jo lahko človek stke v 
svojem odnosu in predani skrbi za živali. 
In morda se v nas prižge iskrica dobrote in 
bomo bolj prijazni tako do živali kot tudi do 
soljudi …

Tanja REPNIK, 
višja bibliotekarka

Sovico na Muti je obiskala najmlajša skupina 2021

Nato so si dijaki ogledali še vinsko klet Vipava 1894 in poskusili 
nekaj izbranih vin.

Dan je bil zelo pester, dijaki so se lahko po dolgem času spet 
strokovno udejstvovali, kar je izjemno pomembno za njihovo 
nadaljnjo poklicno pot.

Alenka HELBL, prof.

Slastna jed Lovra Bobka

Lovro med pripravo jedi
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DOBRO JUTRO SOSED – KOROŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Koroška gospodarska zbornica je 
predstavnik koroškega gospodarstva. 
Podjetjem pomagamo do pravih, 
kvalitetnih informacij, ustvarjamo 
ugodno poslovno okolje za njihovo 
čim boljše poslovanje, odpiramo vrata, 
kjer je le mogoče, pobude koroških 

podjetij prenašamo na odločevalce, izvajamo izobraževanja in 
usposabljanja, ki jih podjetja potrebujejo za delo, in mnogo drugih 
aktivnosti. Na Koroški gospodarski zbornici ocenjujemo izjemno 
velik potencial v povezovanju podjetij, povezovanju regije, saj 
lahko tako skupaj rastemo, dosegamo izjemne rezultate.

V oktobru smo pričeli s projektom, ki smo ga poimenovali »Dobro 
jutro, sosed«, kjer je cilj, da se podjetniki, »sosedje« vsak tretji 
mesec dobijo na poslovnem zajtrku, ki ga gosti eno izmed podjetij 
te doline. S tem namenom si želimo v prvi vrsti povezati podjetja, 
ki si delijo doline, občine, industrijske cone. Aktivnosti so ločene 
na tri dele, in sicer vsaka dolina posebej – Dravska, Mežiška 
in Mislinjska dolina. Podjetja se bodo tako bolje spoznala ter 
pogovorila o aktualnih temah, ki so skupna podjetjem na teh 
lokacijah. Na zajtrke smo prav tako povabili župane občin, ki 
so projekt sprejeli zelo pozitivno in s svojo prisotnostjo potrdili 
pomembnost povezovanja za celotno regijo.

Na tovrstnih srečanjih imajo podjetja možnost prepoznati 
skupne priložnosti v lokalnem okolju, reševati skupne izzive, 
izmenjati izkušnje na področjih managementa, IT, nabave, 
logistike, obvladovanja proizvodnih procesov in avtomatizacije ter 
kadrovanja na lokalnem nivoju. Prav tako pa se lotevati skupnih 
projektov, ki bodo za regijo predstavljali izjemno dodano vrednost. 

Prvi podjetniški zajtrk je v Dravski dolini gostilo podjetje O. P. S. 
Breznik, ki se ukvarja s proizvodnjo orodij za brizganje plastičnih 
mas ter proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas. Na zajtrku se 

je srečalo preko 40 podjetnikov iz občin Dravograd, Vuzenica, 
Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Dogodka 
so se udeležili župani treh občin – g. Mirko Vošner (Muta), g. 
Franjo Golob (Vuzenica) in g. Alan Bukovnik (Radlje ob Dravi). 
Na zajtrku smo bolje spoznali podjetje O. P. S. Breznik, saj so 
nam pripravili ogled podjetja ter predstavitev, v drugem delu 
zajtrka pa so se predstavili udeleženi podjetniki, na kratko 
predstavili svoje podjetje ter izziv, s katerim se trenutno soočajo. 
Župani pa so izpostavili sodelovanje z gospodarstvom ter izzive 
in priložnosti, ki jih vidijo.

Odličen in zelo okusen zajtrk je pripravil mlad perspektivni kuhar, 
ustvarjalec iz lokalnega okolja, Žan Bukovnik iz Snackboxa.

Projekt ocenjujemo za zelo dober, pozitiven in predstavlja velik 
potencial k večjemu sodelovanju gospodarstva, regije, iskanju 
skupnih rešitev, ustvarjanju novih poslovnih priložnosti.

Katja POKERŽNIK, MSc
direktorica Koroške gospodarske zbornice

IZHODIŠČA PROGRAMIRANJA NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE 2021–2027

Počasi zaključujemo programsko obdobje 2014–2020 s projekti, ki 
so v zaključni fazi in morajo biti zaključeni najkasneje do junija 
2023. Hkrati pa vstopamo v novo programsko obdobje 2021–2027. 
Oba procesa v tem trenutku potekata istočasno, zato poskušamo 
pri programiranju in načrtovanju izhodišč za nove programske 
dokumente odpraviti težave in ovire, s katerimi smo se soočali pri 
izvajanju investicij in projektov.

Države so na evropskem nivoju sprejele dogovor o večletnem 
fi nančnem okvirju za obdobje 2021–2027 in Instrument za 
okrevanje »NextGenerationEU«. Ta dogovor prinaša obsežna 
dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo lajšala okrevanje po krizi 
covida-19 in spodbujala investicije v zeleni in digitalni prehod. 
S tem so bili izpostavljeni pogoji, da države pripravijo svoje 
dokumente in opredelijo svoje prednostne naloge iz skupne 
kohezijske uredbe, pri čemer je zajeta večina vsebin – tematskih 
ciljev že iz obstoječega obdobja. 

Načrt za okrevanje in odpornost predstavlja fi nančno najobsežnejši 
mehanizem, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo sredstva 
pobude React EU (vključuje zdravstvo in socialno varstvo, zeleno, 
digitalno in odporno okrevanje gospodarstva), Sklad za pravični 
prehod in Razvoj podeželja. Sredstva, ki jih bo lahko Slovenija 
koristila iz celotnega instrumenta, so v višini 2,3 mrd. EUR in 
705 mio. EUR.

Za večletni fi nančni okvir 2021–2027 se načrtuje en program, 
ki bo zajemal fi nanciranje iz štirih skladov (Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus, Kohezijski sklad 
in Sklad za pravični prehod). Hkrati pa bo ločen na vzhodno in 

zahodno kohezijsko regijo. Delitev na vzhodno in zahodno regijo 
pogojuje tudi različna stopnja sofi nanciranja projektov 2021–
2027, ki je za vzhodno kohezijsko regijo, kamor spada tudi naša 
regija, max. 85-odstotna in za zahodno kohezijsko regijo max. 
40-odstotna. Razpoložljiva sredstva za Slovenijo v obdobju 2021–
2027 so v višini 3,2 mrd. EUR in jih lahko izkoristimo do konca 
leta 2029 (n+2). Sredstva iz regionalnega in socialnega sklada so 
razdeljena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, sredstva iz 
Kohezijskega sklada in Sklada za pravični prehod pa so skupna 
na nivoju celotne Slovenije. Sredstva bodo usmerjena k dvigu 
produktivnosti in digitalizaciji ob hkratni zagotovitvi ustrezne 
infrastrukture (železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, 
manjkajoči večji sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne 
vode ter za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna 
os, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije 
ipd.).

Vendar je za regije in občine pomembna predvsem opredelitev 
teritorialnih pristopov, ki zajemajo urbani razvoj (CTN), lokalni 
razvoj (CLLD) in endogeni regionalni razvoj, ki naj bi nadomestil 
obstoječi dogovor za razvoj regij ter sredstva, ki bodo namenjena 
za te mehanizme. 

Na nivoju regije smo skupaj z občinami in ostalimi deležniki 
pripravili Regionalni razvojni program za obdobje 2021–2027 
in pri tem izhajali iz ključnih potreb v regiji na okoljskem, 
socialnem, gospodarskem in prometnem področju. Koliko bomo 
lahko to dejansko uresničili z realizacijo predlaganih projektov, pa 
bo odvisno od upoštevanja naših potreb in predvsem od sprejetih 
izhodišč in dokumentov na nivoju države.

Karmen SONJAK, 
RRA Koroška, d. o. o.

IZ DELA JAVNIH ZAVODOV

ZASNEŽEN BOŽIČ

Nežno padajo, bele snežinke,
na hribček otroci hitijo,
vriskajo in se veselijo,
za snežaka kepe naredijo.

Na glavo lonec,
korenček za nos
pa stare škornje, 
da ne bo bos.

V snežnem gozdu smo smrečico dobili, 
doma jo skupaj bomo okrasili,
prepevali in se veselili.

Prižgali bomo svetleče lučke,
obesili zlate bučke,
da Božiček bo našel pot
in prinesel veliko daril in dobrot.

Taja Štraser, 6. a
Naredili smo snežaka Govor g. Breznika Srečanja so se udeležili številni podjetniki

Pozdrav ge. Pokeržnik
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SOCIALNA AKTIVACIJA
NOVA ROJEVANJA

Zdaj zdaj bo tu novo leto, z njim pa čas intenzivnega oblikovanja 
»novega sebe«. Po novem letu se bomo vsi ukvarjali s telovadbo, 
jedli več zelenjave, preživeli več časa z otroki, shujšali, dokončali 
projekt, ki ga odlagamo že mnogo predolgo, izboljšali medosebne 
odnose, prenehali z »jamranjem«, več brali in zamenjali službo. 
Po novem letu bomo prerojeni. Izboljšani. Navdahnjeni.

Nekje sredi februarja nato ugotovimo, da smo nevede ali pa zaradi 
obveznosti, utrujenosti in pomanjkanja časa nekonsistentni v 
uresničevanju svojega novega življenja. Zakaj? Največkrat zato, 
ker svojih decembrskih želja ne pretvorimo v cilje.

Želje so pomembne, saj v nas prižgejo majhno iskrico, za katero 
upamo, da bo zanetila ogenj, ki nas bo spravil v pogon … pa se to 
pogosto ne zgodi brez »pihanja v plamenček«. Ker se želja nahaja 
na ravni misli, le-te pa so pogosto zasičene tudi z negativnimi 
sporočili – »ne zmorem«, »ne znam«, »ne izplača se«, »ne bo 
mi uspelo«, »želja zame ni uresničljiva« ipd., moramo željo 
konkretizirati in razčleniti, oblikovati moramo načrt za njeno 
uresničitev – preoblikovati jo moramo v cilj.

V življenju si postavljamo cilje, da nas motivirajo za delo in 
premagovanje ovir, ki se nam postavljajo na poti. Zastavljen cilj 
nam pomaga pri sprejemanju odločitev in prebolevanju porazov. 
Ko zaradi želje po dosegi cilja vztrajamo, iščemo nove poti in 
smo pozorni na priložnosti, tudi osebnostno rastemo in krepimo 
samozavest. Za učinkovito zastavljen cilj velja, da je (1) specifi čen/
konkreten (Si znam predstavljati, kako je videti, občutiti …?); (2) 
merljiv (Kako bom vedel, da sem cilj dosegel?); (3) atraktiven 

(Sem se zanj pripravljen čemu odpovedati, se zanj potruditi?); (4) 
realističen (Ga je komu že uspelo doseči, je sploh »možen«?) in (5) 
časovno opredeljen (Kdaj bo cilj dosežen?).

Ko nas želja spodbudi in cilj usmeri, pa nastopi najpomembnejši 
korak – naša (pro)aktivnost, tj. samoiniciativno prevzemanje 
kontrole in povzročanje sprememb.

Prav k temu koraku spodbujamo udeležence socialne aktivacije – 
k zavedanju, da niso lutke zunanjih okoliščin in usode, temveč 
imajo kontrolo nad lastnim življenjem. Tisti, ki zmorejo to resnico 
ponotranjiti in začutiti lastno moč, so navadno tudi tisti, ki se 
čustveno poberejo, ki opazno napredujejo v obvladovanju lastne 
situacije in izboljšajo svoj status na trgu dela. 

V programu se udeleženci pogosto srečujejo z dvema skrajnostma 
– nekateri si ciljev ne zastavljajo, želje drugih pa so preveč 
razpršene, da bi v kaosu interesov zmogli izluščiti enega ali dva 
osrednja cilja, k dosegi katerega bi usmerili svoje delovanje. Morda 
vas bo presenetilo, a lažje je posameznika brez cilja pripeljati do 
točke odločitve (saj gre tu pogosto za neprepoznavanje svojih 
močnih področij in talentov ter pomanjkanje vere vase), kot nekoga 
s stoterimi interesi usmeriti v ožanje oz. prioretiziranje, ki človeka 
na čustveni in osebni ravni sili v sprejemanje odgovornosti ter 
poslavljanje od vseh tistih aspektov, ki praviloma nastopajo v 
vlogi obrambe pred soočanjem s tem, kdo in kaj resnično smo. 
Mnogim premik v programu uspe, saj učinkovitemu postavljanju 
ciljev in načrtovanju njihove dosege pa krepitvi samopodobe in 
mreženju namenjamo posebno pozornost.

V kolikor ste brezposelni in si 
želite spremembe, žal nimate več 
veliko priložnosti, da se vključite 
v naš program ter ob podpori 
skupine in strokovnih sodelavcev 
naredite korak naprej – že v mesecu 
februarju bo namreč potekal nabor 
za peto, zadnjo skupino programa 
SA za Koroško. Vse informacije 
o programu in vključitvi najdete 
na naši spletni strani, pri 
koordinatorkah SA ali pri vaši 
svetovalki na ZRSZ. 

V novem letu pa vam želimo 
pozitivnega pogleda na prihodnost, 
aktivne drže ob izzivih, zmožnosti 
načrtovanja vizije, prepoznavanja 
lastnih moči, discipline in 
odpornosti ob neuspehih … in da v 
polnosti izkoristite svoj potencial. 

Metka PAJER, 
strokovna delavka

Učinkovito postavljanje ciljev

DRUŠTVA
DOGODIVŠČINE TABORNIKOV NA MUTI

Taborniki smo tisti, ki veliko časa preživimo v naravi in z naravo. 
Vendar pa nam mati narava s koronavirusom nagaja, kot vsem 
drugim, že kar nekaj časa. Vodova srečanja in rodove akcije potekajo 
takrat, ko ukrepi to dopuščajo. Pa vendar si v letu 2021 nismo 
pustili vzeti tistih najlepših aktivnosti. Junija smo izvedli tako 
zelo pričakovan sprejem novih tabornikov in prehod med vejami. 
Na rodovi akciji, na kateri so sodelovali tudi starši, so taborniki 
pripravniki postali tisti ta pravi taborniki, starejši taborniki pa so 
imeli prehod med vejami ali za netabornike povedano, da so prešli 
iz ene starostne skupine v drugo. Te akcije so še posebej slavnostne 
in pomembne, saj si taborniki svoje rutke prislužijo. Velik pomen 
pa ima, ko tabornik okrog vratu dobi tisto ta pravo rutko, ki je 
simbol za način življenja, ki ga taborniki živimo. Vodniki so se 
konec junija skupaj z ostali koroškimi rodovi (Rod Severni kurir 
Slovenj Gradec ter Rod Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem) 
mudili na Obretanovem pod Uršljo goro. Koroški rodovi so skupaj 
izvedli nepozaben vikend za vodnike in pripravnike, na katerem 
smo obnovili svoja vodniška znanja in uživali v naravi. Kakor je pri 
nas navada, pa ni manjkalo taborniških norčij in iskrenega smeha. 
Stkala so se nova prijateljstva, mi pa si želimo, da bomo to skupno 
zgodbo izvedli tudi v prihodnosti. 

Med počitnicami smo izvedli še letni tabor na Pernicah. Pernice so naš 
drugi dom, tam se počutimo prijetno in domače. Rekli bi lahko, da so 
to tisti dnevi, za katerimi hrepenimo med celim letom. Veseli smo, da 

smo kljub situaciji z virusom lahko brez težav in okužb izpeljali letni 
tabor. Tega se je udeležilo 54 otrok in 13 odraslih prostovoljcev, ki so 
se potrudili, da so mladi taborniki uživali v bivanju z naravo. Tokrat 
smo na delavnico povabili tudi Športno Shotokan karate-do društvo 
Gortina – Muta, kjer so nam člani pokazali osnovne tehnike, kate 
ter kumite. Tudi sami smo se lahko preizkusili v osnovnih tehnikah. 
Seveda pa na taboru ni manjkalo večernih ognjev, nočnih straž in 
kraje zastave. Zadnji večer pa smo zaključili s taborniškim krstom in 
porokami. Tako smo se že naslednji dan, žal, povsem žalostni podali 
v dolino in nazaj v realen svet.

Taborniško leto smo pričeli z vodovimi srečanji in kostanjevim 
piknikom. Vse aktivnosti prilagajamo glede na ukrepe, ki jih 
pripravljajo pristojni organi. Kot prostovoljci prevzemamo veliko 
odgovornost, zato smo se novembra odločili, da odpovemo vodova 
srečanja v živo. Aktivnosti v živo bomo pričeli izvajati takoj, ko bodo 
razmere to dovolile. Prepričani pa smo, da bomo tisti način življenja, 
ki ga tabornik nosi vso življenje v sebi, nosili in živeli tudi takrat, ko 
se v živo žal ne vidimo. 

Taborniki s svojim nesebičnim delom vsekakor ustvarjamo boljši 
svet.

Anja VASILJEVIČ,
RBP Muta

Zbor letnega tabora

Taborniki na letnem taboru
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30 LET ANSAMBLA DIATON

Ansambel Diaton je bil ustanovljen leta 1991 in skupaj 
z našo domovino Slovenijo tudi on v letošnjem letu 
slavi 30. obletnico.

Ideja za nastanek tega ansambla je nastala še leto dni prej. Avgusta 
leta 1990 je zdaj že pokojni Herbert Pušnik ob tradicionalnem 
Rokovem sejmu v Vuzenici organiziral neke vrste harmonikarsko 
srečanje za popestritev sejemskega dogajanja. Taka srečanja 
harmonikarjev, zlasti diatoničnih, so danes pogosta, takrat pa so 
bila dokaj neobičajna. Harmonikarji z enakimi uglasitvami so ob 
koncu prireditve skupaj zaigrali nekaj viž, kar ni bilo načrtovano, 
tako pa je padla ideja po ustanovitvi ansambla z večjim številom 
diatoničnih harmonikarjev, kar za tisti čas prav tako ni bilo 
običajno. 

Pušniku je uspelo nagovoriti nekaj frajtonarjev, ki so bili voljni 
sodelovati v takšnem glasbenem sestavu in naslednjega leta, torej 
leta 1991, so se tudi uradno ustanovili. Izbrali so ime »Diaton«, kar 
se je glede na diatonične harmonike, ki prevladujejo v ansamblu, 
zdelo tudi najprimernejše ime. V sestav so vključili še bariton 
in dva klarineta, da je bila glasba polnejša in izvirnejša. Večina 
članov je že takrat prihajala iz občin Muta in Vuzenica (ki sta bili 
takrat še krajevni skupnosti znotraj radeljske občine) in hitro po 
ustanovitvi je Diaton postal sekcija pri kulturnih društvih obeh 
krajev, uradno ime ansambla pa je postalo »Ansambel Diaton 
Muta – Vuzenica«.

Tako se je pričela glasbena pot ansambla, na kateri vztraja že tri 
desetletja. Čeprav Diaton izvaja tudi skladbe znanih avtorjev, 

zlasti starejše, njegov železni repertoar še vedno sestavljajo stare 
ljudske skladbe. Povečini gre za stare ljudske polke, valčke in 
koračnice, ki so se zlasti pred prvo svetovno vojno ter med obema 
svetovnima vojnama v naših krajih igrale na vaških veselicah 
in porokah. Sestava inštrumentov in glasbeno izročilo, ki se je 
več generacij uspešno prenašalo iz starejših na mlajše rodove, 
sta ansamblu že od vsega začetka omogočali, da te skladbe 
odigra na izviren starinski ljudski način, ki se razlikuje od 
narodnozabavnega. Svojemu načinu igranja Diaton ostaja zvest 
skozi vseh 30 let svojega delovanja, ves ta čas pa se je trudil svoje 
poslanstvo prenašati na mlajše člane.

Glavno poslanstvo ansambla, ki ni komercialne narave, je 
v ohranjanju starih ljudskih melodij, ki so pomemben del 
neprecenljive kulturne dediščine slovenskega naroda. Diaton 
je v preteklosti izdal kar tri avdiokasete in CD-plošče starih viž 
in melodij, da bi se ta glasbena dediščina ohranila tudi v obliki 
zvočnega zapisa, pred desetimi leti ob svoji 20-letnici pa je izdal 
tudi kroniko oz. letopis o zgodovini svojega delovanja. 

Kadrovska struktura ansambla se je skozi 30 let delovanja 
spreminjala, večina ustanovnih članov pa je že pokojnih. V 
ansamblu se je doslej zvrstilo že 32 muzikantov, od tega 24 
harmonikarjev, štirje klarinetisti in štirje basisti, če štejemo 
samo tiste, ki so v njem igrali vsaj leto dni, od teh pa jih je že 11 
pokojnih. Vodja ansambla je bil prvih 12 let Mihael Lorenci, nato 
4 leta Ernest Brezovnik (oba že pokojna), zadnjih 14 let pa ga vodi 
Srečko Lampret. Predsednik ansambla je bil prvih 10 let idejni oče 
Diatona Herbert Pušnik, nato pa kar 19 let Avgust Šrajner, in 
sicer vse do lanskega leta, ko je zaradi visoke starosti prenehal z 
muziciranjem na klarinet, ki je bil kar dobrih 70 let njegov zvest 
sopotnik v življenju. Danes je g. Šrajner častni član ansambla, 
v njem pa je deloval celih 29 let in mu zapustil svoj neizbrisen 
pečat.

V soboto, 7. avgusta 2021, je v okviru Vuzeniških dnevov 
Ansambel Diaton uradno obeležil svojo okroglo 30. obletnico. 
Skupaj z Območno izpostavo JSKD Radlje ob Dravi je tega dne 
v telovadnici Osnovne šole Vuzenica organiziral samostojni 
koncert, ki je bil hkrati tudi srečanje harmonikarjev, saj smo v goste 
povabili številne nastopajoče. Poleg slavljenca Diatona so se na 

Ansambel Diaton hitro po ustanovitvi (ustanovljen leta 1991)

Diaton 2011 – 20.  obletnica

Ansambel Diaton leta 2001 ob praznovanju 10. obletnice 
v avli OŠ Muta

odru zvrstili Vaški godci iz Andraža nad Polzelo, harmonikarska 
skupina Diatonik iz Dravograda, učenci harmonikarske šole 
Mateja Banovška in mladi harmonikar Luka Brajnik, za nekaj 
humornih vložkov pa so poskrbeli člani Humoristične sekcije KD 
Vuzenica. 

V imenu Ansambla Diaton in tudi v svojem imenu bi se ob tej 
priliki želel zahvaliti Občini Vuzenica in županu g. Franju 
Golobu, Občini Muta in županu g. Mirku Vošnerju ter ge. Cvetki 
Miklavc, vodji Območne izpostave JSKD Radlje ob Dravi. Iskrena 
hvala pa tudi vsem obiskovalcem, ki so nas kljub neprijetnim 
protikoronskim ukrepom počastili z obiskom na našem jubilejnem 
koncertu. 

Srečko LAMPRET ml.

UMETNIŠKA SLIKA ZA POMOČ NATALIJI

Turistično društvo Muta je v letih 2018 in 2019 
skupaj z Občino Muta, Društvom koroških 
likovnikov in domačima umetnikoma g. Antonom in 
g. Janezom Repnikom izpeljalo dve likovni koloniji. 
S kolonijama smo pridobili dragocene umetniške 
slike, ki jih bomo namenili za humanitarne namene.

Letos smo se v društvu odločili, da sredstva od 
prodaje ene od slik namenimo za donacijo naši 
članici, Nataliji Potnik, za namen zdravljenja 
in rehabilitacije po bolezni. Za odkup slike se 
zahvaljujemo podjetju Struc Kovačija Muta in 
direktorju gospodu Alojzu Turjaku.

Nataliji pa želimo veliko zdravja, hitro okrevanje in 
da se čimprej vključi nazaj v našo sredino.

Otica PARADIŽ, 
predsednica TD Muta

TURISTIČNA EKSKURZIJA

Turistično društvo Muta je mlado društvo in zavedamo se, da 
se moramo na področju turizma še veliko naučiti. Vsako leto 
organiziramo ekskurzijo v določen kraj, kjer lahko spoznamo 
dobre prakse turizma.

Letos smo se člani društva v skoraj popolni ekipi odpravili 
na Kras v prelepo vasico Kobjeglava, 3 km od priljubljene 
srednjeveške vasice Štanjel. Obiskali smo Pršutarno Ščuka, ki se 
lahko ponese s svojimi suhomesnimi izdelki od leta 1816.

Stopili smo na tipično kraško dvorišče, kjer nam je pogled zastal 
na 300 let stari murvi, ki je unikatno spletena v obliki dežnika.

Mladi gospodar nas je popeljal v čas, ko so murve prispele 
na Kras in imele posebno vlogo pri razvoju sviloprejstva. Na 

Ansambel Diaton 7. avgusta 2021 ob praznovanju 
30. obletnice v telovadnici OŠ Vuzenica

S prodajo slike smo pomagali Nataliji

Ogled zorilnice v Pršutarni Ščuka

DRUŠTVA



MUČAN št. 38, DECEMBER 2021
38 39

avtentičnem kraškem dvorišču smo 
spoznali tipične arhitekturne elemente 
in prisluhnili zgodbi o kamnu, ki je še 
dandanes Kraševcu v ponos.

Voden ogled se je nadaljeval v prostore 
zorilnice, zaključil pa se je z degustacijo 
in možnostjo nakupa izdelkov.

Pot smo nadaljevali do Kobilarne Lipica, 
kjer poteka vzreja svetovno znanih konjev 
– lipicancev od leta 1580, ko je kobilarno 
ustanovil avstrijski nadvojvoda Karel 
II. Ogledali smo si, kako poteka dresura 
jahalnih konjev.

Ekskurzijo smo zaključili z ogledom 
obalnega istrskega mesta Izole, kjer smo se 
tudi popeljali z ladjo po Tržaškem zalivu.

Rudi KOLEŽNIK

Pogostitev v Pršutarni Ščuka

300 let stara murva

Ogled mesta Izola

Popeljali smo se po Tržaškem zalivu

Dresura jahalnih konjev v Kobilarni Lipica

PIHALNI ORKESTER MUTA

Radi imamo glasbo in radi igramo, vendar 
se je v letošnjem letu naše igranje zaradi 
trenutne situacije za nekaj časa delno 
prekinilo. Ob petkih se nismo več družili 
in vadili na tedenskih vajah, prav tako nam 
je decembra 2020 odpadel tradicionalni 
30. božično-novoletni koncert, ki ga za 
vas vsako leto pripravimo v telovadnici 
OŠ Muta. Zaradi tega smo se na pobudo 
nekaterih članov odločili, da izvedemo 
koncert v virtualni obliki. Predvajan je bil 
na kabelski televiziji BKTV, Koroška TV 
Dravograd, na portalu YouTube ter na 
naši Facebook strani. Pripravili smo kolaž 
posnetkov skladb iz preteklih prazničnih 
koncertov od leta 1993 pa vse do leta 2019. 
Pri izvedbi koncerta so sodelovali Video Verdnik in moderatorka, 
kolaž pa sta z nagovorom podkrepila še g. župan Mirko Vošner 
ter dirigent prof. Miha Šrimpf. Najlepša hvala vsem gledalcem in 
poslušalcem, ki ste si naš virtualni koncert tudi ogledali.

V mesecu maju smo se udeležili tedna ljubiteljske kulture. 
Dogodek je potekal v knjižnici v Radljah ob Dravi, zaradi takrat 
veljavnih ukrepov pa se je dogodek snemal in predvajal na spletu. 
S Pihalnim orkestrom Muta smo se ga udeležili v manjši zasedbi 
in odigrali dve skladbi, Sailing ter Samba for you. 

Kljub vsem razmeram smo letos lahko odigrali na enem manjšem 
nastopu ter dveh lepih nedeljah. Prvo lepo nedeljo smo odigrali 
13. junija 2021 na Sv. Primožu nad Muto, teden dni kasneje, 20. 
junija 2021, pa še pri Rotundi sv. Janeza Krstnika na Spodnji 
Muti. Prav tako smo lahko sodelovali ob 30-letnici osamosvojitve 
Slovenije pri za to namenjenem spomeniku. Še posebej veseli 
pa smo bili dveh dogodkov, saj sta se poročila kar dva člana. Z 
igranjem smo popestrili njun poročni dan.

Končno pa smo po dolgem času imeli tudi koncert, ki smo ga komaj 
čakali. V nedeljo, 19. 9. 2021, smo izvedli kar dva promenadna 
koncerta. V popoldanskih urah smo se zbrali na Spodnji Muti 
pred trgovino, kjer smo odigrali nekaj koračnic, nato pa smo z 
igranjem nadaljevali na Zgornji Muti v amfi teatru. Vaš odziv je 
bil res pozitiven, zato hvala vsem, ki ste nas prišli poslušat.

Trenutno pridno vadimo za naš tradicionalni božično-novoletni 
koncert, ki bo v soboto, 18. decembra 2021, v telovadnici OŠ 
Muta. Vsi člani Pihalnega orkestra Muta si srčno želimo, da bi 
vam končno lahko ponovno »v živo« polepšali praznične dni.

Lana LADINEK,
Pihalni orkester Muta

Promenadni koncert na Zg. Muti, 19. 9. 2021

Promenadni koncert na Sp. Muti, 19. 9. 2021

Lepa nedelja – Sv. Primož nad Muto, 13. 6. 2021

DRUŠTVA
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DELOVNA AKCIJA »BISTRIŠKI JAREK 2021«

Po letu premora zaradi ukrepov, ki 
smo jih deležni, nam je letos končno 
uspelo organizirati 2. čistilno akcijo 
»OČISTIMO OKOLICO KARAVLE«, 
ki bo postala tradicionalna. Akcije se je 
udeležilo 13 članov in članic MDB Radlje 
ob Dravi ter trije domačini. Zbrali smo 
se ob 9. uri, ko so nas člani mladinskega 
društva LEPA DOLINA pogostili s kavo 
in aperitivom. Kolektiv pekarne SEZAM 
nas je pogostil z zajtrkom.

Ob 9.30 smo odšli na delovno mesto, kjer 
smo si razdelili delo ter delali vse do 14.30.

Akcijo je fi nančno in materialno podprla 
Občina Muta, mi pa smo priskrbeli 
potrebno orodje in voljo do dela. Tako smo 
počistili cca 2000 m2 površine, ki je bila 
poraščena s travo, in cca 1000 m² površine, 
poraščene z ostrožnicami.

Delo je bilo naporno, vendar smo zmogli. 
Razveselili smo se prihoda župana g. 
Mirka Vošnerja, ki se nam je zahvalil. 
Izrekel je tudi stavek, ki je zasedel posebno 
mesto v naših srcih:
»VI STE DOKAZ, DA S SKUPNIMI 
MOČMI ZMOREMO – HVALA VAM!«

Akcije smo se udeležili z željo, da obudimo spomine in da nekaj 
naredimo za družbo, PROSTOVOLJNO in z veseljem, tako kot 
smo to počeli na MLADINSKIH DELOVNIH AKCIJAH širom 
po nekdanji domovini Jugoslaviji. In rezultat dela je viden. 
Prilagamo nekaj fotografi j s te akcije, več si jih lahko ogledate na 
naši FB-strani MDB Radlje ob Dravi. 

Po končanem delu smo se odpravili v krajevni dom, kjer smo se 
družili pozno v noč, tudi zaplesali smo!

MEDOBČINSKO DRUŠTVO BRIGADIRJEV Radlje ob Dravi 
je društvo, ki povezuje nekdanje brigadirke in brigadirje, ki so 
sodelovali na raznih lokalnih, republiških, zveznih in mednarodnih 
delovnih akcijah. Seveda ste med nas vabljeni vsi – tudi tisti, ki 
nekoč niste bili brigadirji in bi želeli postati danes – da se nam 
pridružite in skupaj postorimo, kaj je v naših močeh, kot smo to 
storili v Bistriškem jarku!

VABLJENI, VEŽEJO NAS SPOMINI IN PRIJATELJSTVO!

OPOMNIK:
Veliko smo postorili v mladih letih, še posebej naši predhodniki, 
ki so povojno zrušeno domovino iz ruševin postavili na trdne 
temelje, po katerih hodimo, se izobražujemo, se rekreiramo, se 
družimo, se vozimo, pijemo vodo iz pipe še danes … Vse to so, 
smo zgradili prostovoljno in ne smemo dovoliti, da gre v pozabo. 
Delovne akcije so trajale od leta 1946 (nekatere že med vojno) vse 
do leta 1989 in to je NAŠA 44-letna zgodovina!

Veselimo se ponovnega srečanja!
Z – D – R – A – V – O, ZDRAVO, ZDRAVO!

Nenad LAUKO,
MDB Radlje ob Dravi 

Urejanje okolice karavle

Tudi župan Mute g. Vošner se je pridružil čistilni akciji

Dobrovoljni brigadirji in brigadirke

ŽUPNIJA MUTA
ŽUPNIJA MUTA

Dragi naši občani in občanke, farani in faranke,
v zadnjih številkah Mučana ste opazili skope prispevke s strani 
župnije. Razlogi so znani in jasni. Večkrat me kdo vpraša, kako je, 
pa skoraj vedno odgovorim, da ni razloga za »jamranje«. Res je. 
Časi so na svojevrsten način kruti, pa kljub temu v njih doživljam 
veliko lepega. Iz srca hvala vsem tudi za najbolj drobne izraze 
podpore in bližine. Ljubezen je vedno iznajdljiva, za njen obstoj 
niso potrebni idealni časi. Pravzaprav se najbolj žlahtna ljubezen 
razcveti v krutem okolju.

Ne izgubimo upanja. Pred nami je advent, ki je pot do božiča. 
Zaznamuje ga prižiganje luči. To simbolno dejanje lahko postane 
moja življenjska drža. Čisto preprosto – prižiganje luči v času, ko 
mnogi luč ugašajo. V preteklem obdobju sem tudi sam večkrat šel 
skozi temo; pa me je vedno znova prešinilo, da Jezus – Luč zmore 
vstopiti v vsako temo; in zgodil se je čudež, spet sem zadihal in 
zmogel iti naprej. To je advent, prižiganje luči, rast v veri in 
upanju, da nismo sami, da je z nami Bog. Mi ne svetimo sami od 
sebe, Bog tega ne terja od nas, ampak nas želi On napolniti z lučjo, 
da bomo lahko majhne luči v svojih okoljih. Če zvenijo te besede 
preveč »v luftu«, je dovolj že to, da se spomnimo decembrskega 
junaka sv. Miklavža, pa bo navdih skoraj gotovo prišel. Res. Kaj 
pa če letos raztegnemo miklavževanje čez cel advent? In luči bo 
več kot dovolj. Po mojem se je bo korona ustrašila. 

Blagoslovljen advent in božič. Molim za vas.

Vaš duhovnik Marko

GODVAJE PA ROJSTN DEN

Cajt se res spremija, pa kak! Tak ko je zaj, pa ja še nikol ni blo. No, 
na vse lahko pomislimo, na delo, na bolezen pa na lubezn. Čisto 
vse je drgač ko pa prej, rodi rečemo, v storih cajtih. Probala bom 
povet, kak se je včosi gud pa rojstn den obhojo.

Rojstnih dni niso tak častili ko zaj, ko za vsokim vaglom stoji 
ena boga mloda smrčinka, okrenčlana s pirovskem piksnem vseh 
farb, kokiga pač tisti rad pije, tak mu pa navesijo gr. Če bi le ble 
pune. No, pa tud balončke pa pantlne prvežejo, da jo bolj lepo 
zgleda. Na deblo prišravfajo številko okrogle obletnice, pač zgleda 
ko prometni znak, po nekod tud je. Tej pa vozijo, tak ko gr piše, če 
trideset al pa štirdeset, tej še gre, ka je pa več, je pa že preveč skoze 
nošo ves. Eh, tt o je hec. Saj tt o ne upoštevajo! No, za bobnce, ko 
majo okrogle obletnice, pa zaj zodne cajte že rože vun s šper plate 
zrižejo. Koke marjetke al pa tud orhideje, ka kaj ma tista roda, to je 
tak ko pr dedah s piksnami. Tto prprajijo prijatli pa sosedi, pač kiri 
se zastopijo, pride tud kok mehovc, kaj dorega pojejo pa popijejo 
pa se mojo fajn. Slavlenc po navodi nardi lukno, da tt a obeležja nt 
postajijo. Pol pa stojijo smrečinke pa rože – pač ka so tej postajli 
prejšno večer rojstnega dni, glih tejk dni, ko pa je številka zravn, 
tej je pa še ena gavda, ko tt o reč dol sprajijo. Je še večji hec, ko je 
treba met najbolj rjavo al pa pokvekano žago za rezat.

Pred tt imi znaki za okrogle obletnice so bolj praznuvali god. 
Ja, prej ja, dolgo zot. So pa glih tak prejšno večer pred godom 
prišli na vrote s pokrovkami pa tolkli pa peli tistemu godovniku. 
Včosi so s sebo prignali tud muzikanta, te so pa veda še zarojali. 
Glih tak ko zaj! Pa v bajto so jih povobli pa kokih klobos skuhali, 
damočiga kruha cu dali. Virt je pa s kleti prneso tistga s kota. So 
rekli, da je tist v kotu bil najboljši mošt al pa tud vino. Glih za toko 
pripravlen, da so se virti tud pohvolili, kak darega so naprešali. 
Samo da je blo veselje! So pa le bli še eno leto bolj stori. 

Tud soma se spomijam enga dogodka iz mojih otroških dni, ko smo 
s sestrama šle vošit gud gotici pa gotiju, sta bla Ivanka in Ivan, 
zato sta kup obhojala. V gartlnu smo doble ene lipe rože, toke srčke 
za šopek, da smo jima nesle. Naučle smo se eno pesm pa šle zapet. 
Kiro smo pele, pa sem pozobla, tt e mi je pa žal. Glavno, da so bli 
vsi veseli.

Vsem vam, ko obhojate rojstn den al pa gud, vam vošim vse 
najbolši!

Marija OMULEC

POVEJMO PO NAŠEDRUŠTVA

Čudovit pogled v nebo

V pričakovanju božiča Božična vas na Muti
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BOŠTJAN JAVORNIK – MARATONEC

Boštjan Javornik, 45-letni invalid z 
Mute, se je s svojo boleznijo spoprijel že 
v rani mladosti. Po končani osemletki s 
prilagojenim programom je invalidska 
komisija ugotovila, da ni sposoben za delo. 
Začel se je ukvarjati s športom – tenis, 
košarka, nogomet. Odločil se je za hojo in 
tek, kar mu zagotavlja primerno telesno 
težo. Na tek se odpravi zgodaj dopoldne 
s kolesom v drevesnico v Mučko dobravo. 
V zadnjih petih letih tako dnevno, ob 
vsakem vremenu, preteče 20 do 25 krogov 

dolžine 1,3 km. Za krog porabi manj kot 
10 minut, kar je za rekreativne tekače 
kar dober rezultat. To bi zadostovalo za 
mali maraton. Ali drugače, na mesec kar 
dvakrat obteče slovensko državno mejo. 
Njegov oče Franc mu v drevesnico, kjer 
teče, redno prinaša vodo, sadje in skrbi, 
da lažje vzdrži štiriurni tek. Vsako leto ga 
popelje na morje v Umag, kjer si ogledata 
teniške turnirje.

Ludvik JERČIČ
Boštjan Javornik

OSKRBA SVOJCA NA DOMU

Vsak četrtek, od 23. 9. 2021 dalje, je na Muti potekala delavnica 
na temo OSKRBA SVOJCA NA DOMU, ki je vključevala 
7 predavanj. Predavatelji so udeležence seznanili s ključnimi 
informacijami in veščinami, ki jih potrebujejo za domačo oskrbo 
v primerih, kadar skrbijo za starejšo osebo v domačem okolju. 
Delavnice so potekale tudi v občini Radlje, v Dravogradu in v 
Slovenj Gradcu. Delavnic na Muti so se udeležili tudi občani 
iz sosednjih občin, nekateri Mučani pa so se udeležili delavnic 
v Radljah ali Dravogradu – glede na časovni termin, ki jim je 
ustrezal.

Prisotne so seznanili tudi o pravicah (denarna pomoč, družinski 
pomočnik, prevozi ipd.), vsebina programa pa je bila sestavljena 
iz 4 tem:
• Osnovne značilnosti starejših in oseb s posebnimi potrebami 
• Nega in oskrba 
• Varovanje zdravja oskrbovane osebe in domačega oskrbovalca 
• Podporne službe in pomoč domačim oskrbovalcem pri 

njihovem delu

Domača oskrba starejšega človeka ali osebe s posebnimi potrebami 
je zahtevno delo. V domovih za starejše za oskrbovance skrbijo 

osebe, ki so za oskrbo in nego starejših strokovno usposobljene, 
in je to delo njihova poklicna izbira. Pri starejših ljudeh in pri 
osebah s posebnimi potrebami, ki živijo doma, vso potrebno oskrbo 
opravijo domači oskrbovalci ob svojem rednem delu.

Izobraževanja sem se udeležila tudi sama. Vesela sem, da se je 
na delavnicah na Muti zbralo 10 oseb, ki so pridobile potrebno 
znanje, s katerim bodo lahko svojcem nudile oskrbo v domačem 
okolju in jim pomagale do kakovostne starosti. Velika večina ljudi 
želi do konca življenja živeti doma, kjer jim je vse najbolj znano in 
domače. Izobraževanje in osveščanje je edina smiselna pomoč na 
poti opolnomočenja domačih oskrbovalcev.

Udeleženci smo ob zaključku programa pridobili tudi potrdilo 
o opravljenem programu Oskrba svojca na domu. Projekt je 
sofi nanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja Evropa investira v podeželje. Za projekt je odgovoren 
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec.

Marija LISEC,
mag. soc. dela

Sodelujoči na projektu Oskrba svojca na domu

V SPOMIN
HRABRO STERDIN (1927–2021)

Le nekaj dni pred slovesom sva 
s Hrabrom kramljala v njegovi 
družinski hiši na Sp. Muti. 
Iskala sva koščke zgodovine 
velike tovarne na Muti, katere 
sopotnik je bil. Nato nas je v 
koronačasu nepričakovano, 
v 94. letu starosti, zapustil 
inženir Hrabro Sterdin, častni 
občan Občine Muta. 

Rojen je bil leta 1927 na 
Recenjaku, občina Lovrenc 
na Pohorju, kjer je obiskoval 
osnovno šolo, nato meščansko 
šolo v Mariboru in nadaljeval 
šolanje v kovinarski šoli 
pri tovarni letalskih delov 

v Mariboru (pozneje TAM). Njegovo šolanje je prekinila 2. 
svetovna vojna. Vključil se je v narodnoosvobodilni boj (NOB), 
kjer je dočakal osvoboditev. Skromno življenje, časi gospodarske 
krize in strahote druge svetovne vojne so ga že zelo zgodaj v 
mladosti zaznamovali, da si je vse življenje prizadeval za 
napredek in boljše življenje ljudi v okolju, kjer je živel in deloval.

Leta 1949 je v Ljubljani dokončal Državno delovodsko šolo in 
bil z dekretom poslan na Muto v Industrijsko kovinarsko šolo 
za predavatelja strokovnih predmetov. Po ukinitvi IKŠ je bil leta 
1951 imenovan za obratovodjo Livarne Muta, ki je bila v sestavu 
Tovarne poljedelskega orodja Muta. Z izgradnjo nove livarne 
sive litine v Vuzenici, leta 1958, je postal vodja obeh livarn.

Delo v livarni ga je za stalno priklenilo na Muto. Tu si je s 
Kolčevo Gretko ustvaril družino. Hčerki Tatjani sta omogočila 
visokošolsko izobrazbo, da je postala ugledna sodnica.

Leta 1969 je končal študij na višji tehniški šoli v Mariboru 
in postal direktor Tovarne poljedelskega orodja in livarne 
Muta. Skupaj s sodelavci je zaznal potrebo po povezovanju v 
večje sisteme in leta 1971 se je Tovarna Muta pod njegovim 
vodstvom priključila sistemu združenega podjetja Gorenje iz 
Velenja. Združitev je pospešila hitrejši razvoj Mute. Leta 1973 
je Gorenje Muta praznovalo 400-letnico železarstva na Muti. 
Ob tej priliki so odprli novo industrijsko cono na sp. Gortini 
pri Muti (sedaj Koroška cesta). Zgrajena je bila nova livarna 
za proizvodnjo termično obdelanega jeklenega granulata (sedaj 
ABRASIV MUTA, d. o. o.) in kasneje še nova tovarna kmetijske 
mehanizacije (sedaj STRUC MUTA kmetijska mehanizacija, d. 
o. o.). Gorenje Muta je bilo med ustanovitelji tovarne nerjavnih 
armatur (sedaj CRAIN, d. o. o., Muta) in zdomskega podjetja 
Hypos (sedaj DORNINGER HYTRONICS, d. o. o., Muta).

Modernizirani so bili tudi drugi obrati. S širitvijo in 
modernizacijo Kovačije (sedaj STRUC KOVAČIJA MUTA, d. o. 
o.) in Livarne Vuzenica (sedaj CIMOS, d. d./Tovarna Vuzenica) 
je število zaposlenih preseglo 1400. Pridobljena je bila družbena 
prehrana, organizirani so bili poslovni sejmi (Sreča v zelenju 

in cvetu). Tudi kraj je pridobil novo, lepšo podobo in potrebno 
infrastrukturo (blokovna gradnja, novi otroški vrtec, dozidava 
šol …).

Vse to neumorno prizadevanje Hrabra Sterdina so zaznali v 
Občini Radlje ob Dravi. Leta 1978 je bil izvoljen za predsednika 
Izvršnega sveta Občine Radlje ob Dravi, kjer si je prizadeval 
za razvoj kovinske in lesnopredelovalne industrije, kmetijstva, 
obrti, trgovine, gostinstva in turizma. Leta 1982 je bil izvoljen 
za predsednika skupščine Občine Radlje ob Dravi in se v 
republiški skupščini zavzemal za pomoč manj razvitim občinam. 

Vse od svojega prihoda na Muto in pa ves čas svojega aktivnega 
dela je poudarjal potrebo po izobraženih kadrih v gospodarstvu, 
saj se je zavedal pomena znanja za razvoj podjetij kot tudi 
potrebe po ohranitvi mladih izobraženih ljudi v manj razvitih 
obmejnih krajih, zato si je močno prizadeval za pridobitev 
srednje šole. Tako je bil leta 1983 s pomočjo sredstev tedanje 
Občine Radlje ob Dravi, širše koroške regije in samoprispevka 
odprt nov srednješolski center na sp. Gortini. 

Deloval je tudi širše v regiji. Leta 1983 je prevzel vodenje 
sanacije Lesne Slovenj Gradec z okoli 3300 zaposlenimi in 3500 
kooperanti, združenih v 24 temeljnih organizacijah združenega 
dela (TOZD). Po končani uspešni sanaciji je postal predsednik 
poslovodnega odbora gradbenega podjetja Kograd Dravograd 
z okoli 1300 zaposlenimi. Tam se je tudi z 41,5 let efektivne 
delovne dobe upokojil.

Njegova uspešna pot gospodarstvenika in družbeno-političnega 
delavca se je dopolnjevala še na mnogih drugih področjih. Že 
leta 1953 je postal prvi starešina organizacije tabornikov 
Rodu Bistrega potoka Muta. Postal je predsednik Pihalnega 
orkestra Muta (31 let) in pridobili so glasbeni dom. Pomagal 
je pri razvoju Krajevne skupnosti Muta (muzej, srednja šola, 
stanovanja, banka …). Bil je prejemnik številnih priznanj: bil 
je častni predsednik Pihalnega orkestra Muta, Zveze borcev 
za vrednote NOB Muta, častni član Prostovoljnega gasilskega 
društva Muta, častni občan Občine Muta, dobitnik državnega 
odlikovanja red dela z zlatim vencem.

Z osamosvojitvijo Slovenije so posamezni deli Tovarne Muta 
prešli v tuje roke. Z grenkobo in zanimanjem je komentiral 
nov razvoj. Vsi, ki smo ga poznali in delali z njim, se ga bomo 
spominjali kot skromnega, vedrega, zagnanega, neumornega 
občana. Bil je povezovalna osebnost. Vedno je poudarjal, da 
napredka tovarne in kraja ne bi bilo, če ne bi bilo nadvse vestnih, 
prizadevnih in požrtvovalnih delavcev in krajanov, ki so vselej, 
ko je bilo to potrebno, znali stopiti skupaj, da so s skupnimi 
močmi znali poiskati najboljše rešitve in jih nato s skupnimi 
močmi tudi uresničiti. Imel je posluh za potrebe malega človeka 
in je bil pripravljen pomagati vsakomur in vedno, da je našel 
dobre rešitve v vsaki situaciji. Vedno si je vzel čas, da je izpeljal 
vsako nalogo do postavljenega cilja. Nikoli obupati, vedno je 
vredno vztrajati, to je bil njegov moto. 

Ludvik JERČIČ
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OKREPIMO SE S ČEBELJIMI PRIDELKI IN IZDELKI IZ ČEBELJIH 
PRIDELKOV

Med in cvetni prah sta živili, ki sta nepogrešljivi za preventivno 
krepitev imunskega sistema v jesenskem in zimskem času, ko 
je možnost pojava in širjenja virusov, prehladov in drugih 
zdravstvenih nevšečnosti večja. Ljudje smo bili že v preteklosti 
inovativni pri oblikovanju in izražanju idej, ki so se odražale na 
raznovrstnih izdelkih iz medu in čebeljih pridelkov. Poznamo 
tradicionalno izdelavo lectovih src in medenjakov. Čedalje bolj je 
priljubljen kremni med, ki mu dodajajo raznovrstne sestavine, kot 
so cvetni prah, propolis, matični mleček, liofi lizirano sadje, kakav, 
oreščki in podobno. Nekateri izdelujejo propolisovo tinkturo, 
medeni kis in raznovrstne medene pijače, kot so medica, medeno 
žganje, medeni liker, medeno pivo in peneča medica.

Vsaka vrsta medu ima svojevrstne značilnosti in daje jedi ali pijači 
posebno aromo. Lahko ga uporabimo v različnih kombinacijah in 
pri vseh dnevnih obrokih kot nadomestek sladkorja ali kot dodatek 
k jedem. Svojo hrano lahko popestrimo z nakupom različnih vrst 
medu. Temne vrste medu, kot so kostanjev, gozdni, smrekov in 
hojev med, so primernejše za medenjake in močnejše jedi, kot so 
obare in mesne jedi. Kostanjev med vsebuje obilo cvetnega prahu, 
zaradi katerega ima tudi bolj grenko aromo in posebno vrednost. 
Svetlejše vrste medu, kot so lipov, cvetlični in akacijev med, pa 
so primerne za nežnejše pecivo v kombinaciji z mandlji, lešniki, 
marcipanom, za zavitke, sadne solate, zelenjavne juhe, zelenjavne 
jedi, solate in medene napitke. 

Med deluje protibakterijsko, vsebuje minerale, beljakovine, 
encime, organske kisline, aminokisline in je vir antioksidantov, 
ki krepijo imunski sistem in povečujejo odpornost. Poleg čaja 
lahko sladkamo tudi druge pijače, kot so kava, limonada, ledeni 
čaji in sadni sokovi. Pri sladkanju jedi in pijač z medom moramo 
biti pozorni na to, če jih želimo zgolj osladiti. V tem primeru jim 

dodamo cvetlični ali akacijev med. Kadar jim dodamo kostanjev 
ali gozdni med, pa bodo imele jedi in pijače posebno aromo.

Pomembno je, da v kuhinji uporabljamo lokalno pridelan med, ki 
smo ga vajeni. Pri nakupu lokalnega medu ne gre le za podporo 
slovenskemu čebelarju, ampak tudi za manj možnosti za razvoj 
alergij, ki so reakcija ob zaužitju tujih snovi, ki jih naš organizem 
ni vajen.

CVETNI PRAH – NEPOGREŠLJIV PREHRANSKI 
DODATEK
Poleg nektarja ali mane, ki jo v mednem želodčku čebele prinašajo 
v panj in nato predelajo v med, pa se ob obisku cveta na dlačice 
čebele oprime tudi cvetni prah različnih rastlin. Med poletom 
ga čebela s pomočjo sprednjih nog prečeše in shrani v posebnih 
koških na zadnjih nogah. Cvetni prah je raznolikih barv. Barva je 
odvisna od rastline, na kateri ga je čebela nabrala. 

Cvetni prah je lahko dodatek naši vsakodnevni prehrani. Vsebuje 
idealno razmerje vseh sestavin, ki jih organizem potrebuje za 
delovanje, povečanje odpornosti in ohranjanje zdravja. Uživajo ga 
lahko tako zdravi kot tudi bolni ljudje. Pred uživanjem cvetnega 
prahu se je treba prepričati, da nismo nanj alergični. Pri zdravih 
ljudeh je priporočljivo uživanje cvetnega prahu v prehodnih 
obdobjih leta, torej na prehodu iz poletja v jesen in na prehodu 
iz zime v pomlad. Cvetni prah lahko uživamo samostojno, lahko 
pa ga namakamo in zaužijemo v kombinaciji s čajem, naravnim 
sokom, jogurtom, mlekom ali medom, saj s tem dosežemo boljši 
izkoristek hranilnih snovi, ki jih vsebuje cvetni prah. 

Med in drugi čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov so 

ZDRAVJE

Medeni izdelki

koristni, naravni ter obujajo slovensko tradicijo in kulturno 
dediščino. Poleg tega, da jih uživamo in vključujemo v 
vsakodnevno prehrano, so tudi lično in uporabno darilo ob 
prihajajočih praznikih, tako za prijatelje in sorodnike kot tudi za 
poslovne partnerje.

ZAŽIVELA KARTICA POMAGAM ČEBELAM 
IN OSTALIM OPRAŠEVALCEM
Kartica »Pomagam čebelam in ostalim opraševalcem« je namenjena 
splošni javnosti in podjetjem kot poslovno darilo. Projekt je 
usmerjen k spodbujanju sajenja medovitih rastlin in posledično 
zagotavljanja večje količine hrane za čebele in ostale opraševalce. 
Hkrati je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu čebel in 
ostalih opraševalcev ter njihove ekosistemske storitve opraševanja, 
ki je ključna za prehransko varnost. Z nakupom kartice bodo imeli 
posamezniki in podjetja možnost, da pripomorejo k izboljšanju 
stanja. Ob nakupu podporne kartice v vrednosti 20 EUR bo del 
sredstev namenjen nakupu ter sajenju sadik medovitih dreves in 
semen medovitih rastlin, posameznik pa bo prejel tudi darilo, ki je 
naravnano trajnostno v skladu z ohranjanjem narave in sajenjem 
medovitih rastlin. 

Ob nakupu kartice posameznik prejme e-potrdilo Posvojitelj 
medovitega drevesa, USB-kartico Pomagam čebelam in ostalim 
opraševalcem za podpornike čebel in ostalih opraševalcev, vrečko 
semen medovitih rastlin, ki so vir hrane za čebele in ostale 

opraševalce, ročno izdelano trajnostno nakupovalno vrečko, 
izdelano na način ponovne uporabe, knjigo o učinkoviti rabi 
čebeljih pridelkov Zdravnik svetuje, avtorja prim. Petra Kapša, dr. 
med., nogavice Brez čebel ni življenja in svinčnik za podpornike 
čebel in ostalih opraševalcev. 

Kartico lahko naročite s skeniranjem QR-kode, ki je na fotografi ji, 
ali po e-pošti tina.zerovnik@czs.si.
Vabljeni posamezniki, društva in podjetja, da z nakupom kartice 
postanete podporniki čebel in ostalih opraševalcev!

Tina ŽEROVNIK, 
specialistka svetovalka za ekonomiko

PRIPRAVITE SI ODLIČEN NAPITEK Z DODATKOM CVETNEGA PRAHU

1 jedilna žlica svežega cvetnega prahu
1 čajna žlička medu
3 dcl vode
sveže stisnjen sok pomaranče/grenivke/limone

Cvetni prah lahko dodate 
različnim živilom. Uživate ga 
lahko v kombinaciji z mlečnimi 
izdelki (jogurt, kefi r, mleko 
…), sadjem (banane, hruške, 
marelice, jabolka, kaki …), 
dodate ga lahko v sadne in 
zelenjavne napitke, čaje, ga 
primešate različnim vrstam 
medu ali medeni raztopini. 
Dodate ga lahko tudi 
kosmičem, pšeničnim kalčkom 
ali z njim enostavno posujete 
kakšno sladico, kot so to sirovi 
štruklji, različni pudingi, 
palačinke, carski praženec ali 
sladoled.

Uživajte cvetni prah iz 
okolja, v katerem živite!

Dr. Nataša LILEK, 
svetovalka za zagotavljanje varne hrane
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ITALIJA, SAN MARINO IN VATIKAN

Naša zahodna soseda, Italija, je pogosto na seznamu Slovencev, 
ko gre za izlete, dopust, potovanje. Je kar za 15-krat večja od 
Slovenije in temu primerljivo nudi tudi toliko več zanimivosti. 
Od lepih plaž, gora, skoraj nešteto zgodovinskih atrakcij, odlične 
kulinarike, glasbe in še mnogo. Na potovanju smo spoznali veliko 
tega ter poleg Italije še dve majhni državi, San Marino in Vatikan. 

ZAŠČITENA NARAVNA OBMOČJA
Italija ima veliko naravnih parkov, rezervatov ter biotov, ki so 
pod zaščito. Mnogo izmed teh pa je turistično zanimivih. Nedaleč 
od Benetk se nahaja eden takšnih, ki je zagotovo vreden obiska 
ter primeren tudi za enodnevni izlet ali za postanek med potjo 
proti jugu. Gre za regijski park, Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po, ki je od leta 1999 del Unescove svetovne dediščine. 
Čudovita narava tik ob morju, ki si jo lahko obiskovalci ogledamo 
na lepo urejenih lesenih poteh in razglednem stolpu. Ogled 
najlepših kotičkov je možen samo peš, zato je potrebno parkirati 
na označenih parkiriščih ter se podati peš na raziskovanje po 
označenih pohodnih poteh.

Ob potovanju po vzhodni obali Italije, nedaleč južneje od San 
Marina, se splača obiskati lepo plažo, ki je prav tako dostopna 
le peš. Spiaggia di Casteldimezzo je plaža pod mogočnimi klifi , 

do katere je cca pol ure hoje. Četudi je povratek nazaj v vročih 
poletnih dneh lahko precej naporen, nam pot poplača s čudovitimi 
razgledi. Celotno območje je zaščiteno, in sicer gre za naravni 
park, imenovan Parco Naturale Monte San Bartolo. Strma 
pobočja, klifi , so poraščena z zelenjem, do petdesetih let 20. stoletja 
pa so bila ta strma pobočja s strani kmetov obdelana vse do morja. 

Za najlepšo italijansko plažo 2019 je bila izbrana Spiaggia delle 
Due Sorelle (Plaža dveh sester). Dostopna je z ladjo, občasno 
tudi peš (odvisno od poti, ki zahteva cca 1 uro hoje in je zaradi 
padajočega kamenja pogosto zaprta). Mogočni klifi , osameli 

mogočni skali (po njima je plaža dobila ime) ter kristalno čista voda 
so razlogi, zaradi katerih se plažo zares splača obiskati. Območje 
najlepše plaže leta 2019 spada pod Parco Naturale Regionale del 
Conero, ki poleg čudovitega obalnega pasu obiskovalcem nudi 
tudi bujno divjo fl oro.

Parko nacionale del Gargano, ki se nahaja 
na južnem delu Italije, ob Jadranskem 
morju, obiskovalcem nudi čudovite plaže 
s kristalno čisto vodo, klife ter neobičajne 
strukture skal. Ob morju se namreč 
nahajajo različni naravni loki, mostovi 
ter osamelci. Največji osamelec, okrog 
katerega se nahaja peščena plaža, leži ob 
mestu Vieste. Prave atrakcije za pašo oči. 

APENINI
Apenini so gorska veriga, ki poteka vzdolž 
Apeninskega polotoka v Italiji. Gorovje 
je dolgo 1200 km. Obiskovalcem gorovje 
nudi mnogo možnosti za potovanje, 
izlete, pohode, kolesarske ture, plezanje, 
jamarstvo itd. Na Apeninih je veliko 
čudovitih predelov, ki se jih splača ogledati. 
V spomladanskem času ter prvem delu 
poletja se še posebej splača obiskati Monti 
Sibillini. Predvsem v predelu majhne vasice 
Castelluccio v osrčju Monti Sibillinov, ki 

je bila med drugimi v tem predelu žrtev hudih potresov (močne 
posledice so vidne še danes), se ponaša s cvetočimi travniki. Tam 
namreč cvetita leča, mak in še mnogo drugih cvetlic. Ta del je 
pravi raj za ustvarjanje čudovitih fotografi j. Ob potovanju 
proti jugu so božanska tudi zaščitena hribovska območja, Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Naturale 
Regionale Sirente – Velino ter National Park of Abruzzo. V Parco 
Naturale Regionale Sirente – Velino se nahaja čudovita soteska 
Celano Gorges. Lepa soteska, ki navdušuje s svojo globino in 
ozkimi prehodi. Piko na i pa v tem delu daje gorsko jezerce v Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ki se nahaja nekaj 

POTOPIS

Plaža pod mogočnimi klifi 

Taborjenje ob jezeru

km pred smučiščem. Za daljši postanek pa se je smiselno ustaviti 
ob jezeru Lago di Barrea, kjer je ob zgodovinskem mestecu Barrea 
kristalno čisto jezero, odlično tudi za kopanje. 

SAN MARINO
San Marino je ena najmanjših (61 kvadratnih kilometrov) državic 
sveta, ki jo v celoti obdaja Italija. Celotna država je namreč v 
območju »dutyfree«, kar pomeni, da so cene tu veliko bolj ugodne. 
Ogled San Marina je še posebej zanimiv, če se na greben vzpetine 

Titano (739 m), kjer se nahaja del glavnega mesta San Marino 
(ime mesta in države je namreč isto), na katerem se nahajajo trije 
opazovalni stolpi, obzidje ter staro mestno jedro, podamo z gondolo. 
Na grebenu stojijo trije stražni stolpi, ki so simbol San Marina. 
Še preden prispemo do najbolj atraktivnega dela San Marina, ob 
vožnji z gondolo uživamo ob čudovitem razgledu, ki sega vse do 
morja ter Apeninov. Opazovalni stolpi so nekoč služili kot obramba, 
opazovalnica ter tudi kot zapori. Danes pa so glavna turistična 
atrakcija, kjer obiskovalci uživamo ob lepih razgledih. 

BARI, POLIGNANO A MARE, 
ALBEROBELLO
Bari je poznano mesto ob obali, ki se 
ponaša s svojo velikostjo in zgodovinskim 
mestnim jedrom. Še lepša pa so mesteca v 
njegovi okolici. Mestece Polignano a Mare 
stoji na mogočnem klifu ter se ponaša z 
zanimivo mestno plažo v centru. Zajeda v 
klif je ustvarila lepo in zanimivo plažo, kjer 
si je nujno vzeti čas za kopanje. Zagotovo 
najlepše mestece v tem okolišu pa je 
Alberobello, ki slovi po posebnem načinu 
gradnje hiš, ki jih imenujejo Trulli hiške. 
Hiške so grajene iz kamenja, od temeljev 
do strehe. Stene vseh hiš so bele, strehe pa 
sive. Alberobello je res potrebno doživeti, se 
sprehoditi po ulicah ter si privoščiti pijačo v 
kateri izmed lokalnih gostiln. 

POMPEJI, VULKAN VEZUV
Svetovno znano mesto Pompeji je vredno 
videti vsaj enkrat. Nekoč mogočno mesto je 
leta 79 pod seboj pokopal vulkan Vezuv, ki 

San Marino

Plaža v zalivu
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se dviga nad mestom. Za ogled Pompejev si 
je smiselno vzeti ves dan, saj je območje za 
oglede zelo veliko. Pokukati se da namreč v 
mnogo ulic, hiš ter ostalih zgradb ter vsaj 
delno dobiti občutek življenja, ki je včasih 
potekalo tukaj. Kruti vulkan Vezuv, ki je 
pod seboj pokopal poleg Pompejev še nekaj 
drugih mest, se lepo vidi v ozadju Pompejev. 
Še lepši pa je razgled z vrha vulkana, do 
katerega se je potrebno podati peš. Z avtom 
ali avtobusom se da pripeljati precej visoko, 
a kljub temu je zadnje slabe pol ure potrebno 
prehoditi. Ves čas poti pa se že razprostirajo 
čudoviti razgledi. 

RIM IN VATIKAN
Glavno, največje in običajno polno turistov, 
mesto Rim je bilo to poletje, v času korone, 
povsem drugačno. Ogled Rima smo si torej 
privoščili ravno pravi čas. V Vatikanu 
se je sprehajalo le nekaj ljudi, v vrsti za 
oglede smo čakali le nekaj minut pa še to 
zaradi strogih ukrepov zaradi virusa. Tudi vožnja po mestu nam 
ni delala nobenih težav, saj smo si nekaj lepot Rima ogledali kar 
iz avtomobila. Mesto ter najmanjša državica na svetu, Vatikan, 
za katera si je potrebno vzeti več dni, sta nam že v enem dnevu 
postregla z nekaj svojimi lepotami, ki jih je enkratno videti. V prvi 
vrsti je to Vatikan ter vzpon na kupolo. Nepopisno lep razgled na 
gromozansko mesto se razprostira ravno z vrha kupole. 

TOSKANA
V južnem delu Toskane se nahajajo najverjetneje ene najbolj 
posebnih naravnih toplic na svetu. Saturnia je ena izmed nekaj 
naravnih toplic in hkrati največja, najlepša ter z največ vode. 
Toplica, ki je brezplačna, povsem naravna, s kristalno čisto vodo, 
ki teče po stopničastih kamnitih terasah. Doživetje, ki se ga splača 
večkrat ponoviti. Potovanje po podeželju Toskane pa zagotovo očara 
še tako zahtevne popotnike. Mogočne ciprese, samotne domačije, 

oljčni nasadi, skratka ena sama lepa pokrajina vsepovprek. Eno 
najlepših mestec v tem delu pa je zagotovo San Gimignano. Mesto 
kar izžareva svojo zgodovino ter z mogočnimi stolpi obiskovalce 
privablja že od daleč. Piko na i potovanju po Toskani pa doda 
še en stolp, poševni stolp v Pisi, kjer se popotniki še kako radi 
fotografi ramo. 

Okvirni stroški
Za kampe smo odšteli od 40 EUR do 120 EUR na noč za celotno 
skupino. 
Vožnja z ladjo do Plaže dveh sester: 25 EUR na osebo.
Hrana: večino časa smo kuhali sami, kar nam je predstavljalo 
minimalen znesek. 
Parkirnine, cestnina (najdražja je bila od Pise do Slovenije, 30 
EUR) in gorivo (1,40 EUR/liter na stranskih cestah ter skoraj 2 
EUR/liter na avtocestah). 

Nekaj manjših vstopnin (obzidje v San 
Marinu, gondola v San Marinu, vzpon 
na kupolo Vatikana, ogled vulkana Vezuv, 
ogled Pompejev …). 
Skupaj smo zapravili okoli 500 EUR na 
osebo. 

Prenočišča in hrana
Prav vse noči smo spali v kampih, kar je bilo 
enkratno doživetje. Vsak večer in ob jutrih 
smo si kuhali nam ljube jedi (testenine, 
čičeriko, mešano zelenjavo …) ter se veliko 
družili in zabavali. Prav vsak dan pa smo 
se tudi kopali. Ob načrtovanju potovanja 
sem si namreč zadala cilj, da bo vsak dan 
na voljo kopanje, kar se je na koncu izkazalo 
za zelo zabavno – ne samo za otroke, temveč 
tudi nas ostale.

Mateja MAZGAN

Saturnia – naravne toplice

Trulli hiške bele barve s sivo streho

ZA BISTRE GLAVE – REBUS

Geslo rebusa pošljite na naslov Občina Muta (pripis »Rešitev rebusa Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, najpozneje do 1. 3. 2022.
Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado. Rešitev iz 37. številke: Poletne počitnice. Nagrado prejme Žiga Leskovšek.

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE

Alina VRHNJAK
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SLOVARČEK: AKANT – OKRAS NA GLAVAH KORINTSKIH STEBROV; AKUN – SVILASTA SEMENSKA VLAKNA SVILNIC 
IN PASJIH STRUPNIC, UPORABNA ZA IZOLACIJO IN POLNJENJE BLAZIN; AZNAVOUR – ARMENSKO-FRANCOSKI 
PEVEC; BALSA – LAHEK LES; BAUM – AVSTRIJSKA ATLETINJA; DIT – IME KANADSKEGA HOKEJISTA CLAPPERJA; OM
– RUSKA REKA; OZREN – VISOKA GORA V BOSNI; RAABE – NEMŠKI PESNIK; THIMPU – GLAVNO MESTO BUTANA.

Geslo (začetek, nadaljevanje in konec) pošljite na naslov Občina Muta (pripis »Rešitev križanke Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, 
najpozneje do 1. 3. 2022. Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado.

Rešitev iz 37. številke: TRIDESETA OBLETNICA SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE. Nagrado prejme Marija Ot.
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SLOVARČEK:
AKANT – OKRAS NA GLAVAH KORINTSKIH STEBROV; AKUN – SVILASTA SEMENSKA VLAKNA SVILNIC IN PASJIH STRUPNIC, 
UPORABNA ZA IZOLACIJO IN POLNJENJE BLAZIN; AZNAVOUR – ARMENSKO-FRANCOSKI PEVEC; BALSA – LAHEK LES; BAUM –
AVSTRIJSKA ATLETINJA; DIT – IME KANADSKEGA HOKEJISTA CLAPPERJA; OM – RUSKA REKA; OZREN – VISOKA GORA V BOSNI; 
RAABE – NEMŠKI PESNIK; THIMPU – GLAVNO MESTO BUTANA.

Geslo (začetek, nadaljevanje in konec) pošljite na naslov Občina Muta (pripis »Rešitev križanke Mučan«), Glavni trg 17, 2366 Muta, najpozneje do 1. 
3. 2022. Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel praktično nagrado.

Rešitev iz 37. številke: TRIDESETA OBLETNICA SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE. Nagrado prejme ____________.
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GUMARSTVO ŠRAJNER d.o.o.

Sv. Primož nad Muto 26,
SI - 2366 Muta, Slovenija
T: 00386 (0)2 2 707 99 00
E: info@g-s.si

www.g-s.si

Proizvodnja tehničnih izdelkov iz gume in silikona

• Since 1992,
• Certifi cirano po ISO/TS 16949,
• Specializirani za izdelavo visokokvalitetnih 

izdelkov iz gume, silikona ter 2K produktov,
• Podjetje ima tudi lastno orodjarno, 

• Možnost izdelave manjših in večjih serij,
• Sposobnost izdelati izdelke  in razvijati nove, tako 

z izboljšavami kot s povsem novimi idejami,
• Razvojna naravnanost, visoka fl  eksibilnost in 

kreativnost celotne ekipe zaposlenih.

“OD IDEJE DO IZDELKA”

IDEJA > KONSTRUKCIJA > KONSTRUKCIJA ORODJA > 
IZDELAVA ORODJA > KONČNI IZDELEK

VSE NA ENEM MESTU!




