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Pravi turizem, ne le gostinstvo

JURIJ BERLOŽNIK

Objekt Mitnica, ki je v lasti občine 
Muta in ki so ga ob izlivu Bistrice 
v Dravo na Spodnji Muti zgradili v 
okviru evropskega projekta Drava 
kot priložnost, bo po približno letu 
in pol dobil novega najemnika. Do-
sedanji najemnik, podjetnik Boštjan 
Verdinek, ki je dejavnost v Mitnici 
opravljal od julija lani, želje po nada-
ljevanju ni imel. "Lokacija bi bila kar 
v redu, če bi bil dovoz drugje, ampak 
le poleti, pozimi pa je katastrofa," je 
strnil svoje izkušnje. Kot je povedal, 
je želel ob objektu zgraditi še zimski 
vrt, ki bi v ta na daleč opazni in zani-
mivi objekt ob glavni cesti med Dra-
vogradom in Radljami privabil goste 
tudi pozimi. Po Verdinekovih be-
sedah na občini njegovega namera-
vanega vložka niso bili pripravljeni 
obračunati pri najemnini. Ker Ver-
dinek pogodbe ni želel podaljšati, so 
na občini konec oktobra objavili nov 
razpis za zbiranje ponudb zaintere-
siranih najemojemalcev. Mitnica naj 
bi bila predvsem stičišče športnih, 
kulturnih in podobnih dogodkov, 
obenem pa naj bi imela pomembno 
podporno vlogo pri razvoju turizma. 
Objekt ima površino 81 kvadratnih 
metrov, polovico zaseda gostinski 
lokal, v njem so še mini kuhinja, skla-
dišče, majhen razstavni prostor, zunaj 
pa je prireditveni avditorij. Pozimi 
najemnina znaša 200 evrov meseč-
no, v toplejšem delu leta, od maja do 
oktobra, pa 300.

Občina Muta je tokrat prejela eno 
samo ponudbo za najem, a so je bili, 
še posebno zaradi dosedanjih kon-

kretnih turističnih izkušenj ponu-
dnice, zelo veseli. Nova najemnica 
bo namreč Martina Verčkovnik ozi-
roma njeno podjetje GO Turizem, ki 
ga je sicer ustanovila šele letos, a ima 
sama v turizmu že mnogo let izku-
šenj. Po podpisu pogodbe, kar se bo 
zgodilo v nekaj dneh, namerava Verč-
kovnikova najkasneje do 15. decem-
bra spet odpreti gostinski del objekta, 
v času do novega leta pa bo v Mitnici 
pripravila še kakšno božično priredi-
tev. "Na polno", kot sama pravi, pa se 
bo zadeve lotila spomladi. 

"Mitnica bo osrednja turistična 
točka tako za turiste kot za lokalno 
prebivalstvo. Povabila bom prav vse 
v kraju, ki želijo v njej ustvarjati, ki 
želijo sodelovati. V Mitnici in pred njo 
bomo pripravljali tematske večere, 
dramske igre, tudi kakšno veselico. 
Seveda bo v njej tudi gostinski lokal, 
a to nikakor ne bo glavna dejavnost," 
je povedala Verčkovnikova. Oživi-
ti namerava tudi zgodbo mitnice in 
pobiranja mitnine, a ne tako, da bi jo 
sama spet začela pobirati. "Čisto tam 
blizu je včasih res bila mitnica in pla-
čati si moral, če si hotel peljati mimo, 
najprej v blagu, kasneje v denarju. To 

bom še podrobneje raziskala, pravljic 
si seveda ne bom izmišljevala, a pre-
pričana sem, da bom gostom znala to 
zgodovino posredovati na sodoben 
način, pri tem pa vključiti vsa njihova 
čutila," je bila samozavestna bodoča 
najemnica. 

Vero v uspeh in samozavest črpa 
tudi iz dosedanjih rezultatov. Spomla-
di se je lotila težkega posla privablja-
nja turistov na Koroško in na začetku 
je bil izplen precej pod njenimi pri-
čakovanji, čeprav si je ta postavila 
precej realno. "Potem sem se močno 
posvetila spletni strani in direktne-
mu marketingu, tudi preko facebo-
oka in konec avgusta, september in 
oktober so bili fenomenalni," ugota-
vlja podjetnica. Oblikovala je zelo za-
nimive turistične pakete, predvsem 
enodnevne izlete na Koroško. Verč-
kovnikova je v prvem letu delova-
nja podjetja zadovoljna, saj je sebi in 
drugim dokazala, da je goste mogoče 
pripeljati. Mitnica bi tako pod njenim 
okriljem res lahko zaživela v smislu 
načrtovalcev projekta Drava kot pri-
ložnost, torej kot podporni objekt za 
ljudi, ki se s turizmom resno ukvar-
jajo. 

Mitnica  na Spodnji Muti je priložnost za razvoj turizma. (Jasmina Detela)

"Na polno" bo nova najemnica Martina Verčkovnik Mitnico v turističnem smislu 
oživila spomladi prihodnje leto. Gostinski lokal, za katerega poudarja, da še zdaleč 
ni bistvo Mitnice, pa bo znova odprla do sredine decembra. Na posnetku je utrinek s 
strokovne ekskurzije za gasilce, s katerimi je podjetnica odkrila tržno nišo. 

Mitnico na Spodnji  
Muti bodo oddali  
izkušeni turistični  
delavki, podjetnici  
Martini  Verčkovnik

Tržna niša: enodnevni izleti   
za prostovoljne gasilce
Martina Verčkovnik iz podjetja GO Turizem je v prvem letu delovanja našla 
zanimivo tržno nišo - enodnevne strokovne ekskurzije na Koroško za člane 
prostovoljnih gasilskih društev. Kar polovica njenih dosedanjih gostov je 
bila namreč gasilcev. 

Po strokovni plati jih zadovolji z obiskom Koroškega gasilskega zavoda 
na Ravnah in gasilskega, kovaško-livarskega muzeja na Muti, ob tem pa eno-
dnevni izlet naredi zanimiv in zabaven še z obiskom moderne turistične 
kmetije Klančnik, seznani jih s pridelavo mošta in seveda poskrbi za okusno 
hrano in dobro kapljico. Svojevrsten pristop k turizmu, pri katerem uporablja 
tudi obilo domišljije, Verčkovnikova nadgrajuje tudi z drugimi strokovnimi 
ekskurzijami, med temi je najti ekskurzijo za zeliščarje, za kmečke žene, ki 
jih nauči skuhati koroško jed, ekskurzije za turistična društva, za srednje-
šolce in mnoge druge. Odzivi turistov na spletni strani GO Turizma pričajo, 
da je na pravi poti. 

Uporaba peska za posipanje 
cest prepovedana

PETRA LESJAK TUŠEK

Pred zimsko sezono posipanja in 
pluženja cest je za žerjavsko podje-
tje Gradbeni materiali, skladno z od-
ločbo urada za kemikalije oziroma 
ministrstva za zdravje vendarle obve-
ljala prepoved prometa s peskom, ki ga 
podjetje proizvaja iz jalovine z name-
nom sanacije, vzdrževanja in posipa-
nja cest. Žerjavsko podjetje namreč s 
pritožbo na prvotno odločbo urada za 
kemikalije o prepovedi uporabe peska 
za posipanje cest ni uspelo, je pa v pri-
tožbi utemeljevalo, da njegovi gradbe-
ni materiali niso nevarni za okolje ali 
škodljivi zdravju. Argument o škodlji-
vosti materialov iz žerjavske halde je 
bil v preteklosti zaradi ugotovljenih 
vsebnosti svinca in kadmija v teh pro-
izvodih razlog za prepoved oziroma 
omejitve rabe. Potem ko je ministr-
stvo za zdravje  pritožbo podjetja zavr-
nilo, je bila edina pravna možnost, ki 
je podjetju ostala, tožba na upravnem 
sodišču, ki so jo tudi vložili, pojasnju-
je direktorica Gradbenih materialov 
Meta Zajc Pogorelčnik. 

Pesek (dve vrsti proizvodov, na 
katere se prepoved nanaša) sicer 
vseeno ostaja v prodaji, pri čemer o 
omejitvah rabe posebej obveščajo 
kupce, s tem pa je seznanjena tudi 

tržna inšpekcija. S tožbo bo podjetje 
skušalo dokazati, da interpretacija re-
zultatov o vsebnostih težkih kovin v 
proizvodih ni točna, prav tako pa je 
bila po presoji podjetja uporabljena 
napačna metodologija, pojasnjuje di-
rektorica. Meta Zajc Pogorelčnik po 
tem, ko je novi lastnik Gradbenih ma-
terialov, Tovarna akumulatorskih ba-
terij TAB Mežica, s tem tednom tudi 
formalno vpisan v register, za zdaj 
sicer še ostaja direktorica, a priča-
kuje odpoved in se bo predvidoma v 
kratkem oziroma najpozneje z novim 
letom morala posloviti. Družbo CPM 
- Gradbeni materiali, ki s spremem-
bo lastništva opušča prvi del imena 
(torej CPM, povezavo s prejšnjim la-
stnikom), vodi dobro leto dni, ker 
pa je bila imenovana za dve leti, se 
bo njen mandat sklenil približno na 
polovici. Po njenih pojasnilih bo v 
podjetju ostalo enajst delavcev, torej 
približno polovica zaposlenih, pri 
čemer je novi lastnik pet delavcev že 

prezaposlil v okviru svojih družb, pet 
delavcev pa bodo odpustili. Zajčeva je 
pojasnila, da bo družba tudi letos po-
slovala z izgubo, vendar o konkretnih 
številkah še ne more govoriti. Čeprav 
je z vrsto ukrepi skušala izboljšati 
poslovanje, so negativne razmere v 
gradbeništvu onemogočale koreni-
tejše spremembe. 

Po za zdaj še neuradnih podatkih 
bo nova direktorica Gradbenih mate-
rialov Suzana Fajmut Štrucl, zdaj di-
rektorica Podzemlja Pece, ki sodi v to 
družbo. Gradbeni materiali in Pod-
zemlje Pece sta ostali ločeni pravni 
osebi, še vedno pa je odprt prihodnji 
status Podzemlja Pece kot turistične-
ga rudnika in muzeja. Kot pojasnjuje 
Fajmut Štruclova, se o nadaljnjem sta-
tusu in oblikah financiranja z lokalni-
mi skupnostmi še pogovarjajo, zlasti v 
kontekstu projekta Geopark Karavan-
ke. Po njeni oceni je ključno zagotoviti 
dolgoročni obstoj in trajnostni razvoj, 
kar je tudi bistvo geoparkov. 

Za žerjavske Gradbene materiale je obveljala prepoved prometa s peskom za posipa-
nje cest urada za kemikalije. (Petra Lesjak Tušek)

Kljub pritožbi Gradbenih 
materialov obveljala  
prepoved urada za kemi-
kalije, podjetje v tožbo; 
po spremembi lastništva 
manj zaposlenih  
in menjava direktorice  

V razstavišču Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem, 
na ravenskem gradu bodo v ponedeljek, 3. decembra, ob 10. uri odprli razstavo 
z naslovom Življenje danes in nekoč. V muzeju je letos v sodelovanju s CUDV 
Črna na Koroškem potekal projekt 

Življenje danes in nekoč. Razstava predstavlja delo pri projektu, raznoli-
ke pristope do posameznih izbranih vsebin kulturne dediščine, prilagojene 
za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Pri oblikovanju vsebinskih sklopov 
so bili še posebno dragoceni in pomembni spoznavanje različnih strokovnih 
pristopov, pripravljenost za sodelovanje in oblikovanje novih skupnih pri-
stopov in upoštevanje različnih metod dela pri doseganju ciljev pri na novo 
oblikovanih in prilagojenih vsebinskih sklopih s področja dediščine doma-
čega okolja. (ačk)

Razstava Življenje danes in nekoč


