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BESEDA UREDICE

S p o š t o v a n i  b r a l c i !
Novo leto 2015 je prineslo kar nekaj sprememb, no-
vosti, a glasilo Mučan ostaja - tudi v tem letu vam bo 
na voljo za krajšanje dolgih uric. Uredniški odbor upa, 
da bo tudi v letošnji številki glasila vsak izmed Vas 
našel kaj zase. Ob tej priložnosti se Vam še posebej 
zahvaljujemo za vse poslane članke in upamo na na-
daljnje sodelovanje.

Uvodnik

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Pred dobrimi šestimi me-
seci ste mi zaupali man-
dat župana občine Muta. 
Dovolite mi, da se na tem 
mestu še enkrat zahvalim 
vsem, ki ste me na lanskih 
občinskih volitvah podpr-
li, bili prepričani, da lahko 
skupaj z Vami uresničim 
tiste projekte, za katere 
smo se prepoznali in jih 
ocenili kot nujno potrebne. 

Seveda pa gre zahvala tudi vsem ostalim, ki sicer v meni 
niste videli možnosti razvoja naše lokalne skupnosti, pa 
kot vidim in čutim, ste me sprejeli za svojega. V tem času 
sem se srečal s številnimi izmed Vas, ki prihajate na de-
lovni razgovor z mano zaradi različnih vprašanj, pobud, 
problemov, pa tudi s takšnimi, ki ste mi želeleli prepros-
to seči v roko ter mi zaželeti dobrega zdravja, veliko de-
lovnega elana ter uresnečitev zastavljenih ciljev. Iskreno 
sem  vesel vsakega, ki meni, da lahko skupaj rešiva takšno 
ali drugačno težavo. Zato sem tudi z vso odgovornostjo 
prevzel mandat župana in to v času, ko se domala vsi na 
takšen ali drugačen način srečujemo s posledicami resne 
in globoke gospodarske krize. Vendar me prevzema opti-
mizem in pozitivni občutki, ki govorijo, da smo končno vsi 
skupaj uspeli zaustaviti voz recesije in padanja proti vse 
večjim socialnim stiskam. Nikakor ni čas za evforijo ali za 
posebno navdušenje, sem pa prepričan, da so pred nami 
boljši časi, ko bomo lahko začeli zaposlovati mlade, izo-
bražene in voljne dela. V samem kraju smo se lotili nekaj 
manjših investicij, ki bodo zagotovo imele pozitiven vpliv 
na naše boljše in lepše življenje. Seveda pri tem ne morem 
mimo zaključka našega največjega in zdaleč najdražjega 
projekta v zgodovini občine Muta. To je izgradnja skupne 
čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja, ki je v fazi 
poskusnega obratovanja. Upam le, da bo projekt uspešno 

zaključen in bo dobro služil funkciji, kateri je namenjen, 
t.j. dvigu ravni varstva našega bivalnega okolja in bistve-
no manjši onesnaženosti reke Drave.        

Občina Muta praznuje svoj in seveda naš 21. občinski 
praznik. To je čas, ko moramo odgovorno in seveda z 
zanosom pogledati na  našo prehojeno pot in se ozreti 
predvsem naprej. Prepriačan sem, da smo v vseh teh letih 
napredovali bolje in naredili več, kot če bi bili v okviru bi-
vše občine. To pa ne pomeni, da želimo živeti sami v izoli-
ranem okolju – nasprotno. Menim, da dobro sodelujemo 
z vsemi sosednjimi občinami. V več kot dveh desetletjih 
nam je uspelo dokončatti nekatere visoko zastavljene ci-
lje. Naj naštejem samo nekatere: izgradnja zdravstvene 
postaje, prizidka k osnovni šoli, večstanovanjskega blo-
ka, precej kilometrov asfaltnih cest, ureditev industrijske 
cone, delna ureditev obrtne cone, nove ceste in igrišča 
na Gortini, nekaj kilometrov kolesarskih poti, nabava so-
dobnega gasilskega vozila z avtocisterno idr. Pri tem pa 
velja izpostaviti skrb občine tudi za tiste, ki so potrebni 
posebne pozornosti, skrbi in razumevanja zaradi težjih 
socialnih razmer. Za njih je imela in bo imela občina tudi 
v prihodnje razumevajoč odnos - pri subvencioniranju 
otroškega varstva v vrtcih, sofianciranju bivanja v domo-
vih za starejše, obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
subvencioniranih stanovanj in drugih oblik pomoči. Se-
veda pa so pred nami novi in zahtevnejši izzivi, za katere 
sem prepriračn, da jih bom skupaj z Vami, občinskim sve-
tom ter občinsko upravo uspel uresničiti. Kot sami vidite, 
nekatere od njih že tudi uresničujemo.

Dovolite mi, da vsem skupaj in vsakemu posebej zaželim 
vse dobro ob letošnjem 21. občinskem prazniku, hkrati pa 
Vas vabim, da se v čim večjem številu skupaj družimo ob 
pestrem in vsebinsko bogatem programu našega občin-
skega praznovanja. 

Vaš župan!
Mirko Vošner

Tudi ta številka Mučana ponuja veliko zanimivih pri-
spevkov iz različnih področij. Dodali smo tudi nekaj 
novih rubrik in se že začeli nagibati k rahlim, boljšim 
spremembam tudi v okviru našega glasila. Prilagamo, 
kot je že stalnica, program za občinski praznik, ki je 
tudi letos zanimiv in pester.
Želimo Vam veliko užitkov ob prebiranju našega Mu-
čana!

Nadja Pušnik,
urednica
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RAZVOJ OBČINE MUTA

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE MUTA 2014-2022
Veliko novosti nas čaka v naslednjih letih, veliko 
trdega dela, odrekanja in veliko sprememb, ki so na-
ravnane samo v pozitivno smer – v dobrobit občanov 
in občank Mute. Da pa to vendarle niso samo prazne 
besede in obljube, dokazujejo besede in dejanja na-
šega župana, gospoda Mirka Vošnerja, ki je svoj man-
dat začel šele pred dobrimi šestimi meseci. Povabila 
sem ga na pogovor, da vsi izvemo, kateri projekti se v 
naši domači občini trenutno uresničujejo, kaj od teh 
projektov se je že izvedlo in kakšni so cilji za nasled-
njih nekaj let.

Predstavite nam namen in osnovne cilje strate-
gije razvoja naše občine.
»Naj še enkrat poudarim, da se je moj mandat šele 
dobro začel. Zavedam se, da je potrebno nadaljeva-
ti dosedanje delo ter ga dopolniti z novimi idejami, 
novim razvojem. Občani in občanke ste mi  zaupali 
mandat in me podprli, zato bom skušal upravičiti in 
izpolniti vaša pričakovanja. Skupaj z občinskim svetom 
vidimo dolžnost in pa tudi moralno zavezo, da pripra-
vimo dober razvojni strateški načrt.
Drugi cilj, ki ga s tem želimo doseči, je odziv na novo 
finančna perspektivo  Evropske unije za obdobje 2014-
2020, ki zahteva zelo jasno  razdelano strategijo razvo-
ja tako za  lokalne skupnosti (občine), regije (Koroška) 
in za državo samo.«

Kakšno stališče je zavzel občinski svet do omenje-
ne strategije?
»Strategija razvoja naše občine je bil z vso resnostjo 
pripravljen dokument, kateremu sem takoj po prevze-
mu mandata namenil veliko časa. Gre za celovit pristop 
k nadaljnjemu razvoju naše občine, s vključitvijo pred-
vsem tistih razvojnih projektov, ki sem jih začutil med 
našimi občani. Pri pripravi dokumenta je sodelovala 
celotna občinska uprava, nakar sem dokument v obliki 
osnutka predstavil občinskemu svetu in delovnim tele-
som. Na zadnji seji občinskega sveta, v mesecu maju, 
je bil dokument še formalno sprejet, pri čemer velja po-
udariti, da svetniki nanj niso imeli posebnih pripomb, 
kar samo potrjuje njegovo ustrezno pripravljenost in 
celovitost. Zavedam se, da pa je sprejetje tega doku-
menta šele prvi korak na razvojni poti lokalne skup-
nosti. V naslednjih letih bo potrebnega veliko truda in 
sredstev za izvajanje zastavljenega razvojnega progra-
ma, kar se vsi dobro zavedamo.«

Ali nam lahko predstavite ključna vsebinska iz-
hodišča omenjenega dokumenta?
»Ključna prioriteta pri tem je razvoj podjetništva v po-
vezavi z mladimi in z gospodarskimi subjekti v domači 
občini.  Nadalje je nujno potrebna posodobitev lokal-
ne cestne infrastrukture, ureditev cestnih priključkov 
(križišča na državni cesti G1 od Gortine do industrijske 

cone Muta). V razvojnih načrtih je  izgradnja večna-
menske dvorane, ki je kot edina občina v Zgornji Dra-
vski dolini nimamo in za številne prireditve in dogodke 
uporabljamo avlo in pa telovadnico Osnovne šole 
Muta. Ker v naši občini primanjkuje neprofitnih stano-
vanj, smo v ta plan vključili tudi gradnjo večstanovanj-
skih objektov. Poskušali bomo izvesti tudi revitalizacijo 
gradu Grašin in povezati naše turistične točke (Rotun-
da, Mitnica, Ekološka kapelica ter Muzej) s sosednjimi 
občinami (tudi z avstrijskimi). Nadaljeval se bo tudi 
projekt »Drava kot priložnost« in skušali bomo poveza-
ti posamezne turistične točke tudi v obliki tranzita po 
reki Dravi med Vuzenico (Huta)–Muto (Mitnica)–Zg. 
Vižingo (ribnik Reš).
Naslednji sklop dokumentov so razvojni projekti v 
mojem in v mandatu občinskega sveta za obdobje 
2014-2018, pri čemer je potrebo izpostaviti, da so to 
projekti, ki jih nismo začeli izvrševati s tem mandatom, 
ampak so to zaveze prejšnjih let. Res pa je, da je ne-
kaj projektov  povsem novih in so vezani izključno na 
moj mandat in na mandat tega občinskega sveta. Ce-
lostno želimo prenoviti občinsko stavbo, to je graščino 
Kienhofen z okolico. Ta objekt danes ne kaže ustrezne 
podobe, čeprav so se prenove že začele: nova streha in 
strešna konstrukcija. Tako bo potrebnega še veliko dela 
in sredstev, da prenovimo še prostore občinske uprave 
in prostore društev. Celovito želimo urediti trška jedra 
na Spodnji Muti, Zgornji Muti in na Gortini (prenova 
starih stavb, obnovitev prometne in komunalne in-
frastrukture idr.). Dokončati želimo tudi komunalno 
infrastrukturo v obrtni coni Gortina (stari del), izvesti 
želimo energetsko obnovo blokov, vključno  z izgradnjo 
montažnih balkonov, pripraviti želimo projektno doku-
mentacijo povezovalnih cest Sv. Jernej–Avstrija (Aibl) 
in karavla–Avstrija (Soboth). Na Muti beležimo tudi 
porast števila starejših občanov. Poskrbeli bomo tudi 
za njih, in sicer z ureditvijo varovanih stanovanj za 
starejše občane.«

Kot pa je še povedal župan, se zaveda problema 
primanjkovanja parkirišč tudi v naši občini. Skušali 
bodo urediti nova parkirišča, kaže pa se tudi interes 
in potreba po garažah ali nadstreških za avtomo-
bile, t.i. skandinavski tip garaž. Veliko bo potrebno 
še postoriti na področju vodovoda, na izgradnji se-
kundarne kanalizacije na določenih območjih. »Na 
našem območju imamo še vedno precej neizkoriščenih 
vodnih virov na višje ležečih območjih. To bomo skušali 
čim bolje izkoristiti.« Občina se bo zavzemala tudi za 
sofinanciranje – pomoč pri izgradnji individualnih 
čistilnih naprav. »Žal je pomemben podatek tudi ta, 
da nekateri člani društva civilne iniciative še vedno 
ne razumejo, da je potrebno del že vloženih sredstev 
za izgradnjo precej dragega komunalnega sistema in 
čistilne naprave vrniti v obliki komunalnih prispevkov. 

Zavedam se, da mora biti višina komunalnega prispev-
ka tudi odraz socialnih zmožnosti naših občanov.«

Po pripovedovanju župana se bo občina zavzemala 
še za ureditev nujno potrebnih pešpoti in kolesarskih 
poti kot so Sp. Muta–TUŠ, Zg. Muta–TUŠ in seveda 
Sp. Muta–Zg. Muta, v katero vključujemo tudi uredi-
tev nujno potrebne šolske poti. V tem obdobju bomo 
pristopili k potrebni ureditvi vrste hudournikov v ce-
lotni občini, ki so nam v preteklih dveh letih povzro-
čili veliko materialno škodo. Skupaj z občino Vuzenica 
pripravljamo projektno dokumentacijo za izgradnjo 
dveh nadstrešnic ob poslovilni vežici ter ureditev do-
datnih grobnih polj na samem pokopališču.

Vidimo, da so cilji zastavljeni visoko in obsežno, a 
se vse to da doseči z dobro ekipo, z močno voljo in 
z uspešnim sodelovanjem vseh vključenih. Na koncu 
pa nismo mogli niti mimo vprašanja, ki se nanaša na 
tretjo raven že tolikokrat omenjenega dokumenta: 
plan proračuna za leto 2015.

Kako pa je s financiranjem teh projektov?
»V tem letu imamo v planu predvsem dokončati ka-
nalizacijsko omrežje in čistilno napravo. Na to omrež-
je želimo priključiti čim več prebivalcev, saj bomo le s 
tem dali v uporabo preko 9 milijonov € vreden projekt. 
V zadnjih treh letih smo od tega porabili 6 milijonov 
€ (izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja, 
vključno s čistilno napravo Muta-Vuzenica). Sredstva 
bomo namenili tudi za brezposelne občane - javno 
delo, saj se zavedamo problema brezposelnosti tudi v 
naši občini. V teh dneh nam bo uspelo dokončati dolgo 
pričakovan projekt razširitve ceste na klancu Sp.Muta–
Zg. Muta, vreden okrog 50.000 €. Zavarovati želimo 
širše poplavno območje na Spodnji Muti (cca. 40.000 
€), posodobiti makadamske ceste na Pernice, Sv. Jernej 
in Sv. Primož (cca. 200.000 €), v planu je tudi izgradnja 
ceste v Koparčev jarek, dokončanje športnega parka 
Gortina, dokončanje širokopasovnega omrežja (cca. 
35.000 €), uvajanje protiprašnih zaščit na problema-
tičnih območjih in pa odprodaja nefunkcionalnih ob-
činskih zemljišč.«

Župan se zaveda, da je pred njim zahteven, tehnično 
in finančno optimistični načrt. Skušal bo nadoknadi-
ti, kar je bilo v zadnjih letih zamujeno (globoka go-
spodarska kriza). Zaveda se možnosti razvoja Mute v 
naslednjih letih v drobnih, kratkih, odločnih korakih. 
Vodi ga želja po izboljšanju dela in življenja vas ob-
čanov!

Gospodu županu se za pogovor iskreno zahvaljujem!

Nadja Pušnik
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Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

Izgradnja  
kanalizacije Muta 
in čistilne naprave 
Muta – Vuzenica
Izvedba hišnih priključkov in priklop na 
čistilno naprav Muta - Vuzenica

Obstoječa greznica se po priključitvi na javno kanalizacijo ne bo 
uporabljala več in se izprazni, lahko tudi zasuje. Vsa dela izvedbe 
priključka na kanalizacijski sistem lahko izvedete v lastni režiji ali 
pa dela oddate izvajalcu.

Prevzem priključka na kanalizacijski sistem in priključitev 
(odstranitev čepa) na kanalizacijski sistem mora opraviti 
upravljavec kanalizacije.
Stroški

Priključitev na javni kanalizacijski sistem zajema naslednje vrste 
stroškov:

•	 Enkratni	strošek	izvedbe	hišnega	priključka	
•	 Enkratni	strošek	plačila	komunalnega	prispevka
•	 Mesečni	strošek	plačila	kanalščine	po	priključitvi

Projekt Zgornja Drava
V okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

v porečju Drave – Zgornja Drava, se izvajajo investicije v odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v občinah Radlje ob Dravi, Dravograd, 
Vuzenica, Selnica ob Dravi in Muta. Namen je izgraditve ustrezne 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, 
ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi 
direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Celotna investicija bo imela neposreden vpliv in učinke na kakovost 
pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost 
nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti 
naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. 
Vrednost celotnega projekta Zgornja Drava znaša 37.094.153,00 
evrov in ga delno financira Republika Slovenija (3.210.060,00 
evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, 
prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« 
(18.190.325,59 evrov), delno pa stroške pokrivajo občinski proračuni 
(15.693.767,41 evrov). 

Osnove priključitve na kanalizacijski sistem
V občini Muta smo v zaključni fazi izgradnje čistilne naprave in 

kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda, ki ga izvajamo 
v okviru kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
v porečju Drave – Zgornja Drava, sklop 1 – Izgradnja kanalizacije v 
občini Muta in izgradnja čistilne naprave Muta – Vuzenica, katerega 
sofinancirata tudi Evropski kohezijski sklad in Republika Slovenija. 
Izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema za območje 
občine Muta pomeni ločen kanalizacijski sistem. To pomeni, da 
lahko v kanalizacijski sistem odvajamo le fekalne odpadne vode. 
Meteorno odpadno vodo (vode s streh objektov, dvorišč, cest …) 
je potrebno speljati v obstoječe ponikalnice ali kanale, saj velike 
količine meteorne vode povzročijo preobremenjenost sistema in s 
tem težave na samem sistemu, kot tudi na čistilni napravi, ki v tem 
primeru ne more normalno delovati. Čistilna naprava poskusno 
obratuje od 3. novembra 2014. Ob zaključku izgradnje mora sistem 
imeti 95 % priključenost uporabnikov, kar pomeni, da se bodo 
uporabniki na novo zgrajeni kanalizacijski sistem morali priključiti 
najkasneje do 31. 10. 2015. 

Na območju občine Muta imajo možnost priključitve na nov 
kanalizacijski sistem v pretežni meri obstoječi objekti v naseljih 
Zgornja in Spodnja Muta ter Gortina. Priključitev za te objekte je 
obvezna na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Muta (MUV, 
št. 28/2001) in Operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode (za obdobje 2005 do 2017). Kanalizacijski 
priključek lahko uporabnik izvede le na osnovi soglasja za 
priključitev, ki ga bo na podlagi evidenc izdal upravljavec – Javno 
komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o. Poudariti pa želimo, 
da izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave ni samo 
dodatna finančna obremenitev za bodoče uporabnike, ampak je 
predvsem velika pridobitev na področju varovanja okolja, ki je za 
občino, kot je naša, še kako pomembna. 
Postopek za izvedbo priključka na kanalizacijski 
sistem

Priključek na kanalizacijski sistem izvede stranka sama in 
sicer od izhoda hišne kanalizacije iz objekta pa do že izgrajenega 
spojnega kanala, kjer je vgrajen čep. Pred izkopom je potrebno 
določiti vse eventualne podzemne vode (vodovod, električni in drugi 
kabli). 

Začetek možne priključitve na kanalizacijski sistem 
(odstranitev čepa) bo pravočasno javljen s strani občine. 
Poudariti pa želimo, da priključevanje pred tem časom ni 
dovoljeno.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

dravaMuta1.indd   7 24/04/15   06:26
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Zmorem, zmoreva več, 
zmoremo vse in več!!!

OŠ Muta sodeluje v tem šolskem letu v projektu Dvig 
socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupno-
stih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti – SKK.
Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki 
izvira iz sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mre-
že. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidar-
nosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni od-
nosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost 
socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, 
v katerem živi in dela, se pravi, v družini, v šoli, med 
vrstniki in v širši skupnosti.

V mreži sodelujemo štiri šole: OŠ Mislinja, OŠ Šentjanž 
pri Dravogradu, Druga OŠ Slovenj Gradec in OŠ Muta.

Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

Izgradnja  
kanalizacije Muta 
in čistilne naprave 
Muta – Vuzenica
Izvedba hišnih priključkov in priklop na 
čistilno naprav Muta - Vuzenica

Obstoječa greznica se po priključitvi na javno kanalizacijo ne bo 
uporabljala več in se izprazni, lahko tudi zasuje. Vsa dela izvedbe 
priključka na kanalizacijski sistem lahko izvedete v lastni režiji ali 
pa dela oddate izvajalcu.

Prevzem priključka na kanalizacijski sistem in priključitev 
(odstranitev čepa) na kanalizacijski sistem mora opraviti 
upravljavec kanalizacije.
Stroški

Priključitev na javni kanalizacijski sistem zajema naslednje vrste 
stroškov:

•	 Enkratni	strošek	izvedbe	hišnega	priključka	
•	 Enkratni	strošek	plačila	komunalnega	prispevka
•	 Mesečni	strošek	plačila	kanalščine	po	priključitvi

Projekt Zgornja Drava
V okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

v porečju Drave – Zgornja Drava, se izvajajo investicije v odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v občinah Radlje ob Dravi, Dravograd, 
Vuzenica, Selnica ob Dravi in Muta. Namen je izgraditve ustrezne 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, 
ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi 
direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Celotna investicija bo imela neposreden vpliv in učinke na kakovost 
pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost 
nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti 
naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. 
Vrednost celotnega projekta Zgornja Drava znaša 37.094.153,00 
evrov in ga delno financira Republika Slovenija (3.210.060,00 
evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, 
prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« 
(18.190.325,59 evrov), delno pa stroške pokrivajo občinski proračuni 
(15.693.767,41 evrov). 

Osnove priključitve na kanalizacijski sistem
V občini Muta smo v zaključni fazi izgradnje čistilne naprave in 

kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda, ki ga izvajamo 
v okviru kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
v porečju Drave – Zgornja Drava, sklop 1 – Izgradnja kanalizacije v 
občini Muta in izgradnja čistilne naprave Muta – Vuzenica, katerega 
sofinancirata tudi Evropski kohezijski sklad in Republika Slovenija. 
Izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema za območje 
občine Muta pomeni ločen kanalizacijski sistem. To pomeni, da 
lahko v kanalizacijski sistem odvajamo le fekalne odpadne vode. 
Meteorno odpadno vodo (vode s streh objektov, dvorišč, cest …) 
je potrebno speljati v obstoječe ponikalnice ali kanale, saj velike 
količine meteorne vode povzročijo preobremenjenost sistema in s 
tem težave na samem sistemu, kot tudi na čistilni napravi, ki v tem 
primeru ne more normalno delovati. Čistilna naprava poskusno 
obratuje od 3. novembra 2014. Ob zaključku izgradnje mora sistem 
imeti 95 % priključenost uporabnikov, kar pomeni, da se bodo 
uporabniki na novo zgrajeni kanalizacijski sistem morali priključiti 
najkasneje do 31. 10. 2015. 

Na območju občine Muta imajo možnost priključitve na nov 
kanalizacijski sistem v pretežni meri obstoječi objekti v naseljih 
Zgornja in Spodnja Muta ter Gortina. Priključitev za te objekte je 
obvezna na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Muta (MUV, 
št. 28/2001) in Operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode (za obdobje 2005 do 2017). Kanalizacijski 
priključek lahko uporabnik izvede le na osnovi soglasja za 
priključitev, ki ga bo na podlagi evidenc izdal upravljavec – Javno 
komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o. Poudariti pa želimo, 
da izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave ni samo 
dodatna finančna obremenitev za bodoče uporabnike, ampak je 
predvsem velika pridobitev na področju varovanja okolja, ki je za 
občino, kot je naša, še kako pomembna. 
Postopek za izvedbo priključka na kanalizacijski 
sistem

Priključek na kanalizacijski sistem izvede stranka sama in 
sicer od izhoda hišne kanalizacije iz objekta pa do že izgrajenega 
spojnega kanala, kjer je vgrajen čep. Pred izkopom je potrebno 
določiti vse eventualne podzemne vode (vodovod, električni in drugi 
kabli). 

Začetek možne priključitve na kanalizacijski sistem 
(odstranitev čepa) bo pravočasno javljen s strani občine. 
Poudariti pa želimo, da priključevanje pred tem časom ni 
dovoljeno.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

dravaMuta1.indd   7 24/04/15   06:26

OŠ Muta, OŠPP

 

Z dejavnostmi, ki potekajo na posameznih šolah, ko-
ordiniranimi dejavnostmi mreže šol in s skupno javno 
prireditvijo, ki jo bomo izvedli ob koncu šolskega leta 
želimo: 
- povezati šole udeleženke s ciljem izmenjave dobrih 

praks in organizacijo skupnih dogodkov,
- v lokalnih okoljih vzpostaviti sodelovalno mrežo 

vseh deležnikov na formalnih in neformalnih  do-
godkih in dejavnostih, povezovati zainteresirane 
učence vseh šol za skupno načrtovanje dogodkov 
in dejavnosti z uporabo sodobnih komunikacijskih 
aplikacij, 

- organizirati skupne tabore za nadarjene učence in 
zainteresirane učence vseh šol mreže, 

- z vsem naštetim dvigniti motivacijo vseh deležni-
kov za sodelovanje in izboljševanje življenja na šo-
lah in v skupnosti.

V  o k v i r u  p r o j e k t a  s m o  i z v e d l i  ž e  v e l i k o  s k u p n i h  d e j a v n o s t i :

DROBTINICA
Ob svetovnem dnevu hrane Rdeči križ Slovenije že tra-
dicionalno pripravlja enodnevno kampanjo Drobtini-
ca, pri kateri smo sodelovale vse štiri šole. 

EKIPNA OLIMPIJADA
Tekmovanje z nazivom Ekipna olimpijada poteka v 
sklopu projekta z nazivom Team Olympiad, ki je sofi-
nanciran s strani Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko. Projekt vodi Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih zvez. 
Ekipna olimpijada je športno družabna prireditev, ki 

spodbuja medkulturno in medgeneracijsko sodelova-
nje ter medsebojno integracijo.
Dogodek je organizirala Športna zveza Slovenj Gradec 
skupaj z izvajalcem Atletskim klubom Slovenj Gradec.

Naša šola je sodelovala s tremi ekipami učencev, star-
šev in starih staršev. 
Udeleženci  so se  med seboj pomerili v športno dru-
žabnih igrah: skakanje z vrečo, vleka vrvi, golf – ciljanje 
tarče, nogomet – strel na gol, smučanje – koordinirana 
hoja ekipe na dolgih smučeh.
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SIMBIOZA GIBA
Učenci prve triade so 
povabili dedke in babi-
ce k uri športne vzgoje, 
na pohod ali na športni 
dan.

BRALNA NOČ
Potekala je na Drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu. V 
uvodnem delu nas je obiskal pisatelj Dim Zupan. Nato 
so potekale delavnice, na katerih so se učenci na različ-
ne načine seznanili z vsebino njegove knjige Štirinajst 
in pol.  Izvajalci delavnic so bili učitelji vseh sodelujočih 
šol.  

Učenci so s seboj prinesli tudi svojo najljubšo knjigo, 
iz katere so pred spanjem svojim sošolcem prebrali en 
zanimiv odlomek.

JEZIKOSLOVNO DRUŽBOSLOVNI 
TABOR 
Udeležili so se ga učenci, ki so pri 
svojem šolskem delu, tekmova-
njih ali na interesnem področju 
pokazali zanimanje za družbo-
slovne in jezikoslovne vsebine.
Na taboru, ki je potekal na po-
družnični šoli Paški Kozjak, so 
potekale različne dejavnosti: 
jezikoslovne delavnice (angle-
ščina, nemščina, francoščina in 

kitajščina) ter 
delavnica Mala 
šola javnega na-
stopanja. Izva-
jalci delavnic so 
bili učitelji vseh 
sodelujočih šol 
ter tudi zunanji 
sodelavci. 

LIKOVNO UMETNIŠKI TABOR
Z udeležbo na tem taboru smo učencem omogočili iz-
popolniti znanje in veščine na  področju umetniškega 
snovanja. Učenci in učenke vseh štirih šol so bili zelo 
kreativni in nastali so čudoviti izdelki.

Takšna druženja nas bogatijo in dvigajo naš socialni in 
kulturni kapital. 
             

Helena Brezovnik, 
koordinatorica SKK na OŠ Muta

OŠ Muta, OŠPP

  

 



7

OŠ Muta, OŠPP

Melissa Smovnik – 
zlata na Cankarjevem tekmovanju
Melissa Smovnik je učenka,  ki za 
razliko od številnih vrstnikov še ved-
no rada in veliko bere. V letošnjem 
šolskem letu se je še posebej vživela 
v knjigo Pod svobodnim soncem, 
avtorja Frana Saleškega Finžgar-
ja. Na Cankarjevem tekmovanju je 
prejela zlato priznanje. Pod mentor-
stvom učiteljice Franje Razdevšek 
je dosegla tretji najboljši rezultat v 
državi. Tudi na zgodovinskem tek-
movanju je bila uspešna in osvojila 
srebrno priznanje.  Zastavila sem ji 
nekaj vprašanj.

Kako je bilo tekmovati?
Tekmovati je bilo kar zanimivo in 
tudi zabavno. Na vsaki stopnji tek-
movanja sem se soočala z novimi iz-
zivi, saj nisem vedela, kakšno temo 
za spis nam bodo dodelili. Vseeno 
pa je bilo pred objavo rezultatov 
prisotnega tudi malo strahu.

Kakšen je bil občutek, ko si dobila 
zlato priznanje?
Bila sem zelo presenečena. Še po-
sebej, ko sem videla svojo uvrstitev. 
Nikoli si nisem mislila, da bom tak us-
peh dosegla na področju slovenšči-
ne. Nikoli se nisem imela za nekoga, 
ki je dober na tem področju. Letos 
sploh nisem ciljala na kakšno poseb-
no uvrstitev pri slovenščini.  Jasno pa 
je, da sem bila, sploh ob uvrstitvi na 
državno tekmovanje in objavi ura-
dnih rezultatov, zelo vesela.

Kaj si se naučila iz knjige Pod svo-
bodnim soncem?
Iz knjige sem se naučila veliko novih 
stvari. Spoznala sem nekoliko starej-
ši slovenski jezik.  Iz same vsebine pa 
sem spoznala veliko novih zgodo-
vinskih dejstev in izvedela,  kakšno 
je bilo življenje naših  prednikov … 
Sama sem velika ljubiteljica zgodo-
vine, zato mi je bila vsebina knjige 
pisana na kožo. Po mojem mnenju 

je Fran Saleški Finžgar skozi zelo 
zanimivo zgodbo odlično predsta-
vil življenje Slovanov v 6. stoletju. 
V to obdobje se nisem nikoli pose-
bej poglabljala, s to knjigo pa sem 
se o tem zelo zanimivem obdobju 
naučila veliko novega. Podrobne-
je sem spoznala tudi nekaj resnič-
nih zgodovinskih oseb, zgradb in 
dejstev,  npr. bizantinskega cesarja 
Justinijana, njegovo ženo Teodoro, 
zgodovinska dejstva o mogočni bi-
zantinski cerkvi Hagiji Sofiji, o na-
seljevanju Slovanov na Balkanskem 
polotoku …

Tudi sicer veliko bereš. Ali se ti zdi 
branje knjig zanimivejše od igranja 
igric in gledanja televizije? Zakaj?
Branje zapolni veliko mojega pro-
stega časa in mi je res zanimivej-
še od gledanja televizije in igranja 
igric, saj ima vsaka knjiga drugačno 
zgodbo, v katero se lahko poglobiš. 
Na televiziji pa gledaš vedno ena-
ke oddaje in pri igricah igraš vedno 
celotno igrico po istem postopku. 
V vsako zgodbo se vživim in vsakič 
znova pričakujem takšne in drugač-
ne konce, pa naj bodo srečni ali  vča-
sih tudi žalostni. Seveda se strinjam, 
da so tudi nekateri filmi zelo zanimi-
vi, vendar so vsi narejeni po vzorcu. 
Knjiga mi največkrat pričara pose-
ben domišljijski svet, ko gledam 
televizijo, pa tako ali tako iz dneva 
v dan prejemam le slabe novice. To 
je nekaj razlogov, zakaj mi je branje 
všeč in me sprošča. Predvsem pa 
med branjem knjig uživam.

Kaj poleg branja še počneš v pros-
tem času?
Poleg branja se v prostem času rada 
ukvarjam z zgodovino in včasih tudi 
kemijo. Sem velika ljubiteljica živali, 
še posebej psov. Tudi sama imam 
doma dva in z njima preživim kar 
nekaj svojega prostega časa. Po 

navadi se z njima igram in ju učim 
raznih zabavnih trikov. Prav tako me 
veselita glasba in šport. Že nekaj 
časa se učim igranja violine, ki mi je 
zelo pri srcu. Rada pa tudi kolesarim 
po našem čudovitem kraju.

Si zelo dobra učenka. Ali ti delo za 
šolo vzame veliko časa?
Šolo že od nekdaj rada obiskujem. V 
šoli se iz dneva v dan soočam z novi-
mi zanimivimi izzivi, ki jih z veseljem 
premagujem. Res sem dobra učen-
ka in delo za šolo mi popoldan ne 
vzame veliko časa. Po navadi pa se 
poglabljam v snov, ki jo obravnava-
mo v šoli in s tem širim svoje znanje.

Svoje znanje rada deliš z drugimi, 
jim pomagaš pri učenju.  Kaj ti to po-
meni?
Za učno pomoč sošolcem sem se 
odločila v 5. razredu, ko sem videla, 
da se moja sošolka težje uči in sem 
ji želela pomagati pri učenju in ra-
zumevanju snovi. To mi je postalo 
nekakšna rutina. Ta učna pomoč mi 
veliko pomeni, saj rada delim svoje 
znanje s tistimi, ki jim gre v šoli tež-
je, in jim pomagam priti do boljših 
ocen. Če imam to možnost, jo ta-

Melissa Smovnik
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koj izkoristim, saj bi mi bilo žal, če bi 
vse opazovala od daleč in le gledala, 
kako nekaterim ne gre preveč dobro.

Ali se ti zdi pomembno, da bi tudi 
drugi učenci prebrali več knjig?
To, da velika večina mojih sošolcev 
in na splošno učencev ne bere več 
veliko, me prav žalosti. Ne želim zve-
neti kot nekakšna učiteljica, ampak 
res opažam, da učenci nimajo več 
tako bogatega besednega zaklada 
kot nekoč in da dobivajo vse slabše 
ocene pri slovenščini. V njihovem 
življenju prevladujejo telefoni ter 
socialna omrežja. Niti medsebojna 

komunikacija ni več pristna. Le ne-
kateri od njih še kdaj pa kdaj v roke 
vzamejo kakšno knjigo in prebudijo 
svojo domišljijo. Branje ni nič slabe-
ga. Tudi če je knjiga debelejša, se je 
ni treba ustrašiti, saj se bo zgodba 
začela zapletati in branje ne bo več 
tako težko. Letos pa sem bila najbolj 
razočarana, ker smo v 8. razredu iz 
slovenščine tekmovali le trije učen-
ci. Strah me je, da bodo knjige pov-
sem izumrle, saj jih ne bo nihče več 
bral, ker bodo aktualna le še social-
na omrežja. Zelo bi bila vesela, če 
bi več učencev z veseljem prebralo 
kakšno knjigo. 

Kakšne načrte imaš za prihodnost?
Moj prvi načrt za prihodnost je za-
ključek osnovne šole. Nato se želim 
vpisati v gimnazijo, le da se še nisem 
odločila, v katero. Po končani gim-
naziji pa želim študirati zgodovino 
ali kemijo. Seveda pa si še naprej že-
lim biti uspešna tako v šoli kot tudi 
na tekmovanjih, vendar se bom za 
vse to morala še potruditi. Upam, da 
bom lahko uresničila čim več svojih 
načrtov za prihodnost.

Z Melisso sem se pogovarjala 
Mihaela Kobold, 7. b.

Šolski EKO VRT
Na naši šoli OŠ Muta, od-
delki s prilagojenim pro-
gramom, že četrto leto 
obdelujemo svoj vrtiček, 
s katerim sodelujemo v 
projektu EKO vrtov. S tem 
skušamo doseči čim več-
ji stik z naravo, učimo se, 
kako hrano pridelujemo 
in obenem varujemo oko-
lje in naravo. Vsi učenci z 
učitelji po svojih najbolj-
ših močeh pomagamo 
pri delu na vrtu, pred-
vsem pa smo ponosni na 
naše pridelke. S pomočjo 
in z nasveti pa nam ved-
no radi pomagajo tudi 
člani Društva vrtičkarjev 
Muta. V tem šolskem letu 
smo od Društva Ajda do-
bili denarna sredstva, s 
katerimi smo si priskrbeli 
material za izdelavo vrtne 
ograje, klopi in mize. Ku-
pili in posadili smo tudi 
sadno drevje ter jagodi-
čevje. Tako je naš vrt do-
bil še lepšo podobo.  

Mentorica šolskega vrta 
Tončka Merčnik

OŠ Muta, OŠPP
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Srednja šola

Dijaki srednje šole Slovenj Gradec in Muta 
izjemno dejavni in uspešni na mnogih 
področjih
Pomlad je na stežaj odprla vrata; sonce in toplota z rav-
no pravo mero dežja so pogoj, da steče energija v pra-
vo smer, v nove in nove izzive tako dijakov kot učiteljev 
naše šole. In že na samem začetku nam je postregla z 
mnogimi aktivnostmi, uspehi …

1.  Velik uspeh na tekmovanju iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje

Prevladujoča tema letošnjega tekmovanja je bila po-
vezovanje zgodovine in književnosti, kako se torej 
v leposlovnem delu izraža zgodovinska snov in moti-
vika slovenskega izročila nasploh. Naslov tekmovanja 
2014/15 je IZROČILO KNJIGE. Izbrana besedila so bila v 
1. skupini (SPI) avtorice Emme Storm Bratovščina Culis 
in v 3. skupini (3., 4. letnik SSI) avtorja Vitomila Zupana 
Menuet za kitaro
In uspeh? Dijakinji Zala Miklauc (2. letnik SPI) z mento-
rico Verico Jaušovec in Lea Andric (GTT4) z mentorico 
Alenko Helbl sta s trdim delom dosegli vsa tri prizna-
nja – bronasto, srebrno in na državnem tekmovanju 
ZLATO PRIZNANJE. 
Zlato priznanje Zale Miklauc je še toliko žlahtnejše, 
saj je v svoji kategoriji dosegla 1. mesto; Lea je bila 
6. Dijakinja Lucija Skarlovnik (PV4) je dosegla bronasto 
priznanje. 

2.   Ponovno prvi na državnem tekmovanju 
 Mladi za turizem
Mednarodni inštitut za turizem in Nacionalno turistič-
no združenje Slovenije sta organizirala 20. tekmovanje 

Mladi za turizem, na katerem so raziskovalne ekipe sre-
dnjih gastronomsko-turističnih programov predstavile 
raziskovalne naloge na temo GASTRONOMIJA V TURIZ-
MU.
Dijakinji Srednje šole Slovenj Gradec in Muta progra-
ma gastronomija in turizem (GTT4) Tina Lužnik in Ka-
tja Merzdovnik sta pod vodstvom mentorjev Mateje 
Gorišek in Romana Založnika pripravili raziskovalno 
nalogo z naslovom Parada košte v preobleki koroške 
kulture in dosegli prvo mesto. 
V raziskovalni nalogi sta se osredotočili na pripravo 
predloga inovativnega produkta, to je parade jedi, ki 
bi povezal koroško kulinariko in umetnike na tem po-
dročju. Omenjeni turistični produkt je lahko domisel-
na turistična priložnost za obisk Koroške in predstavlja 
promocijo tipične koroške hrane in umetnikov. Morda 
ideja tudi zares zaživi …

3.  Zlato priznanje Zeleno pero
Društvo Planet Zemlja že sedmo leto deluje na po-
dročju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega 
posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem 
z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo 
strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 
2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v 
javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 
2013 pa tudi po Zakonu o varovanju okolja. 
Državno tekmovanje ZELENO PERO - v pripravi novi-
narskega prispevka na temo SVETLOBE in z njo poveza-
nih tehnologij - je potekalo 18. 3. 2015. Na državno tek-
movanje se je uvrstila dobitnica bronastega priznanja, 
dijakinja PV4 Lucija Skarlovnik, pod mentorstvom 
Anice Ačko, prof., in s svojim ekonovinarskim prispev-
kom dosegla najboljši rezultat med srednješolci in s 
tem osvojila zlato priznanje Zeleno pero.

4.  Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
nemščine

Tri dijakinje iz programa gastronomsko-turistični teh-
nik (GTT3) so se udeležile tekmovanja v znanju iz nem-
škega in angleškega jezika. Že tradicionalno državno 
tekmovanje vseh srednjih gostinskih in turističnih pro-
gramov Slovenije je letos potekalo na Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem v Ljubljani. Najuspešnejša je bila 
Eva Bec z mentorico Janjo Žigart, ki je prejela ZLATO 
PRIZNANJE iz znanja nemškega jezika.

Cankarjevo tekmovanje 
(na fotografiji: Lea Andric, mentorica Alenka Helbl, Zala 
Miklauc, mentorica Verica Jaušovec)
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5.  Delovna praksa dijakov v tujini – 
 Portugalska in Irska
V sklopu Konzorcija ekonomskih šol sodelujemo v pro-
jektu Erasmus+, preko katerega lahko dijaki opravljajo 
tritedensko praktično usposabljanje v tujini. Pred krat-
kim sta se domov vrnili dve skupini dijakov, s Portugal-
ske in Irske, v jeseni pa še ena z Malte. 

Jana Matavž (predšolska vzgoja)
Z desetimi dijaki s celjske šole smo odšli na Severno Ir-
sko, natančneje v mesto Londonderry. Stanovali smo 
pri družinah, ki so nas zelo lepo sprejele, razvajale z ir-
sko hrano in njihovo kulturo. Kar težko pa smo se nava-
dili nižjih temperatur v hiši (17°). Prakso sem opravljala 
na področju predšolske vzgoje, v vrtcu Kidz montesso-
ri day nursery, ki je bil od mojega doma oddaljen 30 
minut. Med samo prakso sem opazila veliko razlik med 
vrtci pri nas in tam. V moji skupini je bilo 12 otrok in z 
njimi 4 vzgojiteljice. Vsaka vzgojiteljica je skrbela za 3 
otroke. Starost otrok je bila med 15 meseci in 2 letoma. 
Zanimivo je bilo, da so vzgojiteljice nosile iste uniforme 
in si redno zapisovale napredek otrok. Moje mnenje je, 
da bi vsak dijak moral življenje in delo v tujini tudi do-
živeti, saj sem s tem projektom tudi sama pridobila ve-
liko novih izkušenj in znanja.

Zala Peretin (predšolska vzgoja)
Praksa v tujini je bila zame nekaj posebnega, saj sem 
poleg tega, da sem spoznala veliko novih ljudi, splet-
la nove vezi prijateljstva, živela v drugačnem okolju in 
odkrivala način življenja tamkajšnjih ljudi. Z delom v 
šoli, kjer sem opravljala prakso, sem izboljšala svoj jezik 
angleščine, postala sem bolj samozavestna in komuni-
kativna. Najpomembnejše pa je to, da sem pridobila 
ogromno novih izkušenj, ki mi bodo nekoč, kot vzgo-
jiteljici, zelo koristile. Praksa v tujini je res super prilož-
nost za spoznavanje sveta, različnih kultur ter načina 
dela v drugih državah, hkrati pa je tudi izjemna izkuš-
nja, ki si jo zapomniš za vse življenje.
(Fotografija: Žan Markuš, Zala Peretin, Jana Matavž na 
Irskem)

6.  Sejem maturantov turistične usmeritve 
Dijaki GTT4 so organizirali tradicionalno, že osmo jav-
no predstavitev turističnih produktov, ki so jih pripravi-
li kot maturitetno delo 4. izpitne enote poklicne matu-
re. Ob podpori svojih mentorjev so pripravili zanimive 
programe izletov, ki upoštevajo turistične trende, kot 
so doživetja, turistične zgodbe v povezavi s slavnimi 
zgodovinskimi ali pravljičnimi osebnostmi, turističnimi 
znamenitostmi ter gastronomijo. Zeleni turizem je od-
seval skoraj na vseh stojnicah. 
Zadnja leta se tudi dijaki zavedajo pomena turistične 
ponudbe v ožji lokalni skupnosti. Domiselni turistični 
produkti pomenijo tudi večje možnosti za njihove bo-
doče zaposlitve. Tako je večina dijakov izbrala Koroško 
kot ciljno destinacijo. Vsaka zgodba je vtisnila svoj pe-
čat. Prepričljivo so dokazovali, da je produkte možno 
izvesti tudi s priloženimi zemljevidi in trasami turistič-
nih poti. 

7.  Lesarji sodelovali na dveh razstavah
Dijaki lesarskih programov so v marcu in aprilu 2015 
s svojimi izdelki sodelovali na Pomladnem sejmu, ki 
je potekal od četrtka, 26. marca 2015, do nedelje, 29. 
marca 2015, v Gornji Radgoni. Pomen lesa v gradbe-
ništvu in domu je poudarila razstava Čar lesa, v okviru 
katere so bili razstavljeni trije izdelki naših dijakov.
Še posebej ponosno so razstavo pripravili v predverju 

Praksa v tujini

Turistična tržnica

Razstava lesarjev

Srednja šola
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velike dvorane Državnega zbora v času od petka, 27. 
marca, do vključno petka, 3. aprila 2015. Naslov le-te 
je Med drevesom in zibelko, razstavljenih je bilo šest 
stolov. Ob tem dogodku so na spletni strani DZ med 
drugim zapisali tudi: »Z razstavo opozarjamo, da ima-
mo Slovenci poleg naravnega bogastva tudi znanje in 
voljo, da ga spremenimo v kakovostne izdelke, ki so 
tudi tržno zanimivi«. Razstavljeni izdelki so bili izdelani 
v sklopu projekta Sodelovanje dijakov s študenti in so 
delo dijakov programa 1. letnik PTI, lesarski tehnik.

8.  Projekt FINANČNA PISMENOST – 
 OSEBNE FINANCE
V projektu smo pripravili informativno gradivo, pri-
lagojeno potrebam mlade generacije in usmerjeno v 
pridobivanje praktičnih veščin, kar lahko pripomore k 
večji kakovosti njihovega življenja. 
V dobo odraslosti vstopajo mladi brez osnovnega fi-
nančnega izobraževanja. In prav zato se je programski 
učiteljski zbor za področje ekonomije odločil za tovr-

stne vsebine, ki smo jih združili pri različnih predmetih 
in izvedli pouk malo drugače, kar je že samo po sebi 
zanimivo; dijaki so vsebine spoznavali v različnih sku-
pinah, časovnih terminih in tudi na različnih lokacijah, 
tudi v sodelovanju z banko NLB.
Dijaki so bili nad takšnim delom izjemno navdušeni, 
pogovori so precej tekli okrog tega, kaj sploh počnemo 
z denarjem, ki ga imamo. Pomembna je ugotovitev, da 
je nekaj si želeti, drugo pa namere tudi uresničiti. Prav 
zato je bil te ure v projektu še toliko učinkovitejše, saj 
so dijaki pripravili osebne finančne načrte. In tudi tako 
bodo kot odrasli lahko delovali odgovorno v svojem 
osebnem in poklicnem življenju. 

Tako … zaokrožen je venec zgodnje pomladnih aktiv-
nosti naših dijakov in učiteljev, v zadnji tretjini šolskega 
leta se že riše vzorec novega, naslednjega …

Ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Srednja šola

Društva

PGD Muta 
V okviru meseca požarne varnosti (mesec oktober 
2014) je prostovoljno gasilsko društvo Muta izvedlo 
vajo »Veriženje Sv. Primož«. To je bila vaja z visoko stop-
njo zahtevnosti in se je načrtovala že dlje časa. Cilj vaje 
je bilo črpati vodo iz reke Bistrice na Sv. Primož. Prema-
gali smo višinsko razliko 474 m, skupna razdalja pa je 
bila 2500 m. Seveda tega podviga nismo zmogli sami, 
zato smo povabili še 14 sosednjih in prijateljskih gasil-
skih društev. Skupno je sodelovalo 107 gasilcev. 

GasilciZemljevid
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Za dosežen cilj smo potrebovali 16 motornih brizgalk, 
skupno pa smo položili 125 cevi za črpanje vode na Sv. 
Primož.
Seveda med samo vajo ni šlo brez zapletov: počene 
cevi, pokvarjeni dve motorni brizgalki. Kljub temu smo 
vodo uspešno spravili na Sv. Primož. V takšnih trenut-
kih se pokaže povezanost vseh gasilcev in dejstvo, da 
se s timskim delom in požrtvovalnostjo lahko marsikaj 
doseže. Zahvala gre vsem načrtovalcem vaje in tudi 
udeležencem.

Konec decembra 2014 smo gasilci PGD  Muta in obča-
ni Mute pridobil novo gasilsko vozilo - avtocisterno AC 
16/70, ki nam bo v veliko pomoč pri požarih in prevo-
zih pitne vode, občanom Mute pa bo zagotavljala več-
jo varnost.
Prihod novega vozila smo obeležili z manjšo slove-
snostjo, spremljala pa so ga tudi sosednja gasilska 
društva iz GZDD in tudi PGD Dravograd ter PGD Sele-
-Vrhe.
Uradni prevzem in blagoslov vozila bo 20. 6. 2015 v 
okviru občinskega praznika naše občine.

Kot že nekaj let prej smo se tudi letos udeležili že tradi-
cionalnega tekmovanja v orientaciji v sosednji Avstriji. 
Tekmovanje organizira okrajna gasilska zveza Deut-
schlandberg, odsek Ebisswald. Tekmovalo je 15 gasil-
skih ekip, od tega 4 slovenske ekipe. Ekipo so sestavljali 
4 člani.

Tekmovanje se je začelo v Lateindorfu, kjer je vsaka eki-
pa dobila zemljevid in napotke ter opis poti do samih 
kontrolnih točk. Na sami trasi so bile 4 kontrolne točke, 
kjer so ocenjevalci sprotno ocenjevali pravilnost ekipe, 
vmes so bile tudi tako imenovane »mrtve« kontrolne 
točke, kjer je ekipa morala sama poiskati točko in na-
logo pravilno izvesti. Na tekmovanju je bilo potrebno 
pokazati znanje iz prve pomoči, znanja iz gasilstva in 
gasilske taktike, spretnosti, branja zemljevidov, upora-
ba kompasa ter znanje iz same orientacije.
Ekipa iz Mute je že tretje leto zapored dosegla 1. mes-
to v skupni konkurenci in tako osvojila tudi prehodni 
pokal.  

PGD MutaNovo vozilo

Tekmovanje v Avstriji

Taborniki na Muti nadaljujejo svojo zgodbo!
Taborniki še živijo, se je glasilo v lanskoletnem Mučanu. 
Da pa je to res, bomo potrdili oz. dokazali s tem pri-
spevkom. Popeljali vas bomo skozi obdobje enega sa-
mega leta (od maja 2014 do danes) in prikazali, kaj vse 
smo taborniki ustvarili v tem kratkem času. 
Začnimo z različnimi akcijami, ki smo se jih udeležili. 
Samo smo večkrat na mesec imeli srečanja, kjer smo 
obnavljali znanja in se pripravljali na podvige z našimi 
najmlajšimi. Maj 2014 je bil pomemben mesec, saj smo 
izvedli 50. taborniški tek. V okviru teka smo dan pred 
njim naredili delavnice za otroke ter večerni ogenj, ki 
je bil zelo dobro obiskan. Prav tako smo postavili pro-

pagandni tabor in tam tudi prespali, naslednje jutro pa 
nadaljevali s 50. taborniškim tekom. Tek je bil dobro 
obiskan in izveden, tudi ploha nas ni zmotila. Prav tako 
smo v maju sodelovali na športnem dnevu z Osnovno 
šolo Muta. Sodelovali smo tudi na območnem mno-
goboju, ki so ga organizirali taborniki na Ravnah na 
Koroškem. 
Nato smo si vzeli nekaj premora in nabrali novih, svežih 
moči za letni tabor, ki smo ga izvedli med 25. in 30. 8. 
v Bistriškem jarku. Kljub temu, da je bil celoten avgust 
izjemo deževen, smo imeli prav mi srečo z vremenom. 
To smo dobro izkoristili in se naučili ogromno tabor-

Društva
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niških veščin (postavljanje šotora ter ognja, lokostrel-
stvo, lov na zaklad, orientacija, vozli …) ter se podali 
na progo preživetja. Proga preživetja je bila posebna 
dogodivščina, ki si jo bomo zapomnili vsi umazani ta-
borniki. Ob večerih smo se družili ob tabornem ognju, 
izvajali smo tudi nočne straže, ki imajo prav poseben 
čar, saj se morajo mladi taborniki sami znajti in varovati 
tako ogenj kot tudi zastavo. Prav kmalu je prišel zad-
nji večer. Na zadnji večerni ogenj smo povabili starše, 
mladih tabornikov pa nismo pustili oditi brez pravega 
taborniškega krsta. Letnega tabora se je skupaj udele-
žilo 43 oseb.

Zgodbo smo nadaljevali z mesečnimi akcijami. Sprejeli 
smo nove člane in izvedli ogromno zanimivih akcij (vpis 
ter lov na zaklad, ognji, kostanjev piknik, noč čarovnic, 
sajenje sadik, telovadba in šport, božične delavnice, 
obisk pri Pernatu …). Potrebno pa je izpostaviti nekaj 
akcij oz. dogodkov. Prva akcija je Stojnica upanja, ki jo 
je izvedla Koroška zveza tabornikov (KZT). Pekli smo 
palačinke v Slovenj Gradcu, na Ravnah na Koroškem, 
v Radljah ob Dravi in na Muti. Spekli smo cca. 1000 pa-
lačink, se družili in spoznavali ter preživljali lep čas. V 
mesecu februarju smo odšli na zimovanje na Pernice, 
kjer smo se vsi naučili veliko novega.  

V mesecu aprilu je bil čas za orientacijo in priprave na 
mnogoboj. Prav tako smo sodelovali v občinski čistilni 

Letni tabor

Noč čarovnic

Zimski tabor

akciji, ki je potekala 11. aprila. Aprila smo izvedli tudi 
slavnostni sprejem in zaprisego za nove tabornike, ki jo 
izvajamo ob dnevu tabornikov (22. april). Vodniki smo 
se podali tudi čez mejo in odšli obiskat tabornike iz so-
sednje Avstrije (Frauental/Rassach). 
Mesec maj je potekal v duhu priprav na območni mno-
goboj in 51. taborniški tek. Kot je tradicija, smo za ta-
bornike v soboto popoldan (23. 5.) pripravili rodov 
mnogoboj, zvečer pa večerni ogenj za KZT. Kot leto 
poprej smo postavili propagandni tabor in v nedeljo 
nadaljevali s taborniškim tekom.
Taborniki na Muti smo dokazali, da še živimo. Sedaj pa 
nadaljujemo s pisanjem naše zgodbe. Ob tej priložnos-
ti bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, ki nam pomaga-
jo pri delovanju. 

Anja Vasiljevič

Društva
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120. let Pihalnega orkestra  Muta
Že leta 1894 je Anton Weixler, tedanji nadučitelj z Mute, 
zbral nekaj tovarniških delavcev, ki so imeli veselje do 
glasbe, in jih začel učiti igranja na instrumente. Prvi in-
strumenti so bili kupljeni na Češkem leta 1894, pri na-
kupu instrumentov je pomagal tedanji lastnik tovarne - 
Otto Erber. Eden izmed teh instrumentov, bas krilovka, 
se še danes nahaja v muzeju na Muti (fotografija Ludvik 
J.). 

Leta 1895 se je godba na pihala prvič predstavila ob-
činstvu pri velikonočni procesiji na Muti; zaigrali so tri 
koračnice. Godba je takrat štela 15 članov. 
                  
Tradicija igranja na Velikonočni procesiji se ohranja še 
danes in tako smo tudi v tem letu zaigrali na Velikonoč-
ni procesiji in tako pričeli z obeležitvijo 120. obletnice 

delovanja orkestra. Tako lahko leto 1895 štejemo kot 
ustanovitveno leto, leto pričetka rednega delovanja 
godbe na pihala na Muti. Nekatere informacije kažejo, 
da naj bi godba obstajala tudi že pred tem obdobjem, 
vendar ni konkretnih dokazov o tem. Tako kot povsod 
je tudi godba doživljala vzpone in padce, velik udarec 
je godbi zadala prva svetovna vojna - veliko godbeni-
kov je odšlo v vojsko. Pomemben člen tovarniške god-
be je bil Edo Wankmüller, ki je godbo vodil pred in po 
prvi svetovni vojni in bil pomemben člen godbe kar 33 
let (Godbo je vodil v letih 1901-1933.). 
Večji razvoj je godba doživela, ko jo je leta 1951 prev-
zel, v tesni povezavi z vodstvom tovarne, Jože Miheu, ki 
je godbo vodil vse do leta 1982, torej kar 33 let. V tem 
obdobju je bil izvoljen tudi prvi upravni odbor godbe, 
leta 1958, kateremu je predsedoval Hrabro Sterdin, 
pomemben člen takratne tovarne Muta. Tako je pos-

Bas krilovka iz leta 1894

Godba iz leta 1895

Slika ob 120. obletnici PO Muta

Društva
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tal tudi časten predsednik današnje godbe na pihala 
Muta ob njeni 100. obletnici. V tem časovnem obdobju 
se je godba udeležila najrazličnejših prireditev, kot so 
bila tekmovanja v koncertnem igranju in korakanju, 
prvo gostovanje v tujini, St. Andraž na avstrijskem Ko-
roškem (leta 1959), igrati so začneli po obratih tovar-
ne in na Zelenem programu (Gorenje Muta), gostovali 
so v Freilassingu ... Leta 1964 se je pričela adaptacija 
starega mlina na Bistrici na Sp. Muti z namenom zgra-
diti sodoben glasbeni dom, katerega so ob pomoči To-
varne Muta predali v uporabo leta 1966 in ga godba 
z manjšimi adaptacijami koristi še danes in je na dom 
tudi ponosna. 

Leta 1983 je godbo prevzel umetniški vodja Vojko 
Trnjek (1983-2002; 2008 - ), ki godbo z nekajletnim pre-
morom vodi še danes. V vmesnem obdobju 2002-2008 
je godbo kot dirigent vodil Karli Miheu. V obdobju med 
leti 2001 in 2007 je bil tudi predsednik godbe. 
Ko govorimo o novejši zgodovini, bi lahko dejali, da je 
godba aktivna na vseh nivojih kulturnega dogajanja 

znotraj kraja in izven njega. 
Tako nastopa na raznih krajev-
nih prireditvah, igra ob prvem 
maju, cerkvenih svečanostih, 
pogrebnih svečanostih, celo-
večernih koncertih, prome-
nadnih koncertih, državnih 
tekmovanjih, državnih prire-
ditvah … V zadnjih dvajsetih 
letih smo gostovali tudi izven 
države Slovenije, in sicer v  
Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem, kjer smo združili si-
nergijske učinke koristno s prijetnim in tako izven meja 
odigrali koncerte, se udeležili parad in nenazadnje tek-
movali v korakanju. 
Od leta 2008 devetčlanskemu upravnemu odboru 
predseduje Silvo Likar. 
V jubilejnem letu je bil izdan tudi zbornik 120. let Pihal-
nega orkestra. Zadnji zbornik je bil izdan ob 100. oble-
tnici orkestra. 

PO Muta

 

20. Pomladi ŽePZ Klasje in izlet v neznano
Ženski pevski zbor Klasje je svojih 20 pomladi obeležil  
27. marca 2015 - točno na isti dan kot so se leta 1995 
začele prve vaje v prostorih občine Muta. Veliko je že 
bilo zapisanega o našem delovanju, zato bomo tokrat 
zapisale stvari, ki jih bralci še ne poznate. 
Že na samem začetku se je začela voditi prisotnost na 
vajah, kopiranje not, arhiv slik, kar je prevzela Finika. 
Kontaktni osebi sta bili zborovodkinja Darinka in Fini-
ka. Društvo invalidov in društvo upokojencev nam je 
plačevalo zborovodkinjo, kupili so nam tudi električno 
klaviaturo, ki jo uporabljamo še danes. V avgustu 1995 
je društvo invalidov zaprosilo za vstop pevskega zbo-
ra v KUD Muta. V januarju 1996 nam je to tudi uspelo, 
nadele pa smo si tudi ime Ženski pevski zbor Klasje. 
Občina nam je začela plačevati zborovodkinjo, uradno 
pa je vodstvo prevzela Finika, blagajno za takratnih 22 
pevk pa Vera. V juniju 1998 nas je zaradi zdravstvenih 
težav zapustila zborovodkinja Darinka. Že v septembru 
istega leta smo dobile novo zborovodkinjo Bernardo, 
ki takrat še ni štela polnih osemnajst let. Micka je v letu 
2000 prevzela vodenje prisotnosti, Ema pa blagajno. 
Emblem in žig sta bila izdelana v letu 2001. Decem-
bra 2002 je bil izdelan formular za vpis pesmi na na-
stopih po zapisu zborovodkinje Bernarde od oktobra 
1998. Zborovodkinja Bernarda je za leto 2005 prevzela 
tudi vodstvo zbora, blagajno pa Mimika K.. Finika je po 
enem letu premora zopet prevzela vodstvo. Leta so 

tekla naprej. Nastopov smo imele po petnajst na leto, 
uspešno smo izvedle dva samostojna koncerta. Ko nas 
je v letu 2009 Mimika zapustila, je blagajno prevzela 
Mihaela. V letu 2011 je Berta prevzela album naših ove-
kovečenih spominov. 
In že je tu 27. marec 2015, ko smo v avli OŠ Muta obele-
žili 20 pomladi Ženskega pevskega zbora Klasje. Sedaj 
v zboru sodeluje 18 članic, 8 članic pa v zboru deluje 
že od vsega začetka. S pripravami na jubilejni  koncert 
smo začele že v novembru 2014. Koncert je potekal 
zelo lepo, imele smo goste iz Glasbene šole Muta, na 

Društva
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dale smo si muzej. Pozno popoldan smo zavili še proti 
Begunjam. Nismo vedele, zakaj se odpravljamo ravno 
tja. Začelo se je ugibanje in nazadnje je Danica ugoto-
vila: »Pa ja ne na snemaje oddaje Slovenski pozdrav!« In 
temu je res bilo tako. Spremljale smo oddajo, sledilo je 
še fotografiranje z Darjo in Blažem. 

»Naj nas lepa domača pesem in dobra volja družita še 
naprej!«

Ženski pevski zbor »Klasje«

harmoniko je zaigral Aleks, Rudi pa je pripeljal kar celi 
ansambel. Koncert je lepo povezovala Jasna. Vsem stal-
nim sponzorjem smo se tudi pisno zahvalile. Gallusove 
značke je prejelo kar 17 članic zbora. S šopkom smo 
presenetile tudi Egvino, ki je v 20. letih delovanja zbora 
od vaj izostala samo 20 krat. Naše spomine smo prika-
zale tudi na platnu. Presenetil nas je tudi župan Mirko 
Vošner, saj nam je ob tej priložnosti podaril rdeče šale, 
ki so nam dali zagona za naprej. Res je bil zelo lep večer 
in vsi poslušalci so bili zadovoljni. Na koncu smo malo 
pokramljali ob zakuski in kozarčku rujnega, Rudi pa je 
poskrbel za prijetno glasbo.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam karkoli pomagali v 
vseh 20. letih. V naše vrste pa vabimo tudi nove pevke. 
Pridite, ne bo vam žal, saj se pa znamo tudi zabavati, 
smo pa tudi pustolovke, ki so se 8. aprila podale na pot 
v neznano. Ob 11. uri nas je kombi odpeljal proti Vele-
nju, kjer smo v Šaleku zamenjale šoferja, še vedno pa 
nismo vedele, kam nas bo ta šofer odpeljal. Ugibanj je 
bilo konec, ko smo se ustavile na Trojanah, tam pa so 
nas čakali polni krožniki. Kasneje smo pot v neznano 
nadaljevale, dokler se nismo ustavile na Brezjah. Ogle-

Lokostrelski klub Muta
S športnim lokostrelstvom se v Slo-
veniji ukvarjajo že od leta 1950, ven-
dar je takrat to pomenilo le druženje 
s prijatelji in znanci, ki so se na kraj-
še razdalje preizkušali v streljanju na 
razne tarče. 

Prvi lokostrelski klub, kot jih pozna-
mo danes, pa je bil v nekdanji Jugo-
slaviji ustanovljen leta 1961 (v Za-
grebu), kjer so se učili tudi slovenski 
lokostrelci. 

Prvi znani začetki slovenskega tek-
movanja v lokostrelstvu segajo v 
Maribor, kjer so prav tako leta 1961 
samostojno izdelali prvih nekaj tek-
movalnih lokov. Prvi lokostrelski 
klub v Sloveniji pa je bil kot sekcija 
tabornikov ustanovljena leta 1969 
prav na Muti in obstaja še danes. 
Lokostrelski klub Muta se ukvarja z 
vrhunskim športom, naši člani do-
segajo zavidljive rezultate - tako na 
državni kot tudi mednarodni ravni. 
Zadnji večji rezultat je bilo indoor 

državno tekmovanje 2014, ki je po-
tekalo v Šenčurju. V kategoriji sesta-
vljeni lok smo ekipno dosegli 2. in 
3. mesto ter 2. mesto med kadeti 
posamezno - prav tako v kategoriji 
sestavljeni lok. Naš najuspešnejši 
tekmovalec in inovator v lokostrel-
ski opremi, Dušan Klemen, ki je 
hkrati tudi eden izmed prvih članov 
kluba, je bil tudi več kot 20-kratni 
državni prvak v kategoriji olimpik 

in kasneje tudi v sestavljenem loku 
(compound).
Vsakoletna tradicija je, da na Muti 
priredimo tekmovanje na državni 
ravni in tako bomo tudi letos orga-
nizator mednarodnega finala Ja-
dranskega 3D pokala, ki bo potekal 
v soboto, 15. avgusta 2015, pri bar 
Lovec na Caravaningu. Lepo vablje-
ni na ogled tekme! 

Lokostrelski klub

Društva
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Društva

ŽUPNIJSKA KARITAS

Velikonočna pisanka
Ena od dejavnosti Župnijske Karitas Muta je skrb za sta-
rejše ljudi. Na različne načine jim skušamo popestriti 
vsaj kakšen dan in predvsem polepšati praznike. Vsako 
leto na velikonočno soboto obiščemo in obdarimo kra-
jane, ki živijo v domu starostnikov. Letos smo naredili 
35 »pisank«, ki so sestavljene iz čestitke, jajčke, poma-
ranče in malega, z rožami iz krep papirja okrašenega 
snopa – »pegla«. Čestitke in snope izdelamo sami. 
Skupaj z drugimi župnijskimi Karitas tako obiščemo in 
obdarimo vse krajane v naših domovih. Vedno so nas 
zelo veseli in nekateri nam radi zaupajo delčke svojih 
bogatih življenjskih zgodb. 

Lojzka Gerhold Izdelava »peglov«

ŽUPNIJSKA KARITAS

Zahvala
Lansko leto je Župnijska Karitas 
Muta prejela občinsko priznanje 
Bronasti grb občine Muta za sočut-
no in nesebično pomoč pri ohranja-
nju človeškega dostojanstva ter za 
pravično in solidarno delovanje pri 
pomoči potrebnim ljudem. Za vse 
nas je bilo to veselo presenečenje in 
potrditev, da so naša prizadevanja v 
kraju  opažena in cenjena. 
Z novim zagonom in z novimi ide-
jami se trudimo delati še bolje in 
pomagati povsod tam, kjer so sti-

ske največje. Letos praznujemo 
20-letnico delovanja in ob tej priliki 
bomo podrobneje predstavili naše 
delovanje.

V imenu predsednika Župnijske Ka-
ritas Muta, župnika Marka Dreven-
ška, vseh sodelavcev in v svojem 
imenu se želim zahvaliti predlagate-
ljici ge. Zinki Helbl Čuček in domači 
občini za to dragoceno priznanje. 
Iskrena hvala!

Lojzka Gerhold

Občinski nagrajenci 2014

  

 



18 

Plesna skupina SMARAGDNE OČI

Ples ne pozna meja 
Predstavitev Skupine orientalskega 
plesa Smaragdne oči Ojun el 
zomorrod Vuzenica – Muta

Narava človeka se želi izraziti. Vsaka na drugačen na-
čin. Ali skozi slikanje ali glasbo ali pisanje ali ples. So-
dobni čas ponuja širok spekter možnosti svobodnega 
izražanja. Članice sekcije Skupina orientalskega plesa 
Smaragdne oči Ojun el zomorrod Vuzenica – Muta se 
najsvobodneje izrazimo v plesnih gibih »Raks Sharki« 
ali plesa z Vzhoda, tj. orientalski ples, ki je povezan z 
duhovnostjo, obredi plodnosti, folkloro in erotiko. 
Ženski ples povezan z gibi, ki podpirajo žensko konsti-
tucijo in njene energije. Bosonogo plesanje omogoča 
tesnejši stik z materjo Zemljo; značilni so gibi medeni-
ce in prsnega koša, s katerimi vsaka ženska pleše svoj 
ples. 
Sekcija je nastala leta 2013, a smo kot plesna skupina 
delovale že prej. Članice skupine želimo skozi orien-
talski ples povezati plesalke in plesno zainteresirane iz 
Koroških občin. Povezuje nas predvsem zanimanje za 
kulturo, umetnost in folkloro Bližnjega Vzhoda in Ro-
mov. V našem plesu se tako združujejo različni sveto-
vi, ki tvorijo simbiozo plesnih gibov in lepote. »Takšno 
spoznavanje širi horizont plesalk, spodbuja pozitivno 
druženje in je predvsem zabavno. Vaje orientalskega 
plesa so koristne za žensko telesno zdravje in umsko 
ravnovesje.« pravi Edita Čerče, umetniški vodja skupi-
ne in samostojna ustvarjalka na področju kulture kot 
plesalka, koreografinja in pedagoginja. »Članice skupi-
ne želimo prispevati h kvalitetni in raznoliki ponudbi 
ljubiteljske kulture, v svoj krog sprejemamo vsakega z 
nam podobnimi interesi.« 

Beseda ples izhaja iz sanskrtske besede »tanha« oz. 
radost nad življenjem. Ples je dejavnost, ki krepi čute 
in odpravlja notranje zadržke, zato je povezan z občut-
kom svobode. »Ples je živa tvorba« kot pravi plesalka 
Edita, »s katero se sama stalno ukvarjam, jo razvijam, 
raziskujem in spreminjam.« Gibanje telesa v ritmih Ori-
enta pripomore k neločljivemu in neskončnemu občut-
ku svobode. V Indiji so npr. verjeli, da ženska, ki pleše 
božanstvu, sama postane božanstvo. Anekdota pravi, 
da je oče, Siddharte Gotamo, zgodovinskega Bude, na 
dvor poklical najlepšo in najsposobnejšo plesalko, da 
bi pred Budo plesala in ga s tem odvrnila od potova-
nja po svetu. Kralj je plesalki obljubil čudovite dragulje, 
če ji bo uspelo Budo odvrniti od potovanja. Plesalka je 
plesala kot še nikoli prej, v predstavo vložila vso svo-
je srce in dušo. Siddharta Gotama je bil nad predstavo 
očaran. Kralj pa zadovoljen. Čutil je, da je plesalka do-
segla svoj namen. Po plesu pa se je sin vstal in zapustil 
palačo. Oče ga je vprašal, kam se odpravlja. Buda mu 
je odgovoril, da hoče po tem, ko je videl dušo plesalke, 
kako se zrcali skozi gibanje, tudi sam najti svojo dušo. 
In se odpravil na potovanje iskanja boga. 

Čarobne, pravljične in mistične so tudi plesne pred-
stave, ki smo jih (so)ustvarjale članice plesne skupine. 
(So)ustvarile smo plesne predstave, kot npr. Vzhodna 
pravljica, Večne zgodbe, gRAJSKE dame, Skozi tančice 
modrosti pravljic, Ciganske pravljice, Vzhodni veter, 
Večer na jutrovem, Klub oriental. S predstavo gRAJSKE 
dame smo gostile po slovenskih gradovih, na Lent fe-
stivalu in v Sarajevu. Lani so nas k sodelovanju povabili 
tudi literati Literarne skupine Utrip Drave, s katerimi 
smo na čudoviti kulisi ob reki Dravi organizirali prire- Edita Čerče s far vail (Foto: osebni arhiv) 

Plesna skupina Smaragdne oči (Foto: osebni arhiv)

Društva
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ditev Ujemi misel 3. Nastopile pa smo tudi na srečanju 
folklornih skupin v Vuzenici in prireditvi ob kulturnem 
prazniku v avli OŠ Muta. V maju bomo sodelovale na 
Plesnem odru Koroške, Srečanju ljubiteljev kulture in 
kot vsako leto tudi na prireditvi v okviru vuzeniških dni. 
Notranje gibanje ustvarjeno pri orientalskem plesu 
ženski vrača moč, prebuja voljo, življenje in radost, zato 
ga lahko pleše vsaka ženska. Med plesalkami se posto-
poma spletejo vezi, plesalke pa si delimo tudi občutke 
veselja in ponosa, še posebej ob plesnih uspehih kate-
re izmed nas. Naša članica, Tanja Žigart, svojimi solistič-

nimi nastopi očara publiko v naših plesnih predstavah. 
Namen plesa Vzhoda je notranje gibanje ženske, njena 
energija gledalcu osvetljuje pot. Ples plesalke, njeno 
kroženje z medenico, boki in valovanje rok spominjajo 
na plamen, ki ga v srcu nosi vsak človek, z njim pa smo 
medseboj povezani. Zato tebe bralec vabim, da čarob-
nost tega plesa doživiš tudi ti in nas obiščeš na kakšni 
izmed plesnih predstav. 
Naj nas povežeta srčnost in gorečnost ter oplemenitita 
naša srca in svet okoli nas. 

Napisala: Anka Vidmar 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA

Naših 20 let 
Planinsko društvo Bricnik Muta je 
bilo uradno potrjeno na ustanov-
nem občnem zboru dne 24. 11. 
1995. Še prej pa so potekale števil-
ne aktivnosti, kot je zbiranje dolo-
čenega števila podpisov, potrebnih 
za ustanovitev društva, overitev na 
sodišču, pa vpis na upravni enoti, 
kjer je bilo potrebno oddati tudi 
osnutek pravil društva. Sledila je 
prošnja za sprejem v Meddruštveni 
odbor planinskih društev Koroške in 
nazadnje še registracija pri Planinski 
zvezi Slovenije. 

Za društva v kraju Muta s tradicijo, 
kot so godba na pihala in Gasilsko 
društvo, je v naslovu navedena šte-
vilka morda majhna, a tudi planinci 
smo »stari«, le da smo pred osno-
vanjem lastnega društva bili člani 
takrat skupnega društva Vuzenica 
- Muta. Kakorkoli že, ponosni smo 
na ta naš jubilej, saj smo vseskozi 
od ustanovitve tvorno in brez ni-
hanj delovali, dvigali število članov, 
se izobraževali za vodenje sekcij v 
društvu, postorili marsikaj zase in za 
kraj Muta, uredili lastne prostore, v 
katerih sestankujemo, shranjujemo 
opremo, načrtujemo delo in aktiv-
nosti, se družimo.

Vsa leta od ustanovitve smo pridno 
delali (preko trideset rednih poho-

dov izvedemo vsako leto) in mirno 
lahko trdimo, da dobro skrbimo za 
rekreacijo naših članov. Tudi nečlani 
so vedno dobrodošli. Poleg navede-
nega imamo v programu še vsako-
mesečne nočne pohode, pa novo-
letni pohod na naš Bricnik, Štefanov 
pohod po celotni naši planinski poti, 
pohod na dan občinskega praznika. 
Pa nismo našteli še vsega. Veliko je 
tudi individualnih izletov, saj so naši 
člani pridobili na skupnih pohodih 
že toliko izkušenj, da tudi sami lahko 
izvedejo izlet ali pohod na kak že-

ljen vrh. Pobrateni smo s planinskim 
društvom iz Leibnitza v Avstriji in z 
njimi že vse od ustanovitve našega 
društva dobro sodelujemo.

Vsa leta smo z občino dobro sodelo-
vali - ne glede na to, kdo je bil župan. 
Vedno smo naleteli na razumevanje, 
če smo rabili pomoč in iskreno upa-
mo, da bo tako tudi v bodoče. 

Ernest Preglav

Prvi posnetek, takrat še neuradnega Planinskega društva Bricnik,na Sv. Urbanu.

Društva
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Življenje župnije v sliki

28. september 2014: Srečanje zakonskih jubilantov. 

22. november 2014: Praznovanje sv. Cecilije z našimi cerkveni pevci. 

23. november 2014: Praznovanje z ministranti.
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Življenje župnije v sliki/Predstavljamo

22. marec 2015: Praznik staršev z našim novim otroškim 
zborčkom.

20. april 2015: Začetek 
obnove zvonika; inve-
sticija naša približno 
45.000 eur. Srčna hvala 
vsem, ki ste že prinesli 
svoj dar. 

80 let Antona Repnika
Veliki slovenski slikar Anton Repnik, 
doma na Muti, ima v tem letu osebni 
jubilej – praznuje namreč 80 let. To 
je pomembno, jubilejno in častitlji-
vo leto. Po Sloveniji ga obeležujemo 
z razstavami njegovih del. Lepa raz-
stava je bila že v Umetnostni galeriji 
Vipavski križ. Ena bo v Celju, v Domu 
sv. Jožefa. Velika pregledna  jubilej-
na razstava bo tudi v Trebnjah.
Slikarjevo delo pušča bogato sled v 
slovenskem umetniškem prostoru. 

Anton Repnik je do sedaj imel že 
okoli 490 razstav - ne samo v naši 
državi, tudi širom po svetu: v Pari-
zu, Barceloni, Rimu, Benetkah, na 
Dunaju in vse do Amerike. 52 let je 
letos minilo od njegove prve razsta-
ve in še deset let več, odkar je začel 
slikati.

V svet je ponesel vsakdanjo zgodbo 
malega človeka iz Dravske doline 
v motivih iz njegovega življenja. S 
čopičem je zapisal to, kar je čutil s 
srcem - lepoto ljudi. Vedno je znal 
privlačno in hudomušno požuga-
ti tudi oblasti, na njegov privlačen 
način opozoriti tudi na krivice. Kljub 
temu ga je »oblast« imela zelo rada, 
njegove slike so podarjali celo za dr-
žavniška darila.

V bogatih barvah podaja to, kar nosi 
v sebi - veselje do življenja. 
Njegovo delo je iskrena izpoved in 
to ljudje čutijo na slikah - ne da se 
jih preigrati. Hvaležno so ga vselej 
nagradili za njegovo življenjskost in 
iskrenost. 

Življenje mu je nasulo vsega na pot, 
tudi zelo težke preizkušnje, bolezen, 
trdo delo v kovačiji ... Nadvse draga 
mu je družina: žena, njegovi otroci z 
družinami, vnuki in že tudi pravnuki.

Njegova grabljica grabi seno, kovač 
iz slik gleda z žarečimi očmi, svatje 
na ohceti veselo godejo, vojaki ni-
majo nabojev ampak rožice ... Sto-
tine je zgodb življenja, ki so iz nje-
govega ateljeja, ki je kar v kuhinji 
ob ženi, ki kuha, odšle tudi daleč po 
svetu. 
To leto bo star 80 let, njegova roka 
pa še vedno zarisuje izpovedi življe-
nja.

Ob jubileju mu čestitamo in želimo 
predvsem trdnega zdravja.

Petra Placet

  

 



22 

Sanacija cest in ureditev hudournikov. V letu 2014 sta Občino Muta dvakrat zajela neurja, ki so na cestah povzročila veliko škode. 
Za odpravo posledic je Občina Muta v letu 2014 namenila sredstva, v višini 94.000 €. V letu 2015 je za sanacijo cest predvidenih še 
60.000 €. Del sredstev bo občina pridobila s strani države. Za sanacijo hudournikov bo občina v letu 2015 namenila cca. 30.000 
€. Del sredstev bo pridobljenih iz naslova rednega vzdrževanja hudournikov, ki jih izvaja koncesionar VGP Drava iz Ptuja.

Občinska stavba s prenovljenim muzejem in obnovljenimi vhodnimi vrati 

Izgradnja igrišča (košarka, odbojka na mivki, nogometno igrišče, športna oprema). Vrednost investicije 68.000 €; 
sofinanciranje s strani Fundacije za Šport - 27.904 €.

Turistično- obvestilna signalizacija- TOS ob državni cesti v občini Muta, I. faza ( vrednost:  8.000 EUR)

Naredili smo
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Elektro Celje d. d. je postavil TP, ki bo namenjena za napaja-
nje novozgrajenih objektov v naselju SE3. S postavitvijo TP 
se bodo odstranili tudi srednje napetostni vodi, ki potekajo v 
smeri vzhod-zahod (Ulica ob polju-Prešernova ulica).

Pred občinsko stavbo so se zamenjali stari dotrajani drogovi. 
Vrednost investicije je 1.500 €.

V Muzeju poteka pod strokovnim vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja posodobitev zbirke kovaškega in livarskega 
dela muzeja na Muti. Otvoritev bo 18. 6. 2015. Prav tako se bodo zamenjala vhodna vrata v muzej. V letih 2013 in 2014 so se 
izvedla sanacijska dela. Vrednost obnove muzeja znaša 26.800 €.

Naredili smo
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jete, sestavite oporoko oz. eno od 
dednopravnih pogodb, seveda po 
opravljenem svetovalnem razgovo-
ru z notarko.
Na tem mestu pa še nekaj o tem, 
kdo je lahko notar in kakšne so nje-
gove pristojnosti, o čemer nas je po-
učila omenjena notarka.
Kdo je notar? 
Notar je oseba javnega zaupanja, ki 
jo izmed univerzitetnih diplomira-
nih pravnikov s pravniškim držav-
nim izpitom in najmanj petletno 

Notarska pisarna v Radljah ob Dravi
Z začetkom tega leta je občanka 
naše občine, Mirjana Paradiž Verdi-
nek, odprla notarsko pisarno na na-
slovu Mariborska cesta 16 v Radljah 
ob Dravi. 
Tako lahko že od januarja 2015 nap-
rej v svoji neposredni bližini uredite 
overitev podpisov na pogodbah, 
izjavah oz. drugih listinah, overitev 
prepisov listine (diplom, spričeval, 
itd.), naročite sestavo različnih po-
godb, ustanovite svoje podjetje, že 
ustanovljeno podjetje preobliku-Mirjana Paradiž Verdinek

Razširitev ceste na klancu Sp. Muta – Zg. Muta
- Vrednost investicije = 45.000,00
- Izvajalec del : Bauer Bernard s.p.
- Dela zajemajo: odstranitev obstoječega podpornega 

zidu, izgradnja novega podpornega zidu, ureditev mete-
orne kanalizacije.

Asfaltiranje POC Gortina
- Vrednost investicije = 47.000,00
-  Izvajalec del : Kostmann d.o.o.
- Dela so zajemala: vgradnja nosilnega (7cm ) in obra-

bnega (4cm) sloja asfalta v skupni površini 1.530m2 + 
asfaltiranje pločnikov

Dela na izgradnji kanalizacije so v zaključni fazi. Potrebno je še urediti okolico okoli zadrževalnega bazena ZB1. Okolica se 
bo uredila na način, da se bo uredila pešpot pri mostu čez reko Bistrico, nasip s pešpotjo proti Mitnici, ureditev ceste proti 
Mitnici in ureditev informacijskega platoja kolesarskih poti v Dravski dolini.

Naredili smo
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Obvestila 

Ukrepi skupne kmetijske politike 2015-2020 
Ukrepi neposrednih plačil 
v letu 2015 

Prvi steber predstavlja 
NEPOSREDNA PLAČILA.
Ta steber zajema:
- shemo osnovnega plačila (nova 

dodelitev plačilnih pravic);
- plačilo za zeleno komponento;
- plačilo za mlade kmete;
- shemo proizvodno vezanih pla-

čil (podpora za strna žita, pod-
pora za mleko v gorskih obmo-
čjih, podpora za rejo bikov in 
volov, podpora za zelenjadnice, 
podpora za beljakovinske rastli-
ne);

- shema za male kmete.

Drugi steber predstavlja 
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA.

Ta steber zajema:
- kmetijsko-okoljska-podnebna 

plačila (KOPOP);
- ekološko kmetovanje (EK);
- plačila območjem z naravnimi ali dru-

gimi posebnimi omejitvami (OMD);
- dobrobit živali.

Kmetijska svetovalna služba Radlje 
ob Dravi je tudi v tem letu pomaga-
la pri uveljavljanju zahtevkov preko 
700 kmetom iz območja UE Radlje 
ob Dravi. Zahtevki so se vlagali ele-
ktronsko.

Iz pripravljenih vlog je bilo moč 
opaziti problematiko, na katero smo 
Ministrstvo za kmetijstvo opozarjali 
že pred začetkom vnašanja zahtev-
kov. Zaradi ukrepov, ki jih je spre-
jelo že omenjeno ministrstvo brez 
javne obravnave in so bili potrjeni 
v Bruslju, bodo naše kmetije preje-
le precej manj sredstev kot v prete-
klih letih. Finančna izplačila se bodo 
znižala pri višinah plačilnih pravic. 
Plačilne pravice se bodo dodelile 
na novo. Višina PP bo nižja do 30 
%. Prav tako se bo znižalo plačilo za 
OMD v višini od 6 do 8 %. Največje 
znižanje pa je na ukrepu KOPOP. Za-
radi za naše področje nesprejemlji-

vih pogojev se preko 95 % kmetov, 
ki so bili prej vključeni v okoljske uk-
repe, sedaj vanje ni vključilo.  Zniža-
la so se tudi sredstva za kmete, ki so 
vključeni v ekološko rejo živali.
Ob upoštevanju, da je takšno zniža-
nje sredstev tudi na drugih območji 
Kroške, bodo kmetje na tem obmo-
čju izgubili sredstva v višini milijona 
ali več.
Poleg neposrednih plačil bodo 
sredstva namenjena tudi za inve-
sticije v kmetijstvo - kot so bila v 
prejšnjem finančnem obdobju. Prvi 
predviden razpis bo za ukrep »Mladi 
prevzemniki kmetij«. Kasneje pa še 
razpisi za investicije v osnovno in 
dopolnilno kmetijsko dejavnost. Ker 
je za predvidene razpise potrebno 
predhodno pripravit precej različne 
dokumentacije, pozivam vse zainte-
resirane kmete, da se čim prej prija-
vijo na KSS, kjer boste dobili doda-
tne informacije.

Prispevek pripravil 
Martin Mazgan

dobo praktičnih izkušenj imenuje 
Minister za pravosodje za opravlja-
nje javne službe, ki pa jo opravlja 
kot svoboden poklic in je zato ne-
odvisen od državnih organov. 

Notar kot nepristranski in objektivni 
pravni svetovalec vestno in pošteno 
vsem udeležencem pravnega posla 
svetuje pravo pot, po kateri se pride 
varno do cilja.
Notar je dolžan varovati kot tajnost 
zaupane podatke o osebah, dejstvih 
in pravnih razmerjih.
Kaj dela notar? 
Poglavitna naloga, ki jo notarju na-
laga Zakon o notariatu, je sestavlja-
nje javnih listin. To so notarski zapisi, 
notarski zapisniki in notarska po-
trdila. Pri notarju sestavljena javna 
listina dokazuje resničnost tega, kar 

je v njej določeno ali potrjeno.

Na zahtevo strank pa sme notar 
sestavljati tudi zasebne listine ter 
zastopati stranke v nepravdnih za-

devah pred sodišči in nespornih 
zadevah pred drugimi državnimi 
organi, če so zadeve v neposredni 
zvezi s kakšno notarsko listino, ki jo 
je sestavil.
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Mitnica nadene kraju ime
Odlična lega kraja ob deželni meji 
kot tudi cestni prehod je v kraj, kljub 
njeni ujetosti med obronke Pohorja 
in Kozjaka, v različnih zgodovinskih 
obdobjih privabil številne pomemb-
neže. 

Tako so že sredi 12. st. na njen 
obstoj opozorili bamberški škofje, 
ki so na hribu Grašin pozidali grad 
Muttenberg. Le-ta ni varoval le pod 
njo razvijajočo se naselbino, tem-
več tudi mitnico, ki je skoraj 700 let 
narekovala razvoj kraja in privablja-
la trgovce, popotnike, splavarje… 
Kdaj točno je bila ta postavljena 
(prestavljena) na Muto, nam viri da-
nes ne izdajo, zagotovo pa je v ob-
dobju prometa po Dravski dolini ne 
gre zanemariti. 

V povezavi s srednjeveškim prome-

tom se namreč v zgodovinopisju 
pojavlja nerešeno vprašanje, ali je 
bil dravski gozd res tolikšna ovira 
prometu in trgovini, zaradi česar 
ta na odseku med Muto in Bistrico 
pri Selnici ni mogel teči po Dravski 
dolini, temveč po severni strani Ko-
banskega!? A zdi se, da le-tega v 
vsem obdobju ne gre zanemariti, 
kar navsezadnje potrjuje tudi na-
vedba iz leta 1300, ki prvič omenja 
cesto skozi dravski gozd (regia stra-
ta in Trawald). Ob vsem tem bi si bilo 
morda smiselno zastaviti še vpraša-
nje o morebitnem sočasnem obsto-
ju obeh mitnic (Muta in Bistrica ob 
Selnici), o katerih pa za zdaj, zaradi 
pomanjkanja virov, ne gre sprego-
voriti.

V korist mitnice na Spodnji Muti pa 
zagotovo govori mitninska tarifa iz 

let 1489 in 1586, kjer so zapisane 
mitnine za cestni in vodni promet. 
Na podlagi le-teh lahko ugotovimo, 
s kakšnim blagom so v določenem 
obdobju trgovali po obdravski cesti 
kot tudi višino mitninskih dohod-
kov, ki so bili odvisni od vrste blaga, 
načina prevoza (splavi, šajke, vozovi, 
tovorni konji, nosači) ter smeri poto-
vanja. 

Kljub precej manjšemu prometu, v 
primerjavi z mitnico v Dravogradu 
(promet po Mežiški dolini je bil v 16. 
st. 3-krat večji), je ta za posamezni-
ke, ob številnih obveznih skladišč-
ninah in mitninah v drugih trgih in 
mestih, še vedno predstavljala do-
datni denarni zalogaj, zaradi česar 
so se ji skušali v 16. st. izogniti, v koli-
kor si niso pridobili pravice prostega 
prehoda. Takšen privilegij so poleg 

Mi smo pa rinkice talali
Otroških igric je veliko - danes še posebej. Raznolike 
igre najdemo na internetu, poznamo pa tudi igre z 
žogo, sestavljanke itd. Jaz pa se spomnim še kakšne 
igre iz moje mladosti, se pravi tudi iz vaše, ki imate za 
sabo, kakor že tudi jaz, kar nekaj pomladi. Ena takih 
igric je »Rinkice talat«. Pa poskusim razložiti, če le koga 
zanima. Igrica je za vse letne čase, za dež in vročino, za 
vse starosti - seveda tudi za odrasle.

Otroci  sedijo in na začetku določijo enega, ki bo rinki-
ce talal, ter enega, ki bo iskal. Tisti, ki bo iskal rinkice, se 
mora odstraniti iz prostora (da ne bi že prej kaj »vlekel 
na ušesa« ali opazoval). Smo rekli, da je šel mižat.  Naj 
razložim, talat pomeni nekaj podeliti, nekaj nekomu 
dati. Ne vem, zakaj se je reklo rinkice. Morda so  nekoč 
skrivali obroček, prstanček ali kaj takega. Mi smo zmeč-
kali papirček v majhno kroglico in ta je bila rinkica. To-
rej, sedeči sklenejo roke oziroma dlani in čakajo, da jim 
tisti, ki tala spusti rinkico v dlan. Ob tem govori: »Rin-
kice talam, rinkice talam, rinkice talam …« Ko enemu 

odda papirček v dlan, nadaljuje govoreč: »Butl šmek,š-
mek, voha za en drek.« Potem pride drugi, ki išče, kot bi 
vohal v dlani in s tem poskuša poiskati rinkico. Seveda 
se nič ne navoha, ampak kar tako na slepo srečo udari 
po roki (ups, rahlo udari) tistega, ki misli, da ima rinki-
co. Medtem so seveda vsi igralci povsem tiho, močno 
sklepajo dlani in se nikakor ne izdajo kdo ima rinkico. 
Če jo ta najde potem se igralci menjajo. Tisti, ki je iskal 
in jo našel, je naslednji talal. Igralec, ki je rinkico imel, 
je šel mižat. Tisti, ki je prvi talal, se je postavil, posedel 
v vrsto med igralce. Če pa rinkice  ni našel, je spet mi-
žal. Medtem so rinkico  podali drugemu ali pa tudi ne 
- kakor se je delilec odločil. Iskalec je iskal tako dolgo, 
da je rinkico našel. Igrica se je nadaljevala, dokler niso 
prišli vsi sodelujoči na vrsto oziroma tako dolgo, da so 
se otroci naveličali.

Če se boste odločili poskusiti RINKICE TALAT, vam želim 
veliko užitkov. K igri povabite čim več prijateljev!

Marija Omulec
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vetrinjskega samostana uspeli, vsaj 
do leta 1586, obdržati še domači 
podložniki in tržani, ki so jo plače-
vali le v primeru stalne zapustitve 
kraja, pri čemer je za tržane znašala 
15 ali 30 krajcarjev, medtem ko za 
podložnike 7,5 krajcarja.

Kljub številnim težavam, ki jih je mit-
nica prizadela posameznim trgov-
cem, kmetom … pri plačevanju ob-
veznih pristojbin, pa ta še nekaj časa 
ni bila ukinjena, temveč so jo v drugi 
polovici 17. st. oz. v začetku 16. st. 

le prestavili v zgornji trg, kar je pri-
pomoglo k njegovemu nadaljnjemu 
razvoju. Ta sicer tedaj še ni postre-
gel z umetnostnimi in gradbenimi 
mojstri, katerih dejavnost bi pones-
la ime kraja v svet, lahko pa v njem 
zasledimo nepogrešljive tkalce, 
barvarje, mizarje, krojače, čevljarje 
in druge, ki so bili pomembni tako 
za domačine kot tudi popotnike in 
trgovce. 

Poleg slednjih ne gre spregledati še 
kovačev, ki so bili delno že usmer-

jeni k izdelavi vrtnega orodja in 
katerih dejavnost se je s posodobit-
vami uspela ohraniti celo do danes. 
K temu so pripomogli tako odlična 
lega ob gozdnih prostranstvih Po-
horja in Kozjaka, ki je dajalo dovolj 
lesa za kuhanje oglja, taljenje rude 
ter kovanje železa; potok Bistrica kot 
pogonska sila za poganjanje vodnih 
koles ter bližnja rudna nahajališča 
na Sv. Primožu na Pohorju.

   Mojca Kunej
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OBČINSKA UPRAVA
Občinska uprava Občine Muta zaradi svoje relativne majhnosti deluje kot enovita uprava, znotraj katere zapos-
leni javni uslužbenci pokrivajo posamezna področja storitev in delovanja lokalne samouprave. Predstojnik ob-
činske uprave je župan Mirko Vošner, ki skrbi za njeno organiziranost in nadzor, vodenje občinske uprave pa je v 
pristojnosti direktorice Ksenije Ditinger. Direktorica je poleg tega pristojna za področje splošnih in pravnih zadev 
ter za delovanje občinskega sveta. Področje sprejemne pisarne in tajništva župana pokriva poslovna sekretarka 
Petra Verhnjak, za področje okolja in prostora pa sta zadolžena višja referentka Nataša Jevšnikar in Sašo Pavlič. 
Vodenje financ in računovodstva pokrivata Milena Urnaut in Marija Obronek, področje družbenih dejavnosti, ki 
zajemajo šolstvo, šport, kulturo, turizem, socialo, pa je zaupano sodelavki Angelci Mrak.

Ksenija Ditinger, univ. dipl. prav.
direktorica občinske uprave

RUDI KOLEŽNIK
Sem Rudi Koležnik in živim na Gortini. V letu 2014 ste 
mi krajani Gortine zaupali drugi mandat za člana ob-
činskega sveta, za kar se Vam najlepše zahvaljujem. Ker 
na Gortini živimo v slogi in sodelovanju, nam je v zad-
njih letih s skupnimi močmi uspelo narediti že marsikaj. 
V tem mandatu mi je župan zaupal vlogo podžupana 
in mi s tem dodelil odgovorno mesto v občini. S svo-
jim znanjem in izkušnjami se trudim opravljati zaupa-
no nalogo v dobrobit občine Muta in seveda predvsem 
njenih občanov. Uspešno vizijo občine vidim v nada-
ljevanju razvoja industrije, podjetništva, turizma in 
kmetijstva, v dobrem in poštenem delu ljudi, ki krojijo 
usodo našega kraja, v prijaznem druženju občanov in v 
dobrem sodelovanju med občinskim svetom, občinsko 
upravo in županom.

ALEKSANDER AMBROŽ
Vesel sem, da smo končno konstituirali občinski svet in 
vse odbore. Odprtih je še veliko nedokončanih investi-
cij, med njimi tudi največja – kanalizacija. Ob nekate-
rih starih grehih v zvezi s kanalizacijo si bo treba na-
liti čistega vina in tudi zahtevati finančno in kazensko 
odgovornost vpletenih. Čaka nas veliko težkega dela, a 
prepričan sem, da bomo svetniki enotni pri odločitvah, 
saj smo bili vsi izvoljeni z isto nalogo: delati v dobro 
vseh občanov in občine.

MILAN STRAMEC
Rodil sem se 30. 7. 1964 v Slovenj Gradcu. Po izobrazbi 
sem diplomirani ekonomist, zaposlen v podjetju Kivi 
kot prokurist. Sem poročen, oče dveh otrok. V prostem 
času se ukvarjam s športom in sem aktivno vključen v 
več društev na Muti. V svojem drugem mandatu kot ob-
činski svetnik se bom zavzemal za enakomerni razvoj 
občine Muta in za pošteno porabo občinskih sredstev.

MATJAŽ ZORJAN
V moji viziji gre za Muto, za nas občane ter Muto kot 
skupnost, ki se počasi izgublja v teh časih, a kljub temu 
opazimo, da znamo stopiti skupaj predvsem v težkih 
časih, ko sosed še vedno pomaga sosedu, prijatelj pri-
jatelju, zato mora tudi občina pomagati svojemu obča-
nu. Stopiti moramo vsi skupaj in skupaj ustvariti varen 
kraj za otroke, nove poklicne priložnosti za mlade, va-
ren dom za družine, predvsem pa prijetno skupnost za 
vse občane občine Muta.

FRANC HAMLER
Ker sem bil ponovno izvoljen, se iskreno zahvaljujem 
vsem iz 2. VE, ki so glasovali zame. Tudi v tem sesta-
vu bom zagovarjal resnico, poštenje in pravičnost ter 
zahteval odgovornost za morebitne škodne zadeve za 
občino. Od župana bom zahteval, da izpolni volilne ob-
ljube. Zagovarjal bom, da bi vsak občan prispeval enak 
delež za kanalizacijo. Svetnike bom še naprej opozarjal, 
da podprejo samo dobre projekte, ki niso v nasprotju s 
pravnimi akti občine Muta.

SILVO IZAK
Sem Silvo Izak, ki sem na zadnjih lokalnih volitvah v 2. 
VE kandidiral za neodvisnega svetnika Občine Muta 
in sem bil s strani Vas občanov tudi izvoljen v občinski 
svet za obdobje 2014–2018. Za vaše zaupanje in pod-
poro se Vam še enkrat zahvaljujem. 
Kot neodvisni svetnik se bom zavzemal za pošteno 
in enakopravno obravnavo vseh občanov in svoje 
delo kot svetnik usmeril v to, da bom skupaj z drugi-
mi svetniki in županom občine poskušal zagotoviti 
čim boljše pogoje za življenje in delo občanov naše 
občine. 

Občinski svetniki v obdobju 2014-2018

  

 



Priloga

BOJAN KASPAR
Sem Bojan Kaspar, rojen 20. 1. 1964 v Slovenj Gradcu, 
stanujoč na Mariborski cesti 5 na Spodnji Muti. Sem ak-
tivni gasilec ter predsednik Športnega kluba Spodnja 
Muta. Ker ste mi zaupali svoj glas, sem dolžan tudi Vas 
zastopati v občinskem svetu. Na voljo sem vam kadar-
koli in za karkoli. Trudil se bom, da uresničimo čim več 
zastavljenih ciljev, ki so navedeni v proračunu občine, 
čim več nujnih del, ki se bodo pokazala med letom.

TONE KVASNIK
Najprej bi izkoristil priliko in se vsem občanom in ob-
čankam zahvalil za zaupanje pri volitvah. Moja največ-
ja želja je, da bi se občani in občanke Mute ponovno 
povezali v eno celoto, kajti le s skupnimi močmi lahko 
dosežemo naše in vaše zastavljene cilje. Moj cilj pa je 
prispevati kar se da največ za dobrobit našega prele-
pega domačega kraja, za kvalitetnejše življenje v kraju. 
Obljubim, da bom podpiral samo dobre projekte, za-
govarjal skupne interese, deloval pošteno in konstruk-
tivno, prisluhnil in pomagal občanom in občankam, 
sploh tistim, ki so bolj potrebni pomoči.

JANEZ KRAJNC
Živim na gorsko-višinski kmetiji na Pernicah. ukvarjam 
se z živinorejo, oddajamo mleko, ki ga tudi iz drugih 
kmetij prevažamo do Gortine. Sem član mnogih dru-
štev, tako da sem dobro povezan s krajani. Za svetnika 
sem se odločil, da bi poskušal poskrbeti za boljšo po-
vezanost domačega kraja in občine, da bi sokrajanom 
prinašal informacije, ki so potrebne za dobro delovanje 
in življenje na kmetijah in v kraju samem (cesta, teleko-
munikacija …). V mojem interesu je, da bi skupaj z OS 
in z gospodom županom uspeli uresničiti vsaj kakšno 
našo-vašo željo.

JOŽE PANZI
Najprej bi se zahvalil vsem občanom in občankam za 
tako veliko podporo na volitvah. 
Vaša naklonjenost s tako velikim številom glasov mi je 
dala še večji zagon za nadaljnje sodelovanje in dobro 
delo za naše prelepe okraje: Bistriški jarek, Pernice in 
Sveti Primož (kvalitetno vzdrževane gozdne ceste na 
vseh okrajih). 
Zavzemal se bom tudi za vse dobre projekte in zago-
varjal poštenost in pravičnost, prisluhnil bom ljudem 
in jim pomagal. S tem hočem prispevati svoj delček, da 
bo naš prelepi kraj še boljši, lepši. Zaupanje, ki sem ga 
dobil od Vas, mi res veliko pomeni.

VLADIMIR TOPLER
V okviru občine Muta sem kot svetnik in župan delo-
val predvsem na področju negospodarskih dejavno-
sti, zdravstva, šolstva z željo, da ljudem omogočimo 
dostop do zdravstva in šolstva (ne glede na njihovo 
finančno stanje). 
V zadnjih letih je bil največji projekt izgradnja čistilne 
naprave, komunalne infrastrukture za odstranjevanje 
odplak in posledično čiščenje povirja reke Drave. V nas-
lednjem obdobju smo pred večjim projektom vodo-
oskrbe. Na Muti smo v preteklosti vložili veliko sredstev 
za sanacijo vodovodov in omogočili nemoteno oskrbo 
s pitno vodo. 
V okviru občine si želim enakomeren razvoj tudi s po-
udarkom na podeželju, da glede na omejena finančna 
sredstva jasno opredelimo prioritete, da delujemo v 
duhu strpnosti, spoštovanja in usklajevanja različnih 
interesov, predvsem pa si želim, da bi vsi, ki želimo vi-
deti, gledali s srcem, kajti bistvo je očem nevidno.

Občinska uprava Občinski svetniki v obdobju 2014-2018
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PROGRAM 21. OBČINSKEGA PRAZNIKA 
in ostalih prireditev v mesecu juniju

PETEK, 12. 6. 2015
•	 20.00

KONCERT ŽePZ KLASJE, ROTUNDA 
SV. JANEZA KRSTNIKA, ŽePZ Klasje

SOBOTA, 13. 6. 2015
•	 16.00

GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL 
OBČINE MUTA, GD Muta PGD Muta

NEDELJA, 14. 6. 2015
•	 9.00

VSI KOLESARIMO 2015- MUTA-BISTRIŠKI 
JAREK- MUTA
Prijave od 9. ure dalje, start ob 10. uri  pred 
Občino Muta. V primeru dežja bo kolesar-
jenje v nedeljo, 21. 6. 2015, Športno druš-
tvo muta

ČETRTEK, 18.6. 2015
•	 17.00

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSEKGA SVETA 
OBČINE MUTA s podelitvijo občinskih pri-
znanj, Občina Muta

•	 18.30
OTVORITEV PRENOVLJENE ZBIRKE 
KOVAŠKEGA IN LIVARSKEGA MUZEJA 
MUTA, Občina Muta in Koroški pokrajinski 
muzej 

PETEK, 19. 6. 2015
•	 18.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 20. 
OBLETNICI PLANINSKEGA DRUŠTVA 
BRICNIK MUTA, Avla OŠ Muta, 
PD Bricnik Muta

•	 19.30
KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA MUTA, 
Prireditveni šotor, Pihalni orkester Muta

•	 21.30 
MUTAROCK 2015, HAPPY OL Mc WEA-
SEL IN GOSTJE STICKY LICKS, RUN2NONE, 
MONKEY, 
PRIREDITVENI ŠOTOR , PGD MUTA

SOBOTA, 20. 6. 2015
•	 8.00: POHOD NA PERNICE 
•	 ZA VSE OBČANE,

Muta-Pernice, PD Bricnik
•	 8.00

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
OSNOVNA ŠOLA MUTA, 
prireditveni šotor, OŠ Muta

•	 9.00
KOLESARSKI VZPON NA PERNICE, 
PRIJAVE SE ZBIRAJO OD 9.00-10.45 -Športni 
park Gortina, start ob 11.00 pri Žampu, tra-
sa Gortina-Pernice 9,8 km, višinski metri 
679 m, šteje za pokal rekreativcev v MTB 
vzponih, ŠMD Gortina

•	 10.00
6. TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA 
POKAL OBČINE MUTA
GOSTILNA PRI LIPI, DRUŠTVO ZA TRAJ-
NOSTNI RAZVOJ MUTA, PISNE PRIJAVE DO 
17. 6. 2015 na matej.vosner@gmail.com, 
INFO: 051-618-883 

•	 10:00
7. PIKADO TURNIR DRUŠTEV INVALIDOV 
IN UPOKOJENCEV, PRIREDITVENI ŠOTOR; 
Društvo invalidov muta

•	 18.00
BLAGOSLOV NOVE GASILSKE CISTERNE 
PGD MUTA, 
prireditveni šotor, PGD Muta

•	 20.00
ZABAVA -ANSABEL KOLOVRAT 
IN HELENA BLAGNE, 
prireditveni šotor, PGD Muta

NEDELJA, 21. 6. 2015
•	 9.30

LEPA NEDELJA V ROTUNDI SV. JANEZA 
KRSTNIKA NA SP. MUTI
ŽUPNIJA MUTA

•	 10.00
Šahovski turnir - odprti hitropotezni šahov-
ski turnir in odprto tekmovanje v pospeše-
nem šahu za mladino do 15 let, prireditve-
ni šotor, Šahovsko društvo Muta, 

  

 



Priloga

•	 15.00
TURNIR V MALEM NOGOMETU, 
Igrišče Mitnica, Klub malega nogometa 
Krokodilčki

•	 16.00
KRAJŠI LETALSKI PROGRAM Z ATRAK-
TIVNIMI PADALSKIMI SKOKI Program 
se bo odvijal nad Zg. Muto, pristanek pa-
dalcev v okolici športnega igrišča pri OŠ 
Muta, možni bodo tudi  tandemski skoki (v 
primeru dežja prireditev odpade), Aviofun 
Slovenj Gradec in Občina Muta

•	 16.00
NEDELJSKO POPOLDNE – Predstavitev 
društev in raznih ponudnikov na stojnicah 

pred občino s kratkim programom Društva 
tabornikov RBP Muta,  Literarne skupine 
Utrip, Orientalske skupine Smaragdne oči 
in drugih

•	 18.00
ZAKLJUČEK OBČINSKEGA PRAZNIKA Z 
ANSAMBLOM ŠKORPIJONI, Prireditveni 
šotor, PGD Muta

PONEDELJEK, 22. 6. 2015
•	 18.00

SREČANJE KOŠARKARJEV (vabljeni vsi 
ljubitelji košarke), športna dvorana Muta, 
KK Muta

 

 


