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Uvodnik

Županov kotiček

Drage	občanke,	spoštovani	občani!

Zaradi spremembe volilnega sistema za izvolitev 
članov v občinski svet v letu 2010 in zaradi zapletov 
pri spreminjanju se je sprejem proračuna za leto 
2011 podaljšal za več kot tri mesece in se zavlekel 
v mesec junij 2011. Tako je bil osnutek proračuna 
dan v javno obravnavo na 3. redni seji občinskega 
sveta z dne 21. 4. 2011. Osnutek proračuna je bil 
obravnavan na vseh odborih, imeli pa smo tudi tri 
usklajevalne sestanke in na zadnjem usklajevalnem 
sestanku vseh predstavnikov članov občinskega 
sveta smo dosegli dogovor glede prihodkov in 
odhodkov in tako praktično uravnotežili proračun 
za leto 2011 in ga 9. junija 2011 na 5. redni seji 
tudi soglasno sprejeli.

Tako znašajo skupaj prihodki v letu 2011 3.464.701 
€ ali z indeksom v primerjavi z letom 2010 okoli 80 
%. Odhodki pa so planirani v višini 3.368.288 € in z 
indeksom v primerjavi z letom 2010 okoli 80 %.

Letošnji proračun je toliko nižji tako na prihodkovni 
kot na odhodkovni strani zaradi dokončanja 
izgradnje širokopasovnega omrežja (OŠO) in 
zaključenih investicij v KOCEROD, saj sta bila ta 
dva projekta investicijske vrednosti skoraj 1 mio €.
Kot ste verjetno že sami zasledili, v letošnjem 
proračunu ne načrtujemo večjih fizičnih investicij 
razen rednega in investicijskega vzdrževanja cest 
in manjših posegov na komunalni infrastrukturi. 
Večina investicijskih sredstev je planirana za odkup 
zemljišč in projektno dokumentacijo, tako da bomo 
imeli pripravljene »nastavke« za leto 2012–2015. 
Kljub vsemu pa je prav, da omenim nekaj največjih 
projektov:

• kolesarske poti v Dravski dolini: odsek Gortina-
križišče Bistriški jarek–Muta,

• igrišče Gortina – pridobitev zemljišča in idejna 
zasnova,

• adaptacija občinske stavbe – obnova sanitarij 
in projekti,

• razširitev in obnova industrijske cone Muta 
– projekti (sofinanciranje),

• rekonstrukcija ceste Vrata v sodelovanju z 
Občino Dravograd – projektna dokumentacija,

• rekonstrukcija javne poti (nad trgovino Sezam) 
– projektna dokumentacija,

• ureditev krožišča na G1 na Gortini – projektna 
dokumentacija,

• projekt »Drava kot priložnost« – gradnja 
pomolov in oprema objekta (sofinanciranje),

• regijsko odlagališče Kocerod,
• odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 

reke Drave (sofinanciranje),
• kanalizacija Gortina – sekundarni vodi – 

projektna dokumentacija,
• oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 

projektna in investicijska dokumentacija 
(sofinanciranje),

• komunalna opremljenost SE-3 – nakup 
zemljišč.

Z veseljem pa lahko povemo, da smo dne 22. 7. 
2011 pridobili vodno dovoljenje od Agencije RS za 
okolje za izgradnjo pomolov ob izlivu reke Bistrice 
v Dravo. S tem je dana možnost za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo pomolov in 
tako bo praktično dosežen cilj projekta »Drava kot 
priložnost«. Tako smo izpolnili obveznosti tudi do 
SVRL in projekt bo lahko v celoti zaživel z vsemi 
obvodnimi dejavnostmi.

Letošnji občinski praznik je potekal vse dni v 
pozitivnem vzdušju. Še enkrat izrekam pohvalo 
predsedniku odbora za pripravo občinskega 
praznika, vsem članom, vsem zunanjim sodelavcem, 
vsem društvom in slehernemu, ki je doprinesel k 
temu, da je bilo vzdušje čudovito. Še več takšnih 
praznikov. Na koncu pa še enkrat – iskrene čestitke 
za naziv častnega občana g. Ervinu Kokošineku in 
vsem dobitnikom priznanj.

Župan Boris Kralj
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Uvodnik

Beseda urednice

Spoštovane	bralke	in	bralci	Mučana!

Nov	občinski	svet

Nov občinski svet

Občina

Poletje je čas, ko smo se odpravili raziskovati 
čudovite predele naše Slovenije ali pa smo 
prestopili meje in se razgubili po svetu v Egipt, 
Tunizijo, Turčijo, Španijo na Hrvaško ali še v bolj 
južne kraje. Kako smo se imeli, je bilo odvisno 
predvsem od nas samih in naših pričakovanj. Prav 
tako je poletje čas, ko za nekaj časa odložimo 
vse skrbi in se sprostimo v družbi naših najdražjih 
oziroma najbližjih. 

Prav proti koncu poletja je pot do vas našla težko 
pričakovana 19. številka Mučana z novim uredniškim 
odborom. Obljubljamo vam časopis, ki bo imel tudi 
v prihodnje en in edini cilj, in sicer da bi ga vi, 
naši bralci in bralke, tudi v prihodnje radi brali in 
da boste v njem našli koristne informacije o delu 
občine, društev in združenj, v katerih naši občani 
delujejo. Trudili se bomo, ocena pa bo seveda 
vaša.

Veliko dogodkov in stvari se je pripetilo od takrat, 
ko je Mučan nazadnje izšel. V tokratni številki smo 
skušali zajeti predvsem tiste najpomembnejše in 
najbolj aktualne dogodke zadnjega časa.

Tako več pozornosti posvečamo 17. občinskemu 
prazniku, obletnicam naših društev in nenazadnje 
posameznikom, ki vsak na svoj način prispevajo 
k razpoznavnosti našega kraja. Poleg vsega tega 
Mučan prinaša tudi novice o delu župana in občinske 
uprave, dogajanja v šolah, vrtcu in župniji. Pozabili 
nismo niti na najmlajše, saj smo jim ob zgodbici 
pripravili še pobarvanko. 

Še vedno tudi velja, da nam lahko dragi bralci in 
bralke Mučana svoje prispevke pošljete na naslov 
Občina Muta, Glavni trg 17, Muta za časopis Mučan 
ter po elektronski pošti na naslov obcina.muta@
muta.si. Veseli bomo vaših razmišljanj in odzivov.

Mateja Tandler

Volivci v Občini Muta smo na volitvah 30. 1. 2011 
izvolili nov občinski svet. Volitve namreč zaradi 

zapletov glede volilnega sistema niso potekale 
hkrati z lokalnimi volitvami 10. oktobra lani. Za 
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Občina Muta je v letu 2010 zgradila nekaj manj kot 
500 m dolgo kolesarsko stezo z javno razsvetljavo, 
ki je varno povezala krajane zahodnega dela 
Gortine. Izgradnja je skupaj z odkupi zemljišč in 
projektno dokumentacijo stala dobrih 160.000,00 
€, projekt pa je v višini 34.000,00 € sofinancirala 
Evropska unija – natančneje Ministrstvo za 
kmetijstvo – Agencija za kmetijske trge, saj 
se je Občina Muta prijavila na razpis »Razvoj 
podeželja in obnova vasi – ukrep 322«. Kolesarska 

steza poteka od Trbonjskega mostu do odcepa k 
Flosarskemu hramu. Projektna dokumentacija je 
izdelana do avtobusne postaje na Vratih in je bila 
prvotno tako tudi planirana njena izgradnja, a se 
je zaradi prevelikih apetitov določenih lastnikov 
zemljišč ob kolesarski stezi morala končati po 500 
metrih. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem 
ostalim zemljiškoknjižnim lastnikom, ki ste projekt 
vzeli za svojega, ga dobronamerno podprli in s 
tem pripomogli k njegovi realizaciji. Kolesarska 

pot ob glavni cesti G1 
je zelo pomembna 
pridobitev za Gortino, 
saj predstavlja varno 
gibanje in hkrati tudi 
možnost boljšega 
gospodarskega razvoja, 
predvsem na področju 
turizma. Želimo si, da 
bi se pot nadaljevala 
v sosednje občine in 
tako povezala celotno 
Dravsko dolino. 

Petra Verhnjak

Občina

člane novega, 11-članskega, občinskega sveta je 
kandidiralo 50 kandidatov, volivci pa smo jih izbrali 
v okviru petih volilnih enot. 

Za mandatno obdobje 2010–2014 so bili izvoljeni 
naslednji svetniki:
LDS: Zinka Rozika Helbl Čuček, Vladimir Topler 
NSI: Franc Hamler ml.
Lista za razvoj Mute: Mirko Vošner, Rudolf 
Koležnik 

Samostojni kandidati: Bojan Miklavc, Aleksander 
Ambrož, Darko Sahornik
SDS: Janez Tratnik, Tadej Šrajner, Milan Stramec

Člani in članica občinskega sveta Občine Muta 
opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Funkcija 
občinskega svetnika pa ni združljiva s funkcijo 
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z 
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, 
za katere tako določa zakon.

Mateja Tandler

Kolesarska steza na Gortini

Gortina	je	v	letu	�010	pridobila	del	nove	kolesarske	steze	
z	javno	razsvetljavo	

MITNICA	–	nova	turistična	zgodba	v	Dravski	dolini
Nov turistični, kulturni, športni in gostinski objekt 
v Občini Muta je del projekta Drava kot priložnost. 
Ime Mitnica izvira iz mitninske postaje, ki se je v 
srednjem veku nahajala v neposredni bližini nove 
Mitnice. Mitnica (nemško Maut) je dala ime gradu 
in naselju – danes Občina Muta. 

Nahaja se v idiličnem naravnem okolju ob izlivu 
reke Bistrice v Dravo tik ob glavni cesti G1.
Okrepčevalnica Mitnica nudi razne gostinske usluge, 
je idealna izhodiščna točka za izlete po tem delu 
Dravske doline in celotni Koroški (pohodništvo, 
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V prvih treh mesecih letošnjega leta je na OŠ 
Muta potekal projekt E-knjiga: Stisni roko v pest. 
V projekt, ki ga je ob dvajsetletnici samostojne 
Slovenije razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport, 
je bilo vključenih 24 učencev 8. in 9. razreda. 
Učenci so z raziskovanjem grozljivih dogodkov iz 

druge svetovne vojne prišli do spoznanja, kako smo 
lahko hvaležni, da živimo v miru. Skozi projekt so 
nastali številni zapisi, ilustracije in celo enourna 
literarno-dokumentarna oddaja Samo en cvet. E-
knjigo učencev OŠ Muta si lahko ogledate na spletni 
strani naše šole.

Učenci	OŠ	Muta	izdelali	svojo	e-knjigo

Občina

kolesarjenje, splavarjenje, turizem na kmetiji, 
kulinarika …).
Ponaša se s svojevrstnim amfiteatrom, ki omogoča 
predstave na prostem, možnost postavitve večjih 
prireditvenih šotorov, v bližini je športno igrišče, 
možnost ribolova in vodnih športov, prostor za 
piknike.
V neposredni bližini je znana cerkvica – rotunda sv. 
Janeza Krstnika – ena izmed najstarejših cerkva v 
Sloveniji.
Vabljeni!
Info: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, 02-88-
79-604, www.muta.si

Osnovna	šola

In tako je potekalo snemanje oddaje.
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Osmo- in devetošolci so pod mentorstvom športnega 
pedagoga Stanka Špeglja tri dni v mesecu septembru 
preživeli v Domu krajanov na Pernicah. Tako so nove 
učne vsebine spoznavali sredi neokrnjene narave 
in v sozvočju z njo. Osmošolci so se na Pernicah 
med drugim naučili pisati poročilo, devetošolci pa 
potopis.

Aleksandra Verdnik

Osnovna	šola

Nepozaben	nagradni	izlet

Devetošolci na nagradnem izletu

Tudi poveselili smo se.

V ponedeljek, 20. junija, smo se učenci 
novinarskega in dramskega krožka ter še nekaj 
devetošolcev, ki so v tem šolskem letu sodelovali 
pri različnih projektih, odpravili v Ljubljano. To 
naj bi bila nagrada za aktivne devetošolce. In res 
je bila! V spremstvu gospe Majde Marije Lesjak in 
gospe Franje Razdevšek smo se najprej odpravili 
na RTV. Tam smo videli pravo ‘skladišče’ oblačil iz 
različnih oddaj in filmov, skladišča scenske opreme, 
manjkal pa seveda ni niti ogled studiev. Pokazali so 
nam tudi vse kamere in sobo, kjer poteka režija, 
ki skrbi, da oddaje v živo potekajo brezhibno. Za 
nameček pa smo srečali še novinarki Mojco Mavec, 
ki je ravno takrat prišla iz maske, pa tudi Vido 
Petrovčič, ki je že bila pripravljena za snemanje 
oddaje Polnočni klub. Lahko smo pokukali tudi 

v studio, kjer se je čez nekaj trenutkov začelo 
snemanje te oddaje. Nato smo se odpravili do 
Radia, kjer so nam razkazali glavni studio, pred 
mikrofoni pa smo tudi sami poskusili prebrati nekaj 
vrstic teksta. Ugotovili smo, da je delo na televiziji 
in delo radijskega voditelja veliko težje, kot si mi 
predstavljamo. Za piko na i pa smo se odpravili še 
v Slovenski šolski muzej, kjer smo doživeli učno 
uro iz časa Valentina Vodnika. Po končani uri smo si 
ogledali še muzejsko zbirko, nato pa smo se napotili 
proti domu. Učiteljici pa smo uspeli prepričati, da 
smo se ustavili še v Mc’Donaldsu, kjer smo napolnili 
lačne trebuščke. Imeli smo se res odlično in takšnih 
‘nagradnih izletov’ bi moralo biti še več.

Tjaša Cvetko, 9. B

Tabor	na	Pernicah
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Osnovna	šola

Malo	drugačen	športni	dan
Drugošolci OŠ Muta smo zadnji športni dan v šolskem 
letu 2010/2011 preživeli nekoliko drugače. Odločili 
smo se, da se bomo preizkusili v plezanju po 
plezalni steni. Tako smo se podali peš na Gortino, 
kjer sta nas pred plezalno steno pričakala Dejan in 
Ciril. Seznanila sta nas z osnovnimi pravili varnega 
plezanja ter nam to tudi prikazala. Nato smo se v 
plezanju lahko preizkusili tudi mi. Nekateri izmed 
učencev so zbrali dovolj moči in poguma, da so 
priplezali čisto do vrha, skoraj vsi pa so premagali 
strah in so se spopadli s steno. Na koncu smo se 
polni dobrih vtisov odpravili nazaj proti šoli.

Učiteljici drugih razredov OŠ Muta

Trening	socialnih	veščin	na	
OŠ	Muta
V mesecu januarju smo na OŠ Muta, pod okriljem 
Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, pričeli 
z izvajanjem »Treninga socialnih veščin« (v 
nadaljevanju TSV), ki je namenjen mladostnikom v 
zadnji triadi osnovne šole, torej učencem 7., 8. in 
9. razreda. 

Naša srečanja so bila sestavljena iz različnih 
vsebinskih sklopov od komunikacije, čustev, 
spoznavanja do timskega dela, šole in družine. Šest 
mesecev skupnega druženja je zaznamoval vsak 
mladostnik posebej, s svojo energijo, smehom, 
edinstvenostjo. Tako mladostniki kot jaz smo 
naša druženja zaključili bogatejši za dragoceno 
izkušnjo. 

Verjetno se bralci sprašujete, kaj sploh je oz. 
pomeni trening socialnih veščin. 

Če izhajamo iz same besedice »trening«, lahko 
to dejavnost razumemo kot treniranje, kjer se 
potimo in trdo delamo za dosego določenega 
cilja. Lahko bi rekli, da je TSV v določenem 
kontekstu podoben treniranju, saj lahko socialne 
veščine, tiste, ki jih imamo, treniramo v različnih 
situacijah in jih izboljšujemo. TSV je treniranje 

že osvojenih veščin in učenje novih veščin, ki jih 
porabljamo v vsakodnevnem življenju. Na TSV gre 
za raziskovanje samega sebe, za učenje norm in 
pravil, za upoštevanje drugega, tistega, s katerim 
smo skupaj v skupini, gre za odgovorno ravnanje, 
mladostnike spodbudimo k sodelovanju, poslušanju, 
izražanju, h konstruktivnemu reševanju konfliktov, 
upoštevanju sebe in drugih … Velik poudarek smo 
dali tudi medsebojni komunikaciji. 

In kako so se imeli na TSV mladostniki? Učenki Nina 
Flajšar in Tjaša Cvetko sta o TSV povedali: »Na 
TSV smo se pogovarjali o najstniški zaljubljenosti, 
sestavljali sanjsko šolo, se naučili pogajati in 
pogovarjati s starši ter še veliko drugega. Na žalost 
je že na začetku majhna zasedba skozi vse leto 
postajala vse manjša in morda s tega vidika ni bila 
več tako zanimiva. Vsekakor je vsem, ki se TSV 
niste udeleževali, lahko žal, a nova priložnost vas 
bo čakala že naslednje šolsko leto.« 

Ana Kukovič, univ. dipl. socialna pedagoginja
CSD Radlje ob Dravi
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Osnovna	šola

Organizacijo	�.	mednarodnega	festivala	»Igraj	se	z	
mano«	zaupali	društvu	Sožitje
Ga. Marija Kočivnik, predsednica društva Sožitje, 
se je ob podpori še drugih aktivnih članov društva 
odločila, da pripelje prireditev “Igraj se z mano”, 
ki je bila do sedaj v Ljubljani, pod okriljem Zavoda 

Janeza Levca, na Muto. Takšna prireditev je lepa 
priložnost, kjer lahko spodbudimo vključevanje 
otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi 
potrebami v širšo družbo. V igri se razlike povsem 

zbrišejo, zato je festival, 
ki je imel tudi mednarodno 
razsežnost, lepa priložnost, 
da spodbudimo družbo k 
integraciji ter se preko igre 
povežemo. Tu smo si enaki in 
enakovredni, zato lahko tudi 
bolj sproščeno vstopamo v 
življenje oseb s posebnimi 
potrebami.

V programu je sodelovalo 
veliko različnih organizacij, 
ki so se vključile v festival 
kot aktivni udeleženci ali 
pa kot povsem navadni 
gledalci. Aktivne so bile 
predvsem šole, vrtci, zavodi 
za usposabljanje, srednje 
šole, razna društva v kraju 
in širši Sloveniji … Nekateri 
so nastopali, spet drugi so se 
igrali, tretji poslušali lajnarja 
… Imel si možnost, da si si 
izbral dejavnost oziroma 
delavnico, ki te veseli. 
Lahko si likovno ustvarjal, 
sodeloval v delavnici ročnih 
spretnosti, pekel in jedel 
slastne palačinke, snemal 
film, se igral z žonglerjem, 
klovnom, požiralcem ognja, 
si ogledal male živali, spil čaj 
v čajnica pri Rdečem lončku, 
najbolj korajžni pa so se 
lahko ob pomoči domačih 
planincev spustili po žičnici. 
Festival je obiskalo veliko 
ljudi dobre volje. Po odzivih 
sodeč nas bo prihodnje leto 
še več. 

Tanja Štefl, spec. ped.

Utrinek s festivala »Igraj se z mano«

Veselo druženje na festivalu »Igraj se z mano«
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Srednja	šola

Srednja	šola	Muta	je	in	bo	na	Muti
Posamezniki v Občini Radlje so si prizadevali, ne 
vem ali si še, stavbo SŠ Muta prodati, programe 
skupaj z dijaki in zaposlenimi pa preseliti v Radlje. 
Za svoje namere sicer navajajo določene argumente 
(finančno poslovanje v letu 2009/10, strah pred 
ukinitvijo šole, slaba lokacija na Caravaningu, 
boljši pogoji v Radljah, večji vpis v Radljah …), 
za katerimi pa ne stojijo resne strokovne analize 
in podlage za naprej. Pri vsem tem pa je najbolj 
tragično, da so vse to počeli brez soglasja, približno 
pol leta pa tudi brez vednosti kolektiva SŠ Muta, 
vodstva ŠC SG, razen bivše direktorice, sveta ŠC SG 
in Občine Muta.

Danes Srednjo šolo Muto obiskuje nekaj manj 
kot 200 dijakov v programih predšolska vzgoja, 
okoljevarstveni tehnik in ustvarjalec modnih 
oblačil. Z uvajanjem novih programov, četudi 
le za nekaj generacij (poslovni tajnik, poslovni 
tehnik, ekonomska gimnazija), se je šola ohranila. 
Upadanje števila šoloobveznih otrok na Koroškem 

in posledično manjši vpis ter spremenjen način 
financiranja v šolstvu na glavo dijaka je ogrozil 
manjše šole, zato se je Srednja šola Muta leta 2007 
pridružila Šolskemu centru Slovenj Gradec.

Na šoli v zadnjih treh letih število dijakov postopoma 
narašča in tako bo tudi v šolskem letu 2011/2012. 
Prizadevamo si pridobiti tudi nov program. Tudi 
s strani Ministrstva za šolstvo in šport napovedan 
delno spremenjen način financiranja obeta boljše 
čase.

V nobenem primeru zaposleni na Srednji šoli Muta, 
starši in dijaki, vodstvo Šolskega centra Slovenj 
Gradec, Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, 
župan, občinski svet Občine Muta ter celotna 
lokalna skupnost ne vidijo rešitve trenutnih 
finančnih težav s preselitvijo Srednje šole Muta v 
Radlje, zato Srednja šola Muta je in bo na Muti.

Ravnatelj Bogomir Likar, prof.
     
   

Dramatizacija	igrice	Miška	išče	mamo
V šolskem letu 2010/2011 
so dijakinje drugega letnika 
predšolske vzgoje na Srednji 
šoli Muta pod mentorstvom 
profesorice Helene Čreslovnik 
pripravile dramatizacijo 
igrice Mire Polajner Miška 
išče mamo. Gre za prijetno in 
predšolskim otrokom primerno 
kratko zgodbo, v kateri se 
navihana miška izgubi. Z igrico 
so dijakinje razveselile otroke 
v različnih vrtcih koroške 
regije, nastopale pa so tudi v 
Kulturnem domu Slovenj Gradec 
ter v knjižnicah Mislinja in 
Slovenj Gradec. Takšne izkušnje 
so za bodoče vzgojiteljice več 
kot dobrodošle, saj na ta način 
navezujejo stike s predšolskimi 
otroki in spoznavajo njihove 
značilnosti in interese.

mag. Helena Čreslovnik

Miška išče mamo
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Vzgojiteljada	na	srednji	šoli	Muta	združila	bodoče	
vzgojitelje

Letošnjo Vzgojiteljado, srečanja vseh srednjih šol s 
programom predšolska vzgoja, smo pripravljali kar 
nekaj časa. Kaj smo jim pripravili? Topel sprejem 
ob prihodu, pester program – od plesnega nastopa 
dijakinj, ki so jim zaželele dobrodošlico, do modne 
revije, kjer so naše dijakinje nastopile v vlogi brhkih 
manekenk do nastopa šolske glasbene skupine Skins. 
Sledile so delavnice (likovna, glasbena, plesna, 

gledališka in novinarska), 
kjer so bila glavna tema 
ustvarjanja dela koroškega 
mladinskega pisatelja 
Primoža Suhodolčana z 
vodilom Peter Nos je vsemu 
kos. Prav tako so se športniki 
pomerili v odbojki in malem 
nogometu. 
V igri Živalsko sodišče, 
dramatizaciji in priredbi 
Suhodolčanovih zgodb, pa 
so predstavili svoja narečja 
oz. pokrajinske jezike. Na 
likovnem področju so se 
dijaki resnično potrudili, 
saj so ustvarjali z mislijo 
na otroke, ki pa so nas tudi 
razveselili s svojim obiskom 
– otroci iz Osnovne šole 

in Vrtca Muta so zapeli pesem Peter Nos, ki jo je 
uglasbil koroški kantavtor Milan Kamnik. Ponosni 
smo, da smo lahko bili gostitelji tako lepega 
družabnega in poučnega dogodka, ki je spodbudil 
mlade za delo. 

Andreja Breznik, prof., vodja gledališke delavnice

Bodoči vzgojitelji iz vseh koncev Slovenije na orfovih glasbilih

Zaključek	projekta	Evropska	moda,	povezana	s	
kreativnostjo
Ob zaključku projekta Evropska moda, povezana 
s kreativnostjo so bile v vseh državah načrtovane 
predstavitve – tako se je prva predstavitev v 
Avstriji zgodila 31. marca, v Sloveniji 1. aprila 
in zadnja v Nemčiji, ki je bila izvedena 20. maja 
letos. Tako v Avstriji kot tudi v Sloveniji je bila 
prireditev pod motom OppositesAttract – Nasprotja 
se privlačijo. Osrednji del, modna revija s 16 izhodi 
in glasbenimi vložki, je bila prava paša za oči. Za 
prijeten družabni dogodek so poskrbeli v prvi vrsti 
dijaki in mentorji Srednje šole Muta v sodelovanju 
z gostujočimi dijaki in mentorji. Dijaki, skupaj jih 
je bilo več kot 50, so se predstavili kot voditelji, 
pevci, plesalci in manekeni. Ob koncu prireditve 
so se sodelujoči in gostje družili še ob odlično 
pripravljeni zakuski, ki so jo pripravili dijaki pod 
mentorstvom profesorjev Srednje turistične in 

gostinske šole Šolskega centra Slovenj Gradec, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo.
       

Vlasta Špringer, koordinatorica projekta

Dijakinje – manekenke SŠ Muta
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Sodelovanje	v	projektu	Evropska	vas	–	spoznavanje	Cipra
Osnovna ideja tega projekta je spoznavanje 
in razumevanje evropskega družbenega in 
kulturno-zgodovinskega okolja ter spodbujanje 
medkulturnega sodelovanja. Država, ki smo jo 
na Srednji šoli Muta podrobneje spoznavali letos, 

je bila Ciper. Sodelovalo je 32 dijakov in štirje 
mentorji: Andreja Breznik, Natalija Eršte Stražišnik, 
Jože Brunčko in Daniela Zemljič.
Dijaki so na prijeten, zabaven, ustvarjalen način 
spoznavali državo EU. Povezovali smo prijetno 
s koristnim, praktično delo s teorijo. Tako dijake 
navajamo na samostojno iskanje informacij, 
raziskovalno delo, izmenjavo mnenj, sodobne 
oblike dela, javno nastopanje in na selekcijo 
podatkov. Dijaki so pri pouku geografije podrobneje 
spoznavali geografske značilnosti, lego, ureditev, 
vodstvo, rastlinstvo in živalstvo. Ker je Ciper 
otoška država, so dijaki pri pouku umetnosti pričeli 
z izdelovanjem morskih živali, ladij, školjk, stebrov 
in amfor. Dijaki so pokazali zanimanje tudi za delo 
po pouku – izdelava plakatov, predmetov, iskanje 
informacij v knjigah, na spletu, v brošurah. Največ 
časa pa so posvetili vajam za ples. Sami so poiskali 
glasbo, izdelali koreografijo in si priskrbeli oz. 
izdelali ustrezna oblačila. Vse najdene informacije 
smo preostalim dijakom in delavcem šole predstavili 
na šolski razstavi plakatov, zemljevidov, knjig, 
zloženk in izdelkov.

Andreja Breznik, prof., koordinatorica projektaStojnica v Slovenj Gradcu

Odprtje	razstave	igrač	gospe	Majde	Marije	Sušek	na	
Srednji	šoli	Muta
V začetku meseca maja 2011 je na Srednji šoli 
Muta potekala otvoritev razstave starih igrač, ki 
je nastala pod okriljem Koroškega pokrajinskega 
muzeja. Razstava je rezultat sodelovanja muzeja 
in gospe Majde Marije Sušek, ki želi z razstavo 
povedati in pokazati, kako pomembna je bila v 
preteklosti in je še danes otroška igrača ter z njeno 
pomočjo povezati različne generacije. Igrače, ki so 
na ogled v vitrinah na šoli, so iz naravnih materialov, 
ki so jih otroci, njihovi starši ali stari starši izdelali 
doma. Pred kratkim pa je izšla tudi njena knjiga, ki 

nosi naslov Po otroških stopinjah med Pohorjem in 
Kozjakom. Razstava je že bila na ogled v različnih 
krajih, sedaj pa je pripotovala na Srednjo šolo Muta 
pod mentorstvom profesoric Alenke Rapuc in Helene 
Čreslovnik. Odprtje razstave so popestrili dijaki 
tretjega letnika programa predšolska vzgoja, ki so 
zaigrali na orfova glasbila, nam prikazali otroške 
ljudske plese in pričarali nevihto s preprostimi 
instrumenti.

mag. Helena Čreslovnik, prof.
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S slavnostno prireditvijo 20. maja 2011 smo 
člani Društva upokojencev Muta praznovali 60 
let delovanja društva s poudarkom na 20-letnici 
samostojne poti.

Začetki društva segajo v leto 1950, ko so se 
upokojenci iz Mute in Vuzenice dogovorili, da 
ustanovijo skupno Društvo 
upokojencev Muta-Vuzenica. 
Ker se je število članov 
večalo, še posebno na Muti, 
preobsežen pa je bil tudi 
teren za delovanje društva, 
je skupina zanesenjakov 
iz Mute predlagala, da se 
društvi ločita. Do razdružitve 
je prišlo spomladi leta 
1991, ko je bil na občnem 
zboru sprejet sklep, da 
se ustanovita dve društvi, 
Društvo upokojencev Muta 
in Društvo upokojencev 
Vuzenica.

Odločitev o razdružitvi društva se je kasneje 
pokazala za edino pravilno, saj se je število članov 
v 20-ih letih povečalo kar za 200, tako da je v 
društvo letos včlanjenih že 560 upokojencev. Iz 
leta v leto pa se povečuje tudi aktivnost društva. 
Druženje članov društva v številnih krožkih, 
zanimivih prireditvah, pohodih, izletih, srečanjih, 

Srednja	šola

Podelitev priznanj ZDUS-a ob praznovanju obletnice

Varstvo	okolja	–	naše	poslanstvo
Delo okoljevarstvenikov med šolskim letom je zelo 
pestro. Okoljske probleme raziskujemo na terenu 
in tako pouk strokovnih modulov poteka izven šole. 
Raziskujemo rastlinski in živalski svet, vodovje, 
prsti, ozračje in posledice človekovih dejavnosti. 

Naprednejše okoljske tehnologije spoznavamo 
z ekskurzijami doma in v tujini. Prvi letniki so se 
podali v ekoremediacijski poligon Modraže, na 
čistilno napravo Maribor in v bioplinarno Vučja vas, 
drugi letniki na dvodnevno ekskurzijo v sosednjo 
Avstrijo ter tretji na čistilno napravo Slovenj 
Gradec ter v Tovarno akumulatorskih baterij Črna.
V letošnjem šolskem letu smo se udeležili tudi 
prvega državnega srečanja okoljevarstvenikov, 
ki je potekalo v Velenju. Srečanje je potekalo v 
zabavnem in sproščenem vzdušju ob reševanju 
okoljskih nalog. 

dr. Jana Sterže, prof.Terensko delo

Društva

�0	let	Društva	upokojencev	Muta,	�0	let	samostojne	poti
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pa skupinska letovanja 
na morju in raznih drugih 
oblikah dejavnosti nudijo 
našim članom pestro izbiro 
vsebin za preživljanje 
prostega časa. 

V krožkih, kot je ročnodelski, 
zeliščarski in literarni, se 
srečujemo člani z enakimi 
interesi, si izmenjamo 
izkušnje, ustvarjamo, 
pridobivamo nova znanja 
in osebnostno rastemo. 
Z vsakoletnim izletom v 
tujino, pa bližnjo okolico, 
kopalnim izletom in srečanji 
v organizaciji Koroške 
pokrajine ali Zveze Društev 
upokojencev Slovenije 
spoznavamo nove kraje, ki 
jih sami morda nikoli ne bi 
obiskali. Tu je še letos že 
enajsti tradicionalni piknik 
v Bistriškem jarku, kostanjev piknik pod kostanji 
na Muti, pa Martinovanje in Štefanovo z glasbo 
in plesom. Ženski pevski zbor Klasje in Ansambel 
Diaton pa poskrbita, da so naše prireditve pestre, 
hkrati pa ohranjata slovensko ljudsko pesem in 
stare viže.

Pri Društvu upokojencev Muta se zavedamo, da tudi 
s športom in rekreacijo lahko ohranjamo telesno 
in duševno zdravje pa tudi skladno razvito telo. V 
jesensko-zimskem času članice v velikem številu 
obiskujemo rekreacijo v telovadnici na Muti, 
ostali letni čas pa imamo tedenske pohode, moški 
del članstva keglja v kegljišču v Vuzenici, v naših 
prostorih pa si je možno krajšati čas tudi v pikadu 
in igranju šaha.

Pri društvu delujeta tudi socialna in stanovanjska 
komisija. Društvo zaradi skromnih finančnih 
sredstev ne more gmotno pomagati svojim članom, 
zato se trudi pomagati na druge načine. Po poročilih 
poverjenikov s terena posreduje probleme članov 
ustreznim službam (Občini, Centru za socialno delo, 
Rdečemu križu ...). V teh letih ima skoraj vsak 
upokojenec zdravstvene težave, zato organiziramo 
večkrat na leto zdravstvena predavanja, pa tudi 
druga predavanja, kot so preventivna iz prometa 
o nevarnostih, ki pretijo predvsem starejšim, 
o zdravem načinu prehranjevanja, o uporabi 
defibrilatorja, vsako leto pa v Zdravstvenem domu 

na Muti pripravimo meritve krvnega tlaka, sladkorja 
in holesterola.

Ker je 1. oktober svetovni dan starejših, vsako leto 
s sponzorstvom Občine Muta, Društva invalidov, 
Zveze borcev, Rdečega križa in Karitasa pripravimo 
prvo soboto v oktobru srečanje starejših občanov 
starih 70 in več let. Ob tem posebno pozornost 
namenimo zlato in bisernoporočencem, pa 
najstarejšemu udeležencu in udeleženki. Srečanje 
je vedno prisrčno in v zadovoljstvo vseh prisotnih. 
Srečanja starejših pa se mnogi zaradi bolezni in 
visoke starosti ne morejo udeležiti, zato starejše 
nad 80 let ali bolne s skromnim darilom obiščemo 
v prazničnih decembrskih dneh na domu. Prav tako 
obiščemo tudi vse naše občane, ki so v domovih za 
starejše.

Več o društvu je napisanega v Zborniku, ki smo ga 
izdali ob praznovanju obletnice in ga je prejel vsak 
naš član. Pohvaliti pa moram zgledno sodelovanje 
z Društvom invalidov Muta, s katerimi si delimo 
skupne prostore, si delimo stroške, imamo pa 
skupnih tudi nekaj dejavnosti, saj je kar 40 % naših 
članov tudi članov Društva invalidov.

Cilj društva je polepšati dneve in leta našim članom 
in ostalim starejšim občanom Občine Muta. Smo 
največje društvo v občini, ki s svojo dejavnostjo 
sooblikuje podobo kraja, zato smo tudi opaženi. Ob 
praznovanju občinskega praznika smo od Občine 

Članice in člani zeliščarskega krožka Kamilice pri sodelovanju na 
mednarodnem projektu “Igraj se z mano”.



1�

Začetki Ansambla Diaton 
segajo v leto 1990, ko so se 
na pobudo Herberta Pušnika 
na sejmišču v Vuzenici v času 
Rokovega sejma zbrali razni 
frajtonarji iz Vuzenice, Mute 
in drugih krajev Dravske 
doline. Izvedli so nekakšno 
harmonikarsko srečanje in 
Pušniku se je prav takrat 
porodila ideja o ustanovitvi 
harmonikarskega ansambla. 
To pa je bilo pravzaprav 
rojstvo Diatona, ki je z 
letom 1991 začel uradno 
delovati, tako da letos slavi 
20 let delovanja. 

Leto dni po ustanovitvi je 
Diaton postal sekcija pri 
kulturnih društvih dveh 
sosednjih občin, njegovo 
uradno ime pa je postalo 
»Ansambel DIATON Muta 
– Vuzenica«. Od takrat dalje 
ansambel redno sodeluje 
na občinskih in drugih 
kulturnih prireditvah na Muti 
in v Vuzenici, kakor tudi po 
drugih bližnjih in daljnih 
krajih Slovenije in sosedne 
Avstrije. 

Ansambel Diaton izvaja 
predvsem stare skladbe 
od polk in valčkov do 
koračnic iz časov naših 
pradedov, ki bi bile brez 
Diatona že pozabljene. Ker 
so ansambel v zgodnjih 
letih njegovega delovanja 
sestavljali predvsem starejši 
upokojenci, je glasba 

Društva

Muta prejeli srebrni grb, za kar se zahvaljujemo. 
Občini se zahvaljujemo tudi za finančno pomoč ob 
praznovanju obletnice, za razumevanje in dobro 
sodelovanje. 

V tem času se je v društvu izmenjalo nešteto 
prostovoljcev, ki so s svojo prizadevnostjo 

prispevali k uspešnosti in razvoju društva. Hvala 
vsem. Prepričana sem, da je praznovanje obletnice 
dalo društvu novega poleta in da bodo nadaljnja 
leta vodila društvo samo navzgor.

Marjana Jerčič,
predsednica Društva upokojencev Muta

�0	let	Ansambla	Diaton

Diaton v stari zasedbi

Ansambel Diaton danes
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v izvajanju Diatona dobila posebno starinski, 
nostalgični zven, kar je eden od prepoznavnih 
znakov Ansambla Diaton. Da tovrstna za slovenski 
narod neprecenljiva glasbena kulturna dediščina ne 
bi šla v pozabo, je Diaton v vseh teh letih delovanja 
posnel in izdal že tri samostojne kasete starih 
ljudskih viž in melodij, s tem pa so se te melodije 
ohranile tudi v obliki zvočnega zapisa. 

Stari muzikanti, ki so Diaton sestavljali v začetku, 
so mislili tudi na bodočnost ansambla. Prvo 
pomladitev ansambla so izvedli že po nekaj letih 
delovanja. Mnogim starejšim muzikantom je zaradi 
starosti harmonika postala pretežka, nekateri 
so medtem tudi pomrli, in na njihova mesta so 
stopali mlajši glasbeniki, ki so imeli spoštovanje 
do te glasbe in voljo po nadaljevanju Diatonovega 
poslanstva. Zadnja pomladitev se je v ansamblu 
zgodila leta 2009, ko so se Diatonu pridružili trije 
mladi harmonikarji iz Vuzenice in Mute, ki jih v 
času ustanovitve Ansambla Diaton še sploh ni bilo 
na svetu.

Ansambel Diaton šteje danes 10 članov: Srečko 
Lampret (klarinet, vodja ansambla), Avgust Šrajner 
(klarinet, predsednik sekcije), Marjan Lauko 
(bariton) ter harmonikarji David Helbl, Blaž Butolo, 
Franc Gošnak, Maks Brezovnik, Sandi Pešl, Rudi 
Breznik in Marko Zaveršnik.

V nedeljo, 10. aprila 2011, je Ansambel Diaton v 
Modri dvorani v Vuzenici izvedel samostojni koncert 
z nekaterimi gosti ob svoji 20-letnici. Da pa 20 let 
zanimive zgodovine ansambla ne utonilo v pozabo, 
je Diaton ob svoji 20-letnici izdal tudi letopis oz. 
kroniko Ansambla Diaton, kjer je podrobneje 
opisana glasbena pot Diatona od začetka do 
današnjih dni. Diaton se za pomoč pri izdaji 
letopisa in pri nabavi novih uniform zahvaljuje 
Občini Vuzenica, za pomoč pri izvedbi koncerta ob 
naši 20-letnici pa Občini Muta in Javnemu skladu 
za kulturne dejavnosti izpostave Radlje ob Dravi. 
Občini Muta se iskreno zahvaljujemo tudi za čast, 
ki nam ga je izkazala s podelitvijo občinskega 
priznanja – Srebrni grb Občine Muta.

Srečko Lampreht

Takšna	je	naša	lovska	družina
Lovska družina šteje 65 lovcev. Gospodarimo na 
nekaj manj kot 4 tisoč hektarjih lovnih površin, 
premoremo dve skromni lovski koči, strelišče in kar 
precej objektov, ki so namenjeni gospodarjenju z 
divjadjo. Pohvalimo se lahko, da imamo lepo število 
pravilno izšolanih lovskih psov, imamo strogi režim 
preizkusov strelskih sposobnosti.

Na letošnjem zboru lovcev smo izvolili skoraj 
povsem novo vodstvo. Seveda to ne pomeni, da so 

prejšnji delali slabo, le nekaj svežine smo želeli v 
vrhu družine. Skrbi nas, da se življenjski prostor 
divjadi vse bolj oži. Mnoge obore jemljejo prostor, 
preprečujejo naravne prihode, naša zajetja so 
marsikje odvzela živalim vodo, promet in moderno 
kmetijstvo pa ubijata več živali, kot si lahko 
mislimo. Prav tako je velik problem mir v gozdovih. 
Prav v času, ko živali polegajo mladiče ter pri tem 
potrebujejo mir, so gozdovi polni sprehajalcev, 
prevečkrat tudi s psi, daleč preveč je voženj z 

motornimi vozili po gozdovih in še bi 
lahko naštevali. Ne zaradi nas lovcev, 
temveč zaradi živali, s katerimi si delimo 
ta svet, prosimo sedaj, ko je tu čas gob, 
borovnic in seveda lepih sprehodov za 
nekoliko bolj umirjen odnos tistih, ki z 
nami delijo gozdove, travnike ter vode.

Ob tej priložnosti bi prav posebej 
izpostavili sodelovanje naše lovske 
družine z Osnovno šolo Muta. Že več 
let sodelujemo v prireditvi Šport špas 
– srečanje vseh generacij. Poleg tega 
smo jim v njihovi šoli v naravi na 
Pernicah pokazali lovske pse, lahko pa 
so se preizkusili tudi v streljanju. Tako 
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dobimo priložnost, da otrokom predstavimo naše 
delo, katerega drugače ne bi spoznali. 

Znanje lovcev je čedalje pomembnejše. Preden 
dobimo dobro usposobljenega lovca, lovskega 
čuvaja, kinologa ali preglednika je treba kar veliko 

dela, tečajev in izpitov. Lovstvo že davno ni več 
šport, pač pa odgovorno delo za ohranitev žive in 
nežive narave zanamcem. 

Branko Pešl, starešina LD

Društvo	za	trajnostni	razvoj	Muta	omogočilo	nakup	
avtomatskega	defibrilatorja
Nekaj več kot pol leta je od ustanovitve “Društva 
za trajnostni razvoj Muta”, v katerem smo se na 
iniciativo nekaj posameznikov združili tisti, ki si 
želimo smelejši, zlasti pa celovitejši razvoj Občine 
Mute. Ni bilo potrebno dolgo razmišljati, ko se nam 
je porodila ideja, da skupaj z Rotary clubom iz 
Slovenj Gradca organiziramo dobrodelni Miklavžev 
koncert. Izkupiček iz koncerta ter zbrana sredstva 
donatorjev in sponzorjev sta društvu omogočila več 
kot uresničiti namen dobrodelnega koncerta in to je 
nakup vsaj enega javno dostopnega defebrilatorja 
na Muti. Veseli smo bili, da smo s pomočjo g. Ignaca 
Kaca in ugledne nemške fundacije nabavili kar dva 
avtomatska defibrilatorja AED, ki smo ju namestili 
pred vhodom v Zdravstveno postajo na Zg. Muti in 
v pročelje lokala TIME – OUT na Sp. Muti. S tem 
je Muta dobila izjemno pomembno medicinsko 
opremo, ki je izrednega pomena pri morebitnem 
nenadnem zastoju srca ali pri hujših motnjah 
srčnega utripa. V društvu smo se zavedali, da ni 
pomembna samo nabava defibrilatorja, ampak je 
pomembna tudi njegova pravilna uporaba. Zato 
smo organizirali strokovno predavanje strokovnjaka 
za nujno medicinsko prvo pomočjo iz Reševalnega 
centra Koroške, in sicer g. Petra Kordeža na temo 
prve pomoči in pravilne uporabe defibrilatorja 
pri nenadnem zastoju srca. Poleg nakupa dveh 
avtomatskih defibrilatorjev pa smo celotni preostali 
del zbranih finančnih sredstev dobrodelnega 
Miklavževega koncerta na predlog vodstva OŠ 
Muta namenili še družini na Muti za premagovanje 
trenutno težkih socialnih razmer.
 
Prepričani smo, da bo društvo s svojimi člani, 
zlasti pa idejami, prispevalo pomemben delež k 
prijaznejši občini. S sodelovanjem številih občank in 

občanov smo prepričani, da bomo skupaj ustvarjali 
še bolj prijaznejšo občino po meri ljudi, ki v njej 
delamo in živimo. Seveda pa si želimo ustvariti 
prijazno občino tudi za vse številnejše obiskovalce, 
ki vse v večjem številu prihajajo občudovati naše 
kulturne, sakralne in druge turistične zanimivosti. 
Društvo za trajnostni razvoj Muta bo s svojim 
poslanstvom in cilji še bolj usmerilo svojo energijo 
v smer celovitega in enakomernega razvoja občine, 
ki naj bi bil predvsem naravnan k ljudem, zlasti pa 
naši mladini, za katero si želimo, da po končanem 
šolanju dela in ustvarja v domačem kraju ter s tem 
prispeva svoj delež k celostnem razvoju Občine 
Muta.

Mirko Vošner,
predsednik Društva za trajnostni razvoj Mute
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Zlato	priznanje	Pihalnemu	orkestru	Muta
Člani Pihalnega orkestra Muta so na 31. tekmovanju 
Slovenskih godb, ki je potekalo 29. maja 2011 v 
Vrhniki, v 3. težavnostni stopnji, dosegli 90,46 

odstotkov in s tem prejeli zlato plaketo. Za 
doseženo jim čestitamo! 

Pihalni orkester Muta na 31. tekmovanju Slovenskih godb 

Tradicionalni	�7.	taborniški	tek	na	Muti
Društvo tabornikov Rod Bistrega potoka Muta je tudi 
letos organiziralo že tradicionalni 47. taborniški 
tek. V sončni nedelji, 29. maja 2011, so tekači vseh 
starosti lahko zares uživali v teku po muškem polju. 
Začeli so najmlajši tekači na progah od 300 do 1500 
m, ob 11. uri pa so se na 8 km dolgo progo podali 
odrasli. Čeprav je bilo tradiciji povsem zadoščeno, 
pa vendarle organizatorji niso bili zadovoljni z 
udeležbo. Ne toliko zaradi tekačev, ki so sicer prišli 
s celotne Koroške, Maribora in Dravske doline pa 
tudi iz Avstrije, ampak zaradi domačih gledalcev, 
ki se jih je nekdaj trlo ob startu in cilju tekaške 
proge, tokrat pa jih je bilo veliko manj. 

Tekmovanje v krosu je odprl častni predsednik ŠD 
Muta Štefan Šoštarec, ki je pred več kot 50 leti prišel 
na Muto kot učitelj in tudi kot ravnatelj osnovne 
šole vseskozi podpiral tek v naravi. Po starostnih 
kategorijah, od najmlajših do najstarejših, so 
zmagovalci 47. taborniškega teka na Muti na 8 km 
dolgi progi postali: Ervin Leznik, Tadej Grilc, Jože 
Škodnik, Boris Rozič, Alojz Mlinar, Rajko Zupančič, 
Veno Satler, domačinka Ana Košir, Erika Juvan, 
Bernarda Ivančič in Lojzka Bratuša.

Hinko Jerčič
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Iz	dela	sadjarskega	društva	“Bobovec”
Tudi letos so naši sadjarji že petnajstič zapored 
opravili ocenjevanje moštov, sadnih sokov in kisov. 
Kot vedno na velikonočni ponedeljek pri Glavarju 
na Primožu nad Muto. Ob tej priložnosti so postavili 
na ogled tudi celovito razstavo fotografij 15-letnega 
dela sadjarjev.
Tokrat so prinesli in ocenili 39 vzorcev mošta. 
Prislužili so 22 zlatih, 9 srebrnih in 4 bronasta 
priznanja. Brez priznanja so ostali le trije vzorci, 
pa še ti so bili dobri mošti. Najboljši mošt ima 
v kleti še vedno Tomaž Gmajner. Po oceni 20-
ih vzorcev sokov je zbral največ točk in zlato 
priznanje Damjan Smolak, poznan sadjar iz Mežiške 
doline. V oceno so prinesli tudi 9 vzorcev kisa. Po 
kislem ocenjevanju so podelili 6 zlatih in 3 srebrna 
priznanja. 

kv
”Najboljša z moštno dečvo”

SALAMIADA	-	To	je	bil	praznik	kmetov!
Perničani so v okviru svojega kraja letos prvič 
pripravili, ne ravno tekmovanje, temveč strokovno 
podprto predstavitev kulinaričnih sposobnosti 
v izdelovanju in negovanju domačih salam in 
drugih mesnih izdelkov. Na oceno so organizatorji 
postavili 18 vzorcev domačih salam. Komisija, v 
kateri so sodelovali poznavalci stroke, je bila prav 
presenečena nad številno in predvsem kvalitetno 
ponudbo. Tako so podelili 3 bronasta, 12 srebrnih in 
3 zlata priznanja. 

kv

Pernice, 1. salamiada
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Župnija se predstavi

Srečanje	cerkvenih	ključarjev	na	Muti
V nedeljo, 20. februarja, 
se je v naši cerkvi odvijalo 
dekanijsko srečanje 
cerkvenih ključarjev. 
Tovrstno srečanje je 
bilo v dekaniji prvo po 
dolgih letih, zato so ga 
bili ključarji zelo veseli 
in so se nanj množično 
odzvali. Zbralo se jih je 
kar blizu sto. Po uvodnem 
molitvenem delu je 
prisotne nagovoril prof. dr. 
Ivan Rojnik s predavanjem 
Pomembnost poslanstva 
cerkvenega ključarja. 
Sledilo je pričevanje 
o konkretnem ključarskem delu, ki sta ga imela 
ključarja Mirko Kupljen in Branko Verhnjak iz 

Trbonj. Vsi prisotni so se ob koncu še dolgo zadržali 
ob pogovoru in dobrotah muških žena.

Dominika Verhnjak

Priprava	na	zakon
V dneh 25.–26. februarja 2011 je na Muti potekal 
dekanijski Tečaj priprave na sveti zakon. Tečaja se 
je udeležilo 16 parov, od tega kar nekaj muških, 
tako da poroke na Muti bodo! Tečaj obsega 4 sklope 
predavanj oz. pričevanj. Dva sklopa so oblikovali 
zakonski pari s svojimi zakonskimi in družinskimi 
zgodbami oziroma izkustvi. En sklop je pripravil 
Družinski center Mir iz Maribora in zadnjega 

duhovnik o Svetem zakonu kot zakramentu. Vmes 
so bili odmori za kratko sprostitev in prigrizek. 
Udeleženci so zelo pozitivno ocenili te skupno 
preživete urice, tako da prihodnjo pomlad vabljeni 
tudi vsi ostali, ki se imate namen poročiti in narediti 
nekaj kvalitetnega za svoj zakon.

Dominika Verhnjak 

Prejem	svetih	zakramentov	birme	in	obhajila
Na dan, ko je bil razglašen za blaženega veliki 
sopotnik slovenskega naroda, papež Janez Pavel 
II., smo na Muti praznovali praznik sv. birme. Novi 
zakrament je prejelo triintrideset osmošolcev. 

Po tem, ko so tretješolci na praznik sv. Jožefa, 19. 
marca, prvič pristopili k sv. spovedi, je naposled 
napočil dan prvega sv. obhajila. To je bil velik 
praznik za župnijo in še posebej za enaintrideset 
prvoobhajancev. 

Marko Drevenšek

Šmarnice	�011	
Približno sto petdeset let je stara v slovenskem 
prostoru posebna molitev, ki ji preprosto pravimo 
»šmarnice«. Tudi letos smo se v najlepšem mesecu 

maju v župnijski cerkvi zbirali odrasli in otroci 
skoraj vsak večer. Posebno pozornost smo namenili 
dobrim delom, saj je letošnje leto posvečeno 
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Muška	lepa	nedelja	in	zlata	maša	
Vsako leto je v župnijski cerkvi ob godu sv. Marjete 
lepa nedelja. Letošnja je bila nekaj posebnega, ker 
smo ob tej priliki praznovali zlato mašo tukajšnjega 
dolgoletnega župnika g. Toneta Šeruge. V duhovnika 
ga je posvetil naš rojak, Ribničan, škof Maksimiljan 
Držečnik. Služboval je v več župnijah (na 
Frankolovem, v Ormožu, Lendavi, Rogaški Slatini, 

na Cankovi), konec leta 1969 pa je po nenadni 
smrti g. Ernesta Klančnika prišel na Muto, kjer je 
ostal polnih osemintrideset let (do leta 2008). Kot 
njegov naslednik mu ob tej priliki iskreno čestitam 
in se mu zahvaljujem za vse, kar je teh dolgih letih 
podaril vsem nam.

Marko Drevenšek

krščanski dobrodelnosti in solidarnosti. Pogosto 
smo s srečanji povezovali tudi družabne igre, ki 
so sledile po končanih šmarnicah pred cerkvijo. 
Ta fotografija je nastala na enem zadnjih srečanj. 

Ob nedeljah pa smo se zbirali tudi pri naših 
podružničnih cerkvah in kapelah na Sv. Jerneju, Sv. 
Primožu in Sp. Muti. 

Marko Drevenšek
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Muto	so	ponesli	v	svet

Klara Stoviček je ena izmed nas Mučanov in 
Mučank, ki ni ostala kot mi doma, ampak v tujini 
uspela. Skorajda je ne vidimo več, ker piše 
zgodbo o uspehu v najvišjih krogih evropskih 
ekonomskih strokovnjakov. Tu se je spominjamo 
predvsem kot pridne učenke, ki je nizala že v šoli 
uspeh za uspehom in bila vsestransko aktivna. In 
kljub temu, da je bila ena najboljših, je našla 
čas in je vedno, ko je bilo potrebno, pomagala 
drugim. Prijazna, topla je. Ni postala dolgočasna 
stereotipna ekonomistka, ampak sije življenje. 

Pogrešaš Muto, Gortino, ljudi?
Zagotovo pogrešam domači kraj in družino, pa 
tudi koroški jezik in okoliške hribe s čudovitim 
razgledom na Dravsko dolino. 

Kako dolgo si že v Bruslju?
Od januarja 2008. 

Kako si pravzaprav prišla tja? Kako te je vodila 
pot?
Precej spontano. V času študija sem razvila 
zanimanje za Evropsko unijo in si poleg študija v 
tujini želela pridobiti tudi delovne izkušnje izven 
Slovenije.

Delaš na področju ekonomije. Kaj delaš in kje?
Delam za Evropsko komisijo – v DG ECFIN (Direktorat 
za ekonomske in finančne zadeve) – na področju 
trga dela. Moj portfolijo zajema analize trga dela v 
državah EU, še posebej analize strukturnih reform, 
kar mi omogoča enkraten vpogled v institucije trga 
dela v posameznih državah EU. V zadnjem letu sem 
precej časa posvetila tudi strukturnim reformam 
trga dela v državah, ki prejemajo finančno pomoč. 

Kakšna je delovna klima v takih okoljih? Kako 
izgleda tvoj delovni dan?
Delovna klima je zelo ugodna. Delam v 
stimulativnem okolju z zelo sposobnimi ljudmi in 
precejšnim potencialom za osebno in profesionalno 
rast. Moj delovni dan je vselej drugačen in v 
splošnem zahteva veliko mero prilagodljivosti glede 
na nepričakovane naloge. V bolj mirnih obdobjih, 
ki pa jih je manj, običajno posvetim več časa 
analitičnemu delu. V povprečju je delovni čas tukaj 
nekoliko zamaknjen v smislu, da ljudje prihajajo na 
delo kasneje in temu ustrezno z delom tudi kasneje 
zaključijo. Intenzivnost dela je na Evropski komisiji 

v splošnem velika, kar pomeni manj časa za druge 
aktivnosti.

Kako bi nam opisala Bruselj? Življenje v njem?
Bruselj je prestolnica Evropske unije, sedež 
Evropske komisije in tudi drugih pomembnih 
institucij, npr. NATA. Je tudi mesto, kjer poleg 
Strasbourga, zaseda Evropski parlament in gostuje 
širok spekter nevladnih organizacij ter lobističnih 
skupin. Poleg evropskega “glamurja” pa ima Bruselj 
tudi svoje posebno vzdušje, ki ga tujci spoznajo 
šele, ko se tukaj ustalijo. K temu vzdušju prispevajo 
izjemno bogat kulturni program, izobilje festivalov, 
kulturnih prireditev, razstav ipd. 

Se kultura bistveno razlikuje? 
Težko je govoriti o specifični kulturi Bruslja. Bruselj 
je zelo mednaroden, zaradi česar je različnost 
kultur in vzorcev obnašanja tukaj pravilo. 

Kaj pa kulinarika? Ti je všeč? Pogrešaš mamino 
kuhinjo?
Mamina kuhinja je zagotovo najboljša, še posebej, 
ko se na mizo postavijo pristne tradicionalne jedi. 
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Belgijska kuhinja je prav tako bogata in raznolika 
ter zahteva obilico časa za pripravo. Turisti si 
ponavadi najprej naročijo veliko skledo školjk z 
ocvrtim krompirčkom (moulesfrites) in kozarec 
(zagotovljeno dobrega) piva. Poleg hrane pa je 
Belgija znana tudi po izvrstnih pralinah. 

Kaj najbolj pogrešaš? 
Izlete v gore ob koncu tedna. 

Kaj bi svetovala mladim, ki želijo v Bruselj?
Od maja 2011 Slovenci lahko delamo kjerkoli v 
Evropski uniji, vključno z Belgijo, brez delovnega 
dovoljenja. Kar se tiče konkretno zaposlitve v 
evropskih institucijah pa svetujem najprej velik 
interes za delo na področju EU. Vse ostale praktične 
informacije o izpitih in kako se pripraviti nanje, so 
na voljo na epso domači strani (http://europa.eu/
epso/index_en.htm). 

Ustvarila si si družino, našla v tujini tudi svojo 
ljubezen?
Ne še, sem pa našla veliko ljubezen.

Kako pogosto se vračaš, prideš na obisk?
Domov žal ne pridem tako pogosto, kot bi si sicer 
želela. Razlog je v tem, da izjemno rada potujem 
in poskušam svoje počitnice preživeti v okoljih, kjer 
lahko improviziram in se naučim veliko novega. 

Si v stiku z domačimi in prijatelji predvsem po 
elektronski pošti?
Z družino komuniciram predvsem preko telefona, 
medtem ko s prijatelji preko e-maila. 

Boš za vedno ostala v Bruslju ali pa morda 
razmišljaš o vrnitvi?
Pravzaprav se trenutno ne ukvarjam s tem 
vprašanjem. S svojim delom in življenjem tukaj 
sem zadovoljna, tako da ne razmišljam o kakšnih 
bistvenih spremembah. 

Petra Placet

Muto	so	ponesli	v	svet

Mladi	talenti

Špela	in	Nina	Oder	–	odlični	violinistki
Tokrat vam predstavljamo mladi nadobudni 
glasbenici z Gortine. Sestri Špela in Nina Oder sta 
izjemni violinistki, stari 11 in 13 let. Obiskujeta 
6. in 9. razred osnovne šole. Drugače sta povsem 
običajni dekleti kot večina njunih vrstnikov, s to 
razliko, da je njun vsakdan prežet z glasbo.

Kako in kdaj sta začele z igranjem violine?
Špela: Violino sem začela igrati, ko sem dopolnila 6 
let. Pred tem sem igrala flavto.
Nina: Jaz pa sem začela igrati violino s 5-imi leti. 
Začela sem obiskovati glasbeno šolo, kjer sem takoj 
pričela z igranjem violine. 

Kdo vaju je navdušil za igranje violine in zakaj 
prav violina?
Špela: Najprej sem igrala blok flavto, potem pa 
sem v glasbeni šoli videla fanta, ki je igral violino. 
Takrat sem vedela, da jo želim igrati tudi jaz. Bila 
je ljubezen na prvi pogled.
Nina: Mene pa je za igranje violine navdušila moja 
starejša sestra Špela.

Kje sta najprej pridobivali znanje in kje se učita 
zdaj?
Špela in Nina: Obe sva najprej obiskovali zasebno 
glasbeno šolo Melodija na Muti. Ko sva tukaj 
zaključili z izobraževanjem, pa sva pričeli obiskovati 
Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška 
v Mariboru. Jaz sem sedaj zaključila 7. razred, 
moja sestra Nina pa 5. Sedaj imava v Mariboru vaje 
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dvakrat tedensko. Ker v Mariboru nimajo orkestra, 
po učnem načrtu pa morava sodelovati tudi z 
igranjem v njem, se voziva še dvakrat tedensko 
v Velenje na umetniško gimnazijo, kjer igrava v 
simfoničnem in godalnem orkestru.

Ali imata veliko nastopov in kje največkrat 
nastopata?
Špela in Nina: Imava zelo veliko nastopov. Najmanj 
enkrat na mesec imamo javne nastope v okviru 
glasbene šole v Mariboru. Velikokrat nastopava na 
raznih dobrodelnih ali drugih prireditvah, kamor 
naju pač povabijo. Tudi s simfoničnim in godalnim 
orkestrom nastopamo povsod po Sloveniji. Najbolj 
se nama je vtisnil v spomin dobrodelni koncert 
Slomškovih ustanov v Cankarjevem domu, na 
katerega smo se pripravljali zelo intenzivno. Imeli 
smo veliko vaj in generalk pred samim nastopom. 
Trema pred nastopom je še vedno prisotna, vendar 
gre za tisto potrebno tremo, da gre potem vse kot 
po maslu. Res pa je, da se z leti navadiš nastopati 
pred občinstvom.

Ali vaju nenehne vaje in nastopi utrujajo?
Špela in Nina: Nenehne vaje in nastopi naju zaenkrat 
še ne utrujajo preveč. Nekako nama uspe uskladiti 
delo za šolo z vadbo violine. Obe imava namreč 
dobre ocene v šoli. Res pa je, da imava vedno manj 
prostega časa. Navadno ga porabiva za računalnik, 
gledanje TV in igranje z najinim maltežanom.

Koliko ur na dan vadita?
Špela in Nina: Na dan 
vadiva 2–4 ure. Kadar se 
bliža kakšno tekmovanje ali 
kakšen pomemben nastop, 
pa seveda več, tudi do 6 
ur na dan. Takrat dava vse 
stvari na stranski tir in 
se osredotočiva samo na 
nastop. Le če vložiš veliko 
truda, žanješ uspehe.

Kje preživljata počitnice?
Špela in Nina: Večino 
počitnic preživiva na morju. 
V juniju sva odšle za nekaj 
dni v poletno šolo v Zagreb, 
nato pa bova imeli do 
začetka šolskega leta »ta 
prave počitnice«, saj bova 
večinoma na morju s starši 
oziroma starimi starši in 
drugim sorodstvom.

Kakšni so vajini dosežki? Predvidevan namreč, da 
nastopata tudi na tekmovanjih. 
Špela in Nina: Res je, redno se udeležujeva 
različnih tekmovanj. Navadno se preko regijskih 
tekmovanj v Velenju in Mariboru kvalificirava na 
državna tekmovanja v igranju violine, kjer sva 
dosegli že lepe rezultate (kar nekaj prvih, drugih 
in tretjih mest). Poleg tega se vsako leto udeleživa 
mednarodnega tekmovanja v igranju violine, 
ki poteka v Trstu. Letos sva dobili povabilo za 
sodelovanje na tekmovanju v Genovi. V Veresah 
Ligure (kraju blizu Genove) sva vsaka posebej 
osvojile prvo nagrado ter skupaj s komorno skupino 
Trio Cadena drugo nagrado. Hiša je polna diplom z 
različnih tekmovanj.

Kaj pa vajine želje za prihodnje oziroma ali je 
glasba to, kar želita početi v življenju?
Špela: Glasbo imam zelo rada in igranje violine 
mi veliko pomeni. Že sedaj dobro vem, kje bom 
nadaljevala šolanje po zaključeni osnovni šoli. 
Odločila sem se za umetniško gimnazijo v Velenju, 
kamor sem že sprejeta.
Nina: Tudi zame je violina del življenja in tudi jaz 
mislim še nadaljevati z igranjem violine. Kam po 
osnovni šoli, pa imam še čas. Verjetno pa bom 
ubrala podobno pot kot sestra Špela.

Mateja Tandler

Nastop v Genovi
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Kmetija	Špegelj	–	nov	hlev	za	krave	molznice

Gre za objekt zgrajen po direktivah EU. Dolžina 
hleva je 52 m, širina 27,5 m. Ostrešje objekta je 
leseno in je vanj vgrajenih 110 m3 rezanega lesa. 
Pločevinasta streha meri 1600 m2. Hlev je podkleten 
z gnojno jamo, ki meri kar 1550 m3. V njej sta dve 
mešali, ki gnojevko dnevno premešata od dva- do 
trikrat dnevno. Na sredini hleva je krmilni hodnik. 
Na levi strani hodnika je prostor za mlado govedo, 
ki ima avtomat za samodejno napajanje teličkov 

z mlekom. Na drugi strani je prostor za krave 
molznice, za katere so pripravili 12 molznih mest, 
opremljenih z računalniki. Pripravljen je tudi 
porodni boks za krave. Ob prostoru za cisterno je 
opremljena manjša pisarna s kuhinjo in sanitarnimi 
prostori.
Na začetku bodo v nove hlevske prostore preselili 
okrog 50 glav goveda, nato pa jih bo okrog 80. S 
tem si kmetija Špegelj obeta od sedanjih tisoč 

litrov mleka na dan na 
podvojitev, torej na oddajo 
okrog dva tisoč litrov mleka 
na dan. To jim omogoča 
sedanje lastništvo 82 ha 
kmetijsko-gozdnih površin, 
nekaj zemljišč pa imajo še v 
najemu. Sicer pa je objekt v 
končni fazi zasnovan za kar 
160 glav goveda. 
Otvoritve novega hleva za 
krave molznice in teleta 
so se 6. novembra 2010 
udeležili predstavniki 
Občine Mute, izvajalcev del, 
sorodniki ter mnogi občani 
Mute. Za dobro razpoloženje 
je poskrbel Pihalni orkester 
Muta in mladi harmonikar 
Rudi.
Joško Špegelj se je ob tej 
priložnosti zahvalil vsem za 
sodelovanje in pomoč pri 
izvedbi projekta, besedo 
pa je dobil tudi župan 
Občine Muta g. Boris Kralj. 
Izrazil je zadovoljstvo nad 
pridobitvijo, saj se s tem 
kmetija seli iz samega 
strogega centra kraja na lepši 
ambient, ob rob Dobrave in 
polja. Po starem običaju je 
objekt blagoslovil duhovnik 
Anton Šeruga, nakar so trak 
družno prerezali vsi člani 
mlade družine Špegelj ter 
njuna starša in župan ter 
s tem predali tehnično že 
pregledan objekt svojemu 
namenu.

Hinko Jerčič

Kmetija Špegelj – prerezali so trak 

Kmetija Špegelj – blagoslov novega hleva
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Nekaj	podatkov	o	kmetijstvu	v	Občini	Muta
Če pogledamo Občino Muto iz ptičje perspektive, 
vidimo, da v dolini zavzemajo večji del kmetijske 
površine, manjši del pa zavzema gozd, naselja 
in ceste. V gorskem delu občine pa predstavlja 
večji del površin gozd, kmetijske površine so le 
posamezni »CELKI« s kmetijami. V Občini Muta 
je nekaj čez 130 aktivnih kmetij. Od tega jih je v 
letu 2010 uveljavljalo kmetijske subvencije 129. S 
pomočjo vlog za kmetijske subvencije sem zbral 
podatke, ki kažejo stanje kmetijstva v občini.

Vsi vlagatelji so v letu 2010 vložili zahtevek za 1.010 
ha kmetijskih površin, kjer pa niso zajeta hmeljišča 
in drevesnica. Če podrobneje pregledamo posejane 
kulture, vidimo, da predstavlja večino kmetijskih 
površin travinje. 

Posejano je bilo 11,44 ha pšenice, 1,84 ha rži, 1,57 
ha tritikale, 2,98 ha ovsa, 5,22 ha ječmena, 6,91 ha 
krompirja in 4,37 ha koruze za zrnje. To je skupaj 
34,33 ha poljščin. Največji del njivskih površin pa 
je namenjenih za pridelavo krme za govedo. Tako 
je bilo posejano 93,72 ha silažne koruze, 29,29 ha 
trav in 38,70 ha travno deteljnih mešanic in 1,96 
ha deteljno travnih mešanic.

Travinja je bilo 796,16 ha in 21,36 ha ekstenzivnih 
sadovnjakov.

Iz tega lahko vidimo, da je večji del obdelovalnih 
površin namenjen pridelavi krme za prehrano živali 
in da je glavna kmetijska panoga govedoreja.

Iz podatkov o stanju živali na dan 1. 3. 2010 pa je 
razvidno, da so kmetije redile 249 glav telet starih 
do 6 mesecev, 262 glav živali starih od 6 mesecev 
do 1 leta, 364 glav goveda od enega leta do dveh let 
in 959 glav govedi nad dve leti. V zadnjo kategorijo 
spadajo v glavnem telice in krave molznice. 

Poleg rejcev govedi, ki so v večini, je tudi nekaj 
rejcev drobnice, kateri so redili na dan 1. 3. 2010 
145 glav jagnjet, 263 glav odraslih ovac in 16 
ovnov.

Iz teh podatkov je razvidno, da je v Občini Muta 
sorazmerno malo njivskih površin (za eno večjo 
evropsko primerljivo kmetijo), da pa ima precej 
razvito živinorejo, ki bo tudi v bodoče glavna 
kmetijska panoga v občini.

Martin Mazgan

Naša	potepanja

Potopis

Portugalska
Portugalska je dežela mornarjev, zasanjana dežela 
melanholične glasbe, čudovite pokrajine, mile 
klime, je dežela kontrastov, katera na obiskovalcih 
pusti nepozabne vtise. Dežela, ki na robu Evrope 
vabi obiskovalce na kozarec dobrega vina ter na 
poslušanje otožne pesmi Fada, katere so mlada 
dekleta odhajajočim mornarjem pela v slovo. 
Strme morske pečine, divjanje Atlantika in čudovite 
zlatorumene peščene plaže in gorske vasice vabijo 
obiskovalce z vsega sveta. V Portugalcih se skriva 
latinska strast, družabnost, gostoljubnost hkrati pa 
tudi globoko zakoreninjena otožnost. Je pa kljub 
temo to dežela prijaznih ljudi, z eno nogo v evropski 
sedanjosti, z drugo pa v bleščeči preteklosti zlate 
osvajalske dobe. 

Portugalska, dežela pod vplivom vere
Portugalska družba je še iz zgodovine pod močnim 
vplivom katoliške vere. Sledove katoliških vrednot 
lahko zaznamo v vsakdanjem življenju domačinov, 
katere se kažejo predvsem v pripadnosti družini, 
v odnosu mlajše generacije do starejše, celotne 
družbe do načel vere. Držijo se določenih 
pravil vere, med katerimi se najbolj izpostavlja 
konzervativno mišljenje o splavu ter istospolni 
usmerjenosti. To mišljenje se spreminja predvsem 
pri mlajši generaciji, katera skozi šolanje pridobiva 
drugačno gledanje na svet in temu neposredno tudi 
na vero.



��

Naša	potepanja

Zgodovinska mesta
Na Portugalskem je moč 
zaznati velik vpliv kmečkega 
podeželja, saj je dežela 
še iz zgodovine močne 
povezana s kmetijstvom. 
Na drugi strani pa so tu 
prav posebna mesta. Gre za 
stara zgodovinska mesta, na 
katerih je starodaven način 
življenja in kultura pustila 
velik vpliv. Običajno so ta 
mesta močno naseljena in 
najpogosteje jih najdemo 
vzdolž portugalske obale. 
Prav vsako od teh mest 
skriva svoje čare, prikazuje 
svojevrstno zgodovino in 
prikupne domačine, kateri 
prevzamejo prav vsakega 
obiskovalca.

Atlantska obala
Dežela je ponosna na svojo dolgo Atlantsko obalo, 
katera zajema veliki del države. Radi se pohvalijo 
z zgodovinskimi ter tudi modernejšimi pristanišči 
vzdolž celotne obale. Ravno zaradi dolge obale 
je pomorstvo tako v zgodovini kot tudi danes 
igralo zelo pomembno vlogo v njihovem življenju. 
Pokrajina v notranjosti pa je precej raznolika. Na 
severnem predelu je zaradi številnih planot ugodna 
za kmetijstvo. Južni del dežele je bolj raven z 
toplejšim podnebjem in za kmetijsko obdelovanje 
zemlje manj ugoden. Obala je danes najpogosteje 
izkoriščena v turistične namene. Najbolj privlačne 
plaže za turiste se nahajajo na jugu, v predelu 

Algarve. V zgodovini je bil velik mavrski vpliv na 
ta predel, kateri je po kulturi drugače zaznamoval 
tamkajšnje prebivalstvo, zato mnogi domačini 
pravijo, da Algarve ni prava Portugalska, saj 
se tako arhitektura, prehrana, imena krajev, 
lokalna narečja kot sama kultura prebivalstva 
ne ujema s preostalim delom države. Za mnoge 
prebivalce srednje Evrope je Portugalska skoraj 
tako odmaknjena kot dežela onkraj Atlantika. To 
je seveda predsodek, saj ta dežela na skrajnem 
zahodu celine v resnici sploh ni tako daleč. Razen 
glavnih turističnih točk je dežela relativno malo 
obiskana, kar pa pomeni, da imajo popotniki na 
voljo neomejene možnosti za odkrivanje lepot 
dežele in njenih ljudi.

Mateja Mazgan

Potopis

Po	planinah	Srbije
V programu izletov za letošnje leto smo v PD 
Bricnik Muta med ostalim imeli tudi 6-dnevni potep 
po Srbiji. V začetku smo bili malo skeptični, kako 
bomo napolnili avtobus s 50-imi sedeži. Pa se 
je izkazalo, da je bila bojazen odveč, saj je bil 
avtobus takoj poln.

Začelo se je v ponedeljek, 25. aprila, zjutraj s kar 
precej dolgo vožnjo do Beograda. Hišo cvetja smo si 
zaradi praznika lahko ogledali le od zunaj. Več časa 
smo zato namenili ogledu Kalemegdana in cerkve 
svetega Save. Sledila je vožnja na Kopaonik, kjer 

smo preživeli dva dni v planinskem domu Rtanj. 
Povzpeli smo se na najvišji vrh – Pančičev vrh, 2017 
m. Naslednjega dne smo z avtobusom krenili proti 
Užicam do vasi Zlakusa. Sledil je ogled zanimivosti, 
obiskali smo tudi kraško jamo, ki je značilna s 
svojim vhodom, baje je največji na Balkanu. Z 
avtobusom smo nato nadaljevali do Mokre gore, 
kjer smo nato v hotelu, ki je spretno preurejen 
iz nekdanje železniške postaje, preživeli ostale 
dni našega bivanja v Srbiji. Tretjega dne, 28. 4., 
smo po zajtrku krenili na Šargan z najvišjim vrhom 
Brezovica, 1016 m. Sledil je spust do železniške 
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postaje Jatare, od koder smo se z muzejskim 
vlakom, znamenitim čirom, popeljali nazaj do 
Mokre gore. Popoldne istega dne smo si ogledali 
še zanimivo etno vas Drvengrad in se vrnili v hotel 
na Mokri gori. Naslednjega dne, to je 29. 4., smo 
se v smeri Bajine Bašte popeljali do izvira in izliva 
verjetno najkrajše reke na svetu – reke Vrelo, za 
katero domačini pravijo, da je dolga kot celo leto, 
saj je njena celotna dolžina le 365 metrov in se 
v prekrasnem slapu izliva v reko Drino. Sledila je 
vožnja do Mokre gore in nočitev. S tem se je končal 
planinski del našega potepanja po Srbiji. Zadnjega 
dne našega izleta smo se podali najprej do mejnega 
prehoda Mokra gora, kjer smo prestopili mejo z 
Bosno. Prvi postanek je bil v Višegradu, kjer smo si 
ogledali spominsko sobo Iva Andrića ter znameniti 
most na Drini. Iz Višegrada nas je pot nato vodila 
proti Sarajevu, kjer smo na Baš čaršiji okusili prave 
čevapčiče in si ogledali znamenitosti Sarajeva, 
kolikor je pač časa še ostalo. Sledila je vožnja 

do hrvaške meje, kjer razen čakanja na mejnih 
prehodih nismo doživeli kaj posebej zanimivega. 
V Slovenijo smo se vrnili v poznih nočnih urah. 
Utrujeni, a zadovoljni.

V planinah nekdaj naše republike Srbije sem bil 
tokrat prvič, znani so mi najvišji vrhovi Bosne in 
Črne gore. Srbija ne premore visokih skalnatih 
vrhov, so bolj kopasti in nekoliko nižji od naših, pa 
kljub vsemu lepi. Vedel pa sem, da se bomo v Srbiji, 
že zaradi njihove gostoljubnosti, lepo imeli. Vlasta 
in Milan Senica sta nam ob izdatni pomoči vodnikov 
Raleta in Duleta pričarala res lep šestdnevni izlet, 
ki ga ne bomo kar tako pozabili. Videli in doživeli 
smo veliko lepega in nepozabnega. Kam se bomo 
podali naslednje leto? Milan in Vlasta sta bila 
letošnje poletje z Mislinjčani v Črni gori v pogorju 
Durmitor. Ali gremo naslednje leto tja?

Ernest Preglav
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Za	najmlajše

Zgodba	o	polžku
V gozdu je že hladno in mali polžek se odpravlja 
spat. Išče prostor, kjer bi bilo najbolj mirno, da bi 
zlezel v svojo hiško in čez noč lepo zaspal. Z veje 
košate smreke ga gleda veverička, ki še vedno išče 
plodove za zimske dni. Iz grma ga opazuje črni kos. 
Na drugi strani poti teka sem in tja mala miška, ki 
ne ve, kam bi se skrila. Je prav posebej strahopetna 
miška.

Ampak tega polžka slinastega, bi pa vseeno nekaj 
rada vprašala. Tako je jezna na polžke, ker je za 
njimi vedno slina. Tolikokrat je že stopila vanjo. 
Fuj in fej, nikakor je ni mogla očistiti z nožic. Zdaj, 
ko je polžek tako blizu nje, ga lahko vpraša. 

»Hej, pol-žek, pol-žek,« je plašno zaklicala miška. 
Polžek se ni ozrl, saj je ni slišal. Pretiho ga je 
poklicala. Poskusila bo malo glasneje: »Polžek, me 
slišiš?« Tudi sedaj je polžek ni slišal. Pod njegovimi 
nogami je šumelo suho listje. Opsa, polžek nima 
nog! Kaj naj zdaj stori miška? Še enkrat ga bo 
poklicala, zdaj bolj na glas: »Polžek, kaj si gluh? 
Nič ne slišiš?« 

Polžek se je ustavil, pogledal okoli sebe in ker ni 
videl nikogar, je hotel nadaljevati pot. Pa skoči 
pred njega miška. Ubogi polžek se je tako zelo 
prestrašil, da je takoj smuknil v hiško. Kako prav, 
da jo nosi kar na hrbtu. Miška je smuknila okoli 
njega, da bi videla kam je izginil. A, glej ga šmenta! 

Otroci, barvice v roke in oživite pobarvanko!
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Njene nožice so že pobrale polžkovo slino. Kako je 
bila miška jezna. Potrkala je po hiški, v katero se 
je skril polžek in ga ozmerjala, kar sploh ni bilo 
lepo: »Hej, ti slinar, slinasti, pojdi si kupiti čevlje! 
Že stokrat sem pohodila tvojo slino. Ne spravim je 
z nožic. Fuj, kako se mi gnusi! Pacek!« No, to res ni 
bilo lepo.

Iz hiške je pogledal polžek in rekel: 
»Oprosti, miška,« in se je skril nazaj. Bilo ga je 
sram. Ali je res tak pacek, kot je rekla miška? 
Njemu se ne zdi.

Potem je premišljeval, da mogoče ne bi bilo slabo, 
če bi res dal kaj na sebe, kjer bi se skrila slina. 
Vsaj copate! In je šel dalje … hitel je polžek, hitel, 
da bi čim prej našel čeveljčke. 

Po dolgih dnevih je prilezel polžek v trgovino s 
čevlji. Videl je veliko bleščečih, modrih, belih, roza 
in še kakšnih čeveljčkov na policah, ampak takih, 
ki bi bile primerne zanj, pa ni ugledal. Končno ga 
prodajalka vpraša: »Kaj iščeš, mali polžek?« 
Polžku je bilo sila nerodno, ker je spet puščal slino 
po čistih tleh v trgovini, a kaj, ko ni šlo drugače. 
Zato je kar naravnost povedal: »Gospa prodajalka, 
prišel sem, da si končno kupim čevlje.«

Prodajalka je pogledala po policah in zmajala z 
glavo: »Ne vidim čevljev zate, polžek! Tudi vem, da 

jih nimamo. Nikoli še ni kakšen polžek prišel kupit 
čevlje!«

»Gospa prodajalka, pa imate vsaj copate zame?« je 
vprašal polžek.

»Ne, tudi copatkov nimamo za polžke. Tu prodajamo 
vse vrste pisanih čeveljčkov in toplih copatk za 
otroke v vrtcu. Ne, za polžke pa res nimamo 
ničesar. Žal mi je,« je razložila prodajalka. Kaj naj 
polžek zdaj? Malo je premišljeval in naročil: »Veste 
kaj, zberite tople copatke in jih zvežite v vrečico. 
Podaril jih bom otrokom, da jih ne bo zeblo v 
nogice.«

Prodajalka ga je takoj ubogala. Čez nekaj časa je 
polžek še bolj počasi kot prej že lezel nazaj po 
poti. S seboj je vlekel vrečico s copatki.

Poslušajmo, vsak čas po potrkal na vrata vašega 
vrtca. Otroci ga bodo povsod veseli, pa čeprav je 
slinasti. Zdaj vemo, zakaj polžek nima čevljev? Ker 
nima nogic, zato tudi čeveljčkov nima. Kje pa si 
miška zdaj čisti slinave nožice, pa ne vem? Veste 
vi? Mogoče pride drugič miška v vrtec. Ampak samo 
s čistimi nožicami! Vi, otroci pa obujte copatke, ki 
vam jih je prinesel polžek! Da ne pohodite njegove 
sline! Fuj!!! 

Marija Omulec

Izdajatelj: Občina Muta. Glavna in odgovorna urednica: Mateja Tandler. Člani uredništva: Marija Omulec, 
Ernest Preglav, Petra Placet. Lektoriranje: Petra Hudnik, prof. Fotografije: arhivi organizacij in družinski 
arhivi, Drago Verdnik, Kristl Valtl, Ernest Preglav. Na naslovnici: Mitnica na Spodnji Muti. Oblikovanje in 

tisk: Tiskarstvo in knjigoveštvo Grešovnik  d.o.o. Naklada: 1300 izvodov.  Leto: avgust 2011.

Uredništvo si pridržuje pravico pregleda, izbire in krajšanja člankov ter spremembe naslovov. Glasilo je 
vpisano v razvid medijev za kulturo pod št. 764.
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Naš	učitelj	Ivan	postal	90-letnik

Obletnice

V mesecu decembru so Perničani pripravili 
nepozabno in prisrčno srečanje s svojim učiteljem 
Ivanom Knezom. Večino svoje uspešne delovne dobe 
je preživel na teh “svojih” Pernicah. Ni bil samo 
učitelj, temveč tudi svetovalec staršem. Poleg 
tega je bil med aktivnimi pobudniki in delavci, 
ko je kraj pridobival elektriko, ko je šlo za prve 
planinske ceste, za telefone, za novo šolo in še 
bi lahko naštevali. Bil je nekakšna duša kraja, do 
katerega si je s poštenim delom zgradil zaupanje 
in resnično polno živel s krajem. Povabili so ga in 
mu pripravili prisrčen sprejem ob njegovi 90-letni 
življenjski obletnici. 

Na sprejem je od sleherne hiše prišel vsaj nekdo, 
večinoma njegovi učenci, prišli so mnogi, ki so se 
odselili s te planine, prijatelji, znanci. Marsikomu 
se je orosilo oko, ko so obujali spomine na težke 
čase, ko se je na Pernice še vse prineslo na hrbtu ali 
na kmečkih garah. Knez je imel prvi džip, tistega, 
ki je znal vleči še na petrolej, in postal je nekakšen 

zastonj prevoznik za vsako silo ali zgolj za pomoč pri 
hoji navkreber. Ivan pa je tudi lovec, pomislite, kar 
63 let je nabral po gozdovih naših vrhov. Predvsem 
zaradi te prizadevne odprtosti in delavnosti so se 
ga ob isti priložnosti spomnili tudi lovski tovariši, 
mladi in najstarejši. Zapeli so mu lovski rogovi in 
seveda ob takšnih priložnostih ne sme manjkati 
spominskih daril. Spomnili smo se tudi njegovega 
dela in številnih neplačanih poti, ko je nastajala 
“nova perniška šola”. To je današnji Dom krajanov. 
Bil je komandant kar dveh mladinskih delovnih 
brigad, ko so mladi udarniško kopali temelje, 
gradili – betonirali vodovodno zajetje. Ni bil sam, 
imel pa je vedno nekako v rokah krmilo vsega, kar 
je plulo proti izboljšanemu življenju v teh hribih, 
ki so nam danes ob avtomobilu tako blizu, včasih 
pa se ti je kar nekam stemnilo, ko si pogledal, do 
kam bo treba prepešačiti. Pa še na mnoga leta smo 
rekli našemu učitelju Ivanu tam s Pernic.

kv
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Tokrat se vam v rubriki Naši sončki predstavljamo: 

Naši	sončki

Anej in 
Žana 

Rizmal

Drejc 
Pavlič

Lara 
Špegelj 
Mongus

Matija 
Mazgan

Danijel 
Gorjup 
Novak in 
Valerija 
Novak

Zala in Tim 
Kresnik

Vita in 
Ivana 
Pečoler




