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S p o š t o v a n i  M u č a n i

Pred vami je praznična številka glasila, ki smo jo tokrat 
oblikovali nekoliko drugače. V ospredje smo postavili po-
sameznike, podjetja, društva …, ki v malem kraju pišejo 
velike zgodbe, ter podali pregled dogodkov in dosežkov 

Uvodnik

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Narava in življenje okrog nas 
se počasi umirjata. Sneg je v 
dneh, ko pišem uvodnik za 
»MUČANA«, pobelil naše hribe, 
ki v jutranji zarji odsevajo svoj 
beli pajčolan nad dolino Dra-
ve. Morda zaradi tempa dela 
in nenehnega hitenja  tega  
sploh ne opazimo več, saj nam 
je narava postala v vsakda-
njem življenju celo tuja. Nanjo 
se spomnimo samo takrat, ko 
pokaže svoj neprijazen obraz 
in nas želi opozoriti, kako naj 

ravnamo z njo - kot z veliko dobrino, ki jo moramo skrbno varovati 
za prihodnje generacije. Smo v času, ko se svet vse bolj zaveda po-
mena življenja v zdravem okolju in lahko smo hvaležni, da imamo 
še vedno precej neokrnjeno naravo, kljub temu, da ji  s posamezni-
mi posegi že delamo veliko škodo. 
Tako kot je z naravo, je tudi z nami. Bolj kot smo pozorni do ljudi, 
do Vas drage občanke in občani, več lahko pričakujemo drug od 
drugega. V letu, ki se sicer  potihoma poslavlja,  sem kot župan ob-
čine Muta sprejel veliko novih izzivov, prijetnih, pa na trenutke tudi  
težkih, lahko bi rekel trenutkov stiske, žalosti. Še najbolj me razve-
seljuje optimizem, ko od številnih občanov dobivam podporo, da 
sem in smo na pravi poti, da smo nekaj malega tudi postorili za naš 
kraj. Seveda pa so med nami tudi nekateri, sicer redki, ki velikokrat 
nasprotujejo. Vendar tako je v življenju,  na eni strani obstajamo 
pozitivni ljudje, ki kljub svojim nalogam in  obveznostim, ostajamo 
optimistični ter pozitivno naravnani. Zato se moramo zavedati, da 
bomo skupaj zmogli narediti več in bolje za naše prijaznejše sobi-
vanje. Slednje me navdaja še s posebnim optimizmom, ko sem se 
v tem letu  z mnogimi od Vas sestal, bodisi na občini ali ob drugi 
priložnosti. V večini primerov smo našli veliko skupnega, pa čeprav 
se vsi zavedamo, da župan nima čudežne moči, s katero bi v krat-
kem rešil večje probleme ali tegobe posameznika. Tako smo poi-
skali  skupne  poti in  rešitve, ki dajejo  upanje v okviru možnega in 
zmožnega.  
V letu 2015 smo se na občini Muta lotili vrste projektov, od kate-
rih naj posebej izpostavim dokončanje izgradnje kanalizacijskega 
omrežja s skupno čistilno napravo Muta-Vuzenica. To je bil drag in 
zahteven projekt, ki je zahteval veliko inženirskega in gradbenega 
znanja, ne nazadnje pa tudi okrog 6 mio. EUR finančnega vložka, 
kolikor smo zanjo namenili v zadnjih treh do štirih letih. Dve tretjini 
tega denarja smo prejeli s strani Evropskega kohezijskega sklada, 
nekaj malega od države, kar  2,3 mio. EUR pa smo namenili nepos-
redno iz občinskega proračuna, kar je za našo, srednje veliko obči-
no precej velik finančni vložek.  Poleg tega smo uspeli izpeljati kar 
nekaj manjših projektov. Med njimi bi izpostavil razširitev ceste  na  
klancu na Zg. Muti, po dolgih letih prvo celovito energetsko obno-
vo bloka na Zg. Muti ter dokončanje dolgo pričakovanega športne-

ga parka na Gortini. Vse to so pomembne pridobitve za občino in 
tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
Pred nami so novi izzivi. Želimo nadaljevati s projektom urejanja 
trških  jeder Sp. in Zg. Mute. V okviru tega načrtujemo ureditev  
zunanje podobe vsaj enega večjega stanovanjskega  bloka in zu-
nanje sanacije kakšne ob občinskih stavb. Uredili bi radi spreha-
jalne in parkovne  površine  ter na najprimernejši lokaciji postavili 
sodobne vrstne garaže. Nadaljevali bomo z drugo fazo razširitve 
cestišča na klancu proti Sp. Muti ter na tem delu uredili pločnik za 
varno pešpot. Največji izziv pa nam bo v naslednjih letih kolesar-
ska pot in pešpot od Turnerja preko Bistrice na Sp. Muti do križišča  
Muta-Vuzenica, kar bo velik finančni zalogaj. Ob tem pa ne smemo 
zanemariti tudi krajev izven občinskega središča, zato bomo dvig-
nili raven kakovosti občinskih cest ob hkratni izgradnji dveh pro-
tiprašnih zaščit, ene na Pernicah in druge na Sv. Primožu. V kolikor 
bomo uspeli nadaljevati pogovore s sosednjo občino Eibiswald, 
imamo z njimi v načrtu dva večja projekta, in sicer izgradnjo ceste 
Sv. Jernej- Aibl in izgradnjo novega vodnega zajetja na Mlakah-La-
ken, ki naj bi bil glavni vir zdrave pitne vode za Gortino in Muto. 
Pri tem pričakujemo tudi podporo države skozi evropski razvojni 
projekt INTERREG, ki  spodbuja projekte občin oz. regij med sose-
dnjimi državami, tj. Slovenijo in  Avstrijo. Obenem pa si zelo želim, 
da  vzpostavimo z našimi sosedi onstran državne meje še pristnej-
še kulturne, športne in zlasti gospodarske stike, saj nas je državna 
meja desetletja močno ločevala in puščala  posledice predvsem v 
odtujenosti, kljub temu, da smo bili še v začetku prejšnjega stoletja 
povezani v skupni državi.
Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Dovolite mi, da se Vam ob tej priložnosti  zahvalim za razumevanje 
in tvorno sodelovanje. Mnogi izmed Vas ste s svojim prizadeva-
njem pomagali sooblikovati našo lokalno skupnost. Veliko Vas je, 
ki s svojim požrtvovalnim delom služite kraju, še posebej moram 
izpostaviti članice in člane številnih kulturnih in športnih društev, 
godbenike obeh godb, odlične športnike, zlate maturantke, ki so z 
znanjem ponesle naš kraj širom po Sloveniji, številne   prostovoljke 
in prostovoljce pri Rdečemu križu in občinski Karitas. Seveda pa ve-
lja moja posebna zahvala članicam in članom PGD Muta, ki s svo-
jim nesebičnim delom in požrtvovalnostjo postorijo veliko za kraj, 
ne samo, ko nam rešujejo življenja in materialne dobrine, ampak 
tudi sicer pri različnih opravilih kot je izvedba občinskega praznika, 
okrasitev kraja in še bi lahko našteval.
Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena  hvala!
Pred nami je praznični adventni čas,  ob tem Vam voščim blagos-
lovljene božične praznike in v prihajajočem letu 2016 obilo zdravja 
in sreče.
Tudi v prihodnje si želim uspešnega in plodnega sodelovanja, kot 
je bilo v letu, od katerega se bomo kmalu poslovili in ga zapisali v 
našo skupno zgodovino.

Vaš župan! 
Mirko VOŠNER

občine Muta. Spisali smo članke, za katere upamo, da 
vam bodo krajšali zimske večere in pomagali prešteti še 
zadnje dni do zaključka leta. 
Želimo vam vesel in miren božič ter srečno, otroško 
razigrano, zadovoljno in smeha polno novo leto.

Uredniški odbor glasila Mučan
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JUBILEJ

Anton Repnik – 80 Let

Anton Repnik, starosta slovenske 
naivne umetnosti, ˝samorastnik˝, 
predvsem pa človek z velikim en-
tuziazmom, da na platno zariše 
vse odtenke življenja, ki je, kot sam 
pravi, včasih kruto, a drugič sama 
pesem. Na videz preprost in pov-
sem običajen gospod, z neizmerno 
hvaležnostjo, da sme bivati tu, kot 
da je to nekakšen privilegij, da izku-
siš vse tegobe in hkrati veselje tega 
sveta, s svojo vizijo življenja opozar-
ja soljudi na krivice, zmote, napake 
človeka, s čimer iz povprečnega 
sokrajana stopi v ospredje. Povsem 
nevsiljivo nas opozarja na stvari, ki 
so nam v tem kapitalističnem svetu 
tako samoumevne, nekomu pa tako 
pomembne in privilegirane. Pre-
večkrat pozabimo, kako častno je, 
da lahko beremo slovensko besedo 
in kaj vse je moral slovenski narod 
prestati za danes zapisane besede. 
A še so ljudje, ki so hvaležni, da so 
se imeli v tistih težkih časih, ko je po 
slovenski zemlji stopal tujec, mož-
nost učiti brati in pisati slovensko in 
ne nemško! Z veliko vnemo je tako 
požiral vsako knjigo, ki jo je našel na 
domačem podstrešju, tudi ˝kuhari-
ce˝ in molitvenike, kot se pošali.

Strasti do knjig se je pridružila še 
želja po slikanju. Nenehen boj, trdo 
delo, stiska in nemoč so bili njego-
vi stalni spremljevalci, ki so v njem 
puščali globoko bolečino. Edino 
olajšanje je našel v slikanju, zavoljo 

katerega se je odpovedal celo ci-
garetam. Kot sam pravi, v tistih ča-
sih slikanje, zaradi pomanjkanja in 
številčne družine, ki jo je preživljal 
z delom v Tovarni poljedelskega 
orodja Muta, ni bilo lahko, zato se je 
marsikdaj znašel po svoje. Sam si je 
izdeloval platna iz domače jute in se 
izpopolnjeval. Pri tem mu je veliko 
pomagal akademski slikar in nek-
danji direktor slovenjgraške galerije 
Karel Pečko, ki ga je naučil abecede 
likovne umetnosti in ga podprl pri 
njegovem delu. Z njegovo pomočjo 
se njegove slike niso več bleščale, 
kot bi jih slikal s ˝špehom˝, temveč 
je prerasel v pravega umetnika, ki 
je obdržal svobodo slikanja. Zelo 
natančno je želel uprizoriti človeka, 
toda ne njegove anatomije. Želel je 
naslikati njegov značaj, ki ga uteme-
lji tako: ˝Mi smo Slovenci, trdoživi, 
močno stojimo na svoji zemlji … 
Če čemo, da bodo močno povezani 
z zemljo, jih moramo narediti bose. 
Te ljudi, ki so pridni, delovni … Sem 
jim naredil delovne roke, ko sem pa 
oči delal, sem želel, da se jim vidi v 
dušo. In sem jih poslušal, ko so do-
živeli prvo svetovno vojno, ko so bili 
lačni, kako so živeli, kaj so delali …˝

Njegove slike kažejo vsakdanjik 
kmeta, delavca, soseda, matere na 
polju; slikajo njegovo domačijo in 
živali, ki so se pasle na dvorišču in za 
katere pravi, da imajo večjo dušo kot 
ljudje, saj niso sposobne napraviti 

takšnega gorja, kot ga je v svoji zgo-
dovini napravil človek. Kljub temu 
(kot večni optimist) v svojih slikah 
išče veselje, radost, ljubezen, upa-
nje, vero … in še več, njegova dela 
govorijo o njegovi ustvarjalni moči 
razločneje kot vse besede. ˝Njegovo 
slikarstvo je eno samo zgovorno pri-
čanje o življenju plemenitega koro-
škega donkihota, ki se je – ne da bi 
vedel za olimpijsko načelo ˝važno je 
sodelovati˝ - zapisal prepričanju: ˝ni 
važno, ali bi zmagal – upirati se je 
treba.˝(Jože Hudeček) 
In njegov boj, nad katerim se ne 
pritožuje, le mirno opozarja nanj in 
ga sprejema, letos mineva v okrog-
li obletnici. Velik umetnik z velikimi 
žarečimi očmi, ki kljub bremenom, 
ki mu jih je prineslo življenje, ni za-
padel v melanholijo, temveč je tve-
gal in segel izven svojih okvirjev, za-
radi česar je lahko videl in bil viden 
onstran meja.

Vsi mu želimo še veliko zdravih, 
srečnih in ustvarjalnih dni ter mu ob 
tako visokem jubileju iz srca čestita-
mo!

Z gospodom Repnikom 
se je pogovarjala Mojca Kunej.

Anton Repnik

Delo Antona Repnika
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Svetovni dan čebel združuje 
Slovence in povezuje svet
Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo 
pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina 
pridelane hrane na svetu in čebele imajo med vsemi 
opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem 
opraševalci omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki za-
gotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa poleg tega 
s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispe-
vajo še k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.

Čebele imajo preko opraševanja pozitivne učinke na 
celoten ekosistem in z njim povezanim ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti v naravi. Biotska raznovrstnost 
je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje naravne-
ga okolja. Med drugim nam zagotavlja hrano, kisik, čisti 
vodo in zrak, stabilizira vreme in podnebje ter pomaga 
pri sposobnosti prilagajanja na spremembe. Čebele so 
poleg tega tudi dober bioindikator razmer v okolju. 
Preko opazovanja njihovega razvoja in zdravstvenega 
stanja lahko ocenjujemo, kdaj se v določenem okolju 
nekaj dogaja in kdaj je potrebno ukrepati. Če na opo-
zorila ne reagiramo pravočasno, so lahko kasnejše po-
sledice še večje. 
V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z inten-
zivnim kmetijstvom, čebele in ostali opraševalci vse 
bolj ogroženi. Njihov življenjski prostor se spreminja 
in krči, s tem pa so razmere za njihovo življenje in ra-
zvoj vse slabše. Medovitih površin je zaradi vse večjih 
površin monokultur in spremenjene ter intenzivnejše 
tehnologije pridelave travinja vse manj in še te nudi-
jo čebelam potrebno hrano le v krajših obdobjih in 
zmanjšani pestrosti kot nekoč.
V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima pomembno 

vlogo ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebe-
ljih pridelkov. Zato bo Republika Slovenije, na pobu-
do čebelarske zveze Slovenije, organizaciji Združenih 
narodov predlagala, da 20. maj razglasi za SVETOVNI 
DAN ČEBEL. 20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko 
se je rodil Anton Janša (1734-1773), ki je poznan kot 
začetnik modernega čebelarstva in eden takratnih naj-
boljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj modernega 
čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija Tere-
zija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi 
čebelarski šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje je 
opisano v mnogih čebelarskih knjigah.
Do sedaj so pobudo podprle že številne organizacije in 
posamezniki. Med drugim je pobudo, v okviru 44. če-
belarskega kongresa APIMONDIA 2015 v Južni Koreji, 
podprla tudi največja svetovna čebelarska organizacija 
Apimondia. Pobuda združuje različne organizacije, po-
sameznike in tudi različne politične stranke, saj pobu-
do z veseljem podprejo skoraj vsi, ki se z njo seznanijo.

Ker želimo, 
da pobudo 
podprejo in 
se z njo še bo-
lje seznanijo 
tudi sloven-
ski čebelarji 
in ostala za-
interesirana 
javnost, bodo 
v mesecih 
od decem-
bra 2015 do 
marca 2016 
(predsednik 
ČZS g. Boštjan Noč z zaposlenimi) s prepoznavnim 
vozilom obiskali vsa čebelarska društva v Sloveniji 
in o pobudi informirali prisotne. Na dogodke bodo 
povabljeni župani, znane osebnosti in tudi drugi, ki 
bodo želeli v okviru dogodka pobudo podpreti. O 
terminu obiska bodo čebelarska društva obveščena, 
z njimi bo dogovorjena lokacija obiska in morebiten 
program. Informacije bodo posredovane tudi lokal-
nim medijem, da bodo lahko informirali krajane, da 
se bodo lahko srečanj udeležili in na ta način podprli 
prizadevanja ČZS. 

dr. Peter Kozmus
Čebelarska zveza Slovenije

Čebelnjaki so posebnost slovenskega čebelarstva. S svojim 
izgledom bogatijo kulturno krajino.

Logotip pobude Svetovni dan čebel.

Svetovni dan čebel
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Planinsko društvo Bricnik

Obiskali smo Grad Bukovje

S planinskim društvom iz Lipnice 
v Avstriji sodelujemo že vse od na-
stanka našega društva v letu 1995. 
O tem smo nekaj malega v zad-
njem občinskem glasilu že pisali. V 
začetku oktobra letos pa smo imeli 
vsakoletno srečanje upravnih od-
borov obeh društev. Tokrat smo bili 
gostitelji mi in odločili smo se, da jih 
povabimo na ogled grada Bukovje v 
bližini Dravograda, ker smo vse osta-
lo, kar je zanimivega v naši občini in 
okolici v dolgih letih sodelovanja že 
prikazali in izčrpali. S predlogom so 
se strinjali in tako je osem članov nji-
hovega društva v našem spremstvu, 
ob predhodni najavi in potrditvi 
vodenja po gradu in okolici, imelo 
možnost ogleda vseh posebnosti, ki 
jih ta popolnoma obnovljeni objekt 
nudi. Podrobno jih je zanimala de-
setdnevna vojna v letu 1991, ko je 
bil napaden tudi Dravograd. O tej 
vojni smo si poleg ostalega ogleda-
li kratek film. Po obisku gradu smo 
se sprehodili še po obnovljenem 
mostu, ki je namenjen pešcem in 
kolesarjem, prijeten večer pa smo 
zaključili v gostilni Kašman v Boštja-
nu pri Dravogradu, kjer smo se ob 
večerji podrobneje dogovorili o na-
šem sodelovanju v prihodnjem letu.

Po končanem srečanju in vrnitvi do-
mov so se na spletni strani njihove-
ga društva zelo pohvalno izrazili o 
tem obisku. Potrudili so se in članek 
prevedli celo v slovenščino, zato je 
prav, da prevod v celoti predstavi-
mo. Glasi pa se tako:

PRIJATELJSKO SREČANJE Z 
AV BRICNIK MUTA

»Že dolga leta negujeta oba društva 
prijateljsko srečanje. Letos smo bili 
povabljeni na obisk gradu v Dra-
vogradu. V čudoviti okolici na desni 
strani Drave in v ozadju zelenega 
gozdnatega Pohorja leži Bukovje - 
kulturni in kongresni center. Glavna 
hiša in okolica imata komparativne 
prednosti. Te prednosti so kultura 
in narava, bogato kulturno in zgo-
dovinsko nasledstvo, v stilu zgra-
jena hala, salon, šolske sobe, mir in 
svežota gradskega parka, gozd in 
blizu reka Drava. Nekaj posebnega 
je biodinamični center, ki nam ga 
je Ernest Preglav  tudi v nemškem 
jeziku predstavil. Po obisku gradu 
je bil za nas zelo interesanten film 
o desetdnevnem napadu Srbije na 

Obisk dvorca Bukovje

Utrinek iz dolgoletnega druženja.

Slovenijo v Dravogradu. 
Hvala za povabilo na večerjo. Alois 
Fischer je predal naše darilo za gos-
po Vlasto Senica. V društvu smo se 
prijetno pogovarjali in delali načrte 
za bodoča srečanja in izlete. 
Še enkrat prav lepa hvala za povabi-
lo in ponovno srečanje v Lipnici. 
Na žalost ni bila zaradi bolezni pri-
sotna gospa Margit Gruber. Želimo 
ji dobro okrevanje.«

V slovenščino prevedla Mira 
Schabernag

Zapis: Planinsko društvo Bricnik Muta
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PGD Muta

Gasilsko vozilo AC 16/70 PGD Muta
Želja in naloga vseh gasilcev je zagotavljanje požarne 
varnosti svojih občanov in varovanje njihovega imetja. 
Za dosego tega cilja potrebujemo veliko znanja, izo-
braževanja, prostega časa gasilcev in navsezadnje tudi 
sodobna oprema. 
V vodstvu društva so se začeli pogovori o zamenjavi 
dotrajanega, 24 let starega gasilskega vozila TAM GVC 
16/40. Po sprejetem sklepu o nabavi novega vozila se 
je oblikovala komisija, ki je pripravila javni razpis za na-
bavo vozila AC 16/70. Na razpisu je bilo izbrano podje-
tje EURO GV iz Ilirske Bistrice. Pogodba o izdelavi vozila 
je bila podpisana 2. 6. 2014, v prostorih PGD Muta. Med 
izdelavo vozila smo večkrat opravili ogled napredka iz-
delave in sprotno spremljali ter opozarjali na morebi-
tne nepravilnosti ali pomanjkljivosti med samo izdela-
vo našega vozila.
Konec decembra 2014, natančneje 20. 12. 2014, je za 
gasilce na Muti in za vse občane občine prišla velika 
pridobitev. V večerni urah (ob spremstvu vseh gasil-
skih cistern iz gasilske zveze Dravske doline) je na Muto 
prispelo novo gasilsko vozilo z največjo kapaciteto po-

žarne vode v celotni Dravski dolini, vozilo AC 16/70. 

Prvo intervencijsko pot z vozilom AC 16/70 smo opra-
vili že kar nekaj dni po prihodu, in sicer dne 2. 1. 2015. 
Uradni prevzem in krst vozila je bil v okviru občinskega 
praznika občine Muta (dne 20. 6. 2015).

Vozilo AC 16/70 se zaradi velike količine vode uporab-
lja predvsem ob večjih požarih in za oskrbo požarišča z 
vodo, pa tudi za prevoz pitne vode ob sušnih obdobjih.
Gasilsko vozilo s cisterno AC 16/70:
• podvozje SCANIA 4 x 4, 410 KM;

• nadgradnja EURO GV;
• posadka vozila 1 + 2 (voznik in 2 gasilca);
• gasilska črpalka tip Iveco Magirus NPH 230, kapaci-

tete 3000 l/min pri 10 bar in 400 l/min pri 40 bar;
• navijak s 60 m visokotlačne cevi premera 25 mm;
• rezervoar vode kapacitete 7000 l;
• sistem za pranje ceste;
• 2 x IDA (Izolirni Dihalni Aparat);
• ostala oprema …

Vodstvo in člani PGD Mute se zahvaljujemo županu, g. 
Mirku Vošnerju, občinskim svetnikom in občinski upra-
vi za vso podporo pri našem delu.

PGD Muta

Gasilsko vozilo s cisterno AC 16/70.

Krst vozila AC 16/70.

Nagovor župana ob uradnem prevzemu novega gasilskega vozila.
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Mladi gasilci PGD Muta na razvajanju v 
Čatežkih toplicah

Dne 12. 9. 2015 smo naše mlade gasilce peljali v Ter-
me Čatež z nemenom, da se podružimo tudi izven ga-
silskih dejavnosti in jih nagradimo za najihov trud in 
vztrajnost. 
Naši mladi gasilci si celo leto prizadevajo za dobre re-

Mentorji in mladi gasilci kot pravi Indijanci

zultate na vajah in tekmovanjih, za kar je potrebno 
vložiti veliko truda in prostega časa. Ker nas velikokrat 
razveselijo s kakšnim pokalom ali priznanjem, smo se 
mentorji (skupaj z vodstvom) odločili, da jih razveseli-
mo z dvodnevnim izletom v Terme Čatež.
V termah smo bivali v Indijanski vasi, kjer nas je anima-
tor spremenil iz gasilcev v prave Indijance. 
Vse otroke, vključno z mentorji, je poslikal z indijan-
skimi simboli, nakar smo preživeli čisto pravi indijan-
ski dan. Iskali smo zaklad, se družili ob ognju, kjer smo 
tudi pripravili prigrizek. Preživeli smo krasen dan.
Mladi gasilci so obljubili, da se bodo trudili še naprej, 
mi mentorji pa, da jih še kdaj peljemo na kakšen nepo-
zaben izlet.
Zahvala gre našemu vodstvu, ki je imelo posluh za 
naše želje.

Mladinska komisija PGD Muta

Bojan Breznik – 
uspešen in predan podjetnik

Kratka predstavitev podjetja.
Začetki našega podjetja segajo v leto 1991, ko je bila us-
tanovljena obrtna delavnica Bojan Breznik s. p. Glavna 
dejavnost je bila izdelava orodij za brizganje plastičnih 
mas. Zaradi povečane proizvodnje smo se leta 1999 pre-
selili v novo proizvodno stavbo in pričeli z intenzivno mo-
dernizacijo. Z novo proizvodno dejavnostjo - brizganjem 
plastičnih mas, smo se pričeli ukvarjati v letu 2005. V vseh 
teh letih smo širili prodajo, vlagali v moderne stroje, zapo-
slovali nove sodelavce in leta 2014 smo zaradi prostorske 
stiske pričeli z gradnjo moderne industrijske proizvodne 
hale v industrijski coni na Muti. Pomemben mejnik pred-
stavlja preoblikovanje samostojnega podjetnika v druž-
bo z omejeno odgovornostjo O.P.S. BREZNIK d. o. o., ki je 
bilo izvedeno 5. 3. 2015. Danes naš kolektiv šteje že 15 
sodelavcev.

Kako v teh težkih časih iščete, pridobivate delo?
Trud, ki smo ga dolga leta vlagali v sodobne tehnolo-
gije in dobro usposobljene sodelavce, nam zagotavlja 
nove projekte. Naši glavni kupci so podjetja, ki proizva-
jajo tehnološko zahtevne komponente za avtomobil-

Zunanji izgled podjetja.

sko industrijo. 
Vsak mesec jim dobavimo cca. 1 milijon komponent za 
prvo vgradnjo.

Katere dosežke vašega podjetja bi lahko ta trenutek iz-
postavili?
V letošnjem letu smo uspešno izvedli preoblikovanje v 
novo družbo O.P.S Breznik d. o. o. ter se preselili v našo 
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novo, 1.600 m/2 veliko halo v industrijski coni Muta. V 
letošnjem letu smo skupaj s partnerjem iz Avstrije raz-
vili zelo zahteven izdelek za avtomobilsko industrijo, ki 
nam zagotavlja dodatnih 10 milijonov izdelkov na leto 
v prihodnjih letih.

Notranjost podjetja.

DORNINGER d. o. o. 
postavlja usmeritve za atraktivna delovna mesta, dvig 
kakovosti na osnovi investicij in izobraževalne programe

V letu 1974 ustanovljeno podjetje 
Dorninger d. o. o (bivši Hypos) raz-
vija po naročilu izdelane, tehnič-
no zahtevne hidravlične cilindre 
za industrijske naprave in strojno 
industrijo. S tovarno na Muti je 
podjetje Dorninger d. o. o. vodilni 
proizvajalec na trgu kompleksnih 
hidravličnih cilindrov v Sloveniji. 
60 % prodaje dosega z izvozom na 
področje Avstrije, Nemčije in južne 
Evrope, hidravlični cilindri z Mute pa 
se vgrajujejo tudi v Severni Ameriki, 
Indiji in Rusiji.

Tadej Novak in direktor ter lastnik 
podjetja g. Christian Dorninger.

Sodelujete samo z domačimi podjetniki, podjetji ali 
tudi s tujimi? V kolikšnem obsegu?
Naši glavni kupci so podjetja iz EU, saj več kot 90 % na-
ših izdelkov izvozimo. 

Kakšne so vaše ambicije za naslednjih nekaj let?
V naslednjih letih bo imela prednost v našem podjetju 
predvsem avtomatizacija proizvodnje in razvoj novih 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo. 
Želimo postati inovativno podjetje, ki bo našim kup-
cem nudilo kompleten servis storitev - od razvoja izdel-
ka pa vse do serijskih dobav delov za potrebe avtomo-
bilske industrije. Naše delovno okolje želimo narediti 
prijazno do zaposlenih in do okolja, v katerem živimo.

Vprašanja, na katera je odgovarjal 
gospod Bojan Breznik, je zastavila Nadja Pušnik.

Od prevzema podjetja v letu 2010 
s strani avstrijskega podjetja Dor-
ninger Hytronics se je strojni park 
podjetja postopoma moderniziral 
za približno 2,5 mio. €. Novi CNC ob-
delovalni centri in CNC stružnice se-
daj zagotavljajo  najvišje standarde 
kakovosti v proizvodnji.
„Poseben pomen dajemo dobremu 
izobraževanju naših sodelavcev na 
Muti. Vsako leto nudimo štipendi-
je dijakom in študentom tehničnih 
usmeritev ter jim s tem dajemo 
možnost, da najdejo svoje delov-
no mesto v modernem podjetju.,“ 
pravi direktor in lastnik podjetja, g. 
Christian Dorninger. „Štipendisti s 
tem dobijo tudi možnost, da dobro 
spoznajo področje svojega dela in si 
zagotovijo delovno mesto po kon-
čanem izobraževanju.“
To možnost je izkoristil tudi Tadej 
Novak kot študent strojništva na 
Univerzi v Mariboru. Po končanem 
„Traineeprogramu“ v avstrijski cen-
trali v Linzu naj bi prevzel tehnično 
prodajo v slovenskem podjetju. „ V 

prvem letu in pol sem delal v kon-
strukcijskem timu, da bi spoznal 
potek in način dela Avstrijcev,“ razla-
ga Novak. „Od maja naprej delam v 
prodajem timu, da bi se kar najbolj 
optimalno pripravil na delo v Slove-
niji. Trenutno spoznavam kontaktne 
osebe pri strankah, s katerimi bom 
sodeloval v prihodnje. Poleg tega 
lahko izboljšujem tudi znanje nem-
škega jezika,“ se veseli Novak glede 
možnosti pridobivanja cenjenih iz-
kušenj v Avstriji. 
„Naši sodelavci so naš pravi kapital. 
Da bi lahko realizirali hidravlične re-
šitve za zahtevne cilindre, so poleg 
modernih obdelovalnih strojev pot-
rebni tudi „know how“, inovativnost 
in motiviranost,“ poudarja g. Chris-
tian Dorninger. „Mi investiramo z 
vsemi temi ukrepi v prihodnost, da 
bi zagotovili nadaljnjo rast našega 
podjetja.“

Zapisalo podjetje Dorninger d. o. o.
Vprašanja zastavila: Nadja Pušnik.
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Letošnje 
aktivnosti 
JKP Radlje ob Dravi v 
Občini Muta

Spoštovane občanke in občani Občine Muta!

Letošnje leto je bilo za JKP Radlje ob Dravi zelo pestro 
na vseh področjih javne gospodarske službe, ki jo izva-
jamo v petih občinah Dravske doline: na Muti, v Podvel-
ki, v Radljah ob Dravi, v Ribnici na Pohorju in v Vuzenici. 
Kljub temu, da še vedno čakamo na pričetek izvajanja 
velikega projekta oskrbe s pitno vodo v Dravski dolini, 
ki bo sofinanciran iz Evropskega operativnega progra-
ma razvoja okoljske in prometne infrastrukture in se bo 
med drugim izvajal tudi v Občini Muta, pa smo se v so-
delovanju z občino lotili nekaterih drugih, sicer manj-
ših, a nič manj pomembnih projektov.
Najprej bi želeli omeniti zaključevanje še enega po-
membnega evropskega projekta, ki se je izvajal v 
Dravski dolini, to je projekta odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Slovenija se je ob vstopu v Evropsko 
unijo zavezala, da bo očistila svoje vodne vire, opustila 
greznice in uredila javno kanalizacijo v naseljih. Zato je 
bila v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture OP ROPI ter Kohezijske po-
litike v obdobju 2007-2013 (2015) v Sloveniji izvedena 
vrsta projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
med drugim tudi v Dravski dolini, kjer je bil s pomočjo 
evropskih finančnih sredstev zgrajen sodoben kanali-
zacijski sistem s čistilnimi napravami v Selnici ob Dravi, 
v Podvelki, v Radljah ob Dravi, na Muti in v Dravogra-
du. Na področju varstva voda pred onesnaženjem je 
država prav tako sprejela enega od ključnih izvedbe-
nih aktov »Operativni program odvajanja in čiščenja ko-
munalne vode«. S tem strateškim dokumentom so bili 
določeni roki izvedbe čiščenja in odvajanja komunalne 
odpadne vode v kanalizacijo za različna poselitvena 
območja.
JKP Radlje ob Dravi kot bodoči upravljalec nove in mo-
derne infrastrukture, ki je bila zgrajena v sklopu izvaja-
nja projekta čiščenja odpadnih voda, aktivno sodeluje 
pri zaključnih aktivnostih prevzemanja zgrajenih kana-
lizacijskih vodov ter čistilne naprave Muta-Vuzenica, ki 
sta jo župana obeh občin, g. Mirko Vošner in g. Franjo 

Golob, skupaj z ministrico za razvoj, strateške projek-
te in kohezijo, go. Alenko Smerkolj, slovesno predala v 
obratovanje 9. oktobra. Poskusno obratovanje čistilne 
naprave, ki jo je v skladu s pogodbenimi obveznostmi 
izvajal glavni izvajalec del Riko d. d., se počasi zaklju-
čuje in v okviru priprave kalkulativnih osnov za dolo-
čitev ekonomske cene odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda za prebivalce obeh občin se analizirajo obratoval-
ni parametri delovanja ČN, ki nam bodo pomagali pri 
določanju izhodiščnih cen. Skupaj z obema občinama, 
ki sta lastnici novih ČN in kanalizacijskega omrežja, si 
želimo z rednim obratovanjem pričeti najkasneje s 1. 
januarjem 2016, ko bodo nove cene javne gospodar-
ske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda tudi 
uveljavljene.

Ne glede na dejstvo, da izgradnja takšnih infrastruktur-
nih objektov ni poceni, tako za investitorja kot kasneje 
za uporabnike, pa moramo delovanje takšnega sistema 
ter pokrivanje stroškov za to gledati v luči varovanja 
okolja in narave, ki smo jo v preteklosti zaradi nekate-
rih nespametnih potez dodobra uničili, čeprav smo jo 
dolžni našim zanamcem predati v neokrnjenem stanju. 
Prepričani smo, da bo naložba, ki jo je EU sofinancirala 
v višini 85 % investicijske vrednosti, popolnoma upra-
vičila svoj namen in uspešno služila mnogim nasled-
njim rodovom. Zato pa mora obstajati javni interes, da 
bo število uporabnikov novega sistema čim večje.  

Naslednji projekt, ki bi ga želel omeniti, je energetska 
sanacija stanovanjskega fonda na Muti, ki je v upravlja-
nju JKP Radlje ob Dravi. Dejstvo je, da energetska in-

Čistilna naprava Muta-Vuzenica.
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frastruktura za ogrevanje v veliki večini objektov, ki so 
bili pretežno zgrajeni med 60-imi in 80-imi leti prej-
šnjega stoletja, dotrajana, zato jo bo potrebno počasi 
zamenjati in posodobiti. Večina kotlovnic strnjenega 
stanovanjskega naselja na Zgornji Muti je kot energent 
uporabljala kurilno olje, zato se je ob tem ponudila tudi 
možnost prehoda na ogrevanje z bolj »zeleno« energi-
jo, kot so naftni derivati. Ker je družba Petrol Energeti-
ka na Muti v preteklosti že zgradila primarno omrežje 
oskrbe z zemeljskim plinom, smo se skupaj s predstav-
niki občine in Petrol Energetike odločili, da rekonstruk-
cijo dotrajane, več kot 30 let stare kotlovnice stano-
vanjskega objekta na Glavnem trgu 31, izkoristimo za 
menjavo energenta ter namesto naftnih derivatov za-
gotovimo ogrevanje z zemeljskim plinom, ki je cenejše 
in okolju prijaznejše. V razpravi s solastniki stanovanj, 
ki so potekale v poletnem času, smo dobili popolno 
soglasje za izvedbo projekta, ki smo ga v manj kot treh 
tednih uspešno končali v začetku oktobra. Kotlovnica 
je bila tehnološko prenovljena v skladu z najsodobnej-
šimi okoljevarstvenimi smernicami. V sklopu tehnolo-
ške prenove je bila vgrajena nova kotlovska oprema 
nemškega proizvajalca Viessman z novim razvodnim 
in prečrpalnim sistemom ter obnovljenimi električni-
mi instalacijami. Zagon nove kotlovnice je bil uspešno 
opravljen 1. oktobra 2015, ko so bile opravljene tudi 
vse potrebne varnostne in tehnične meritve sistema. 
Vsi rezultati meritev so ustrezali veljavnim tehničnim 
in varnostnim smernicam, ki veljajo za toplotno oskr-
bo s plinom. Uporabniki sistema so tako s 1. oktobrom 
vključeni v sistem ogrevanja s plinom, ki ga za upravni-
ka stanovanjskega objekta dobavlja Petrol Energetika.

Druga dva objekta, ki smo ju v letošnjem letu v skla-
du z dogovorom z Občino Muta pričeli izvajati, pa sta 
energetska obnova fasade in strehe na stanovanjskem 
bloku na Gasilski ulici 3 ter obnova strehe na Glavnem 

trgu 43. Oba objekta bosta služila tudi kot vzorčni pri-
kaz ne samo energetske, ampak tudi estetske prenove 
trškega jedra Zgornje Mute. Občina si je namreč zasta-
vila ambiciozen načrt postopne obnove stanovanjskih 
blokov na Muti, v katerega bi želela vključiti čim več 
njihovih solastnikov in tako polepšati podobo kraja. V 
ta namen se pripravljajo tudi ugodni kreditni paketi za 
financiranje tovrstnih investicij, JKP Radlje ob Dravi pa 
je na Ekološki sklad RS vložilo vlogo za delno subvenci-
oniranje obeh investicij, kar bi stroške uporabnikom še 
dodatno znižalo. Odločitev Eko-sklada glede naše vlo-
ge pričakujemo do konca letošnjega leta. Prav tako že 
potekajo razgovori s solastniki stanovanjskega objek-
ta na Glavnem trgu 18, ki se prav tako odločajo, ali bi 
v prihodnjem letu izvedli energetsko sanacijo fasade 
in strehe. Upamo in verjamemo, da jim bosta prenovi 
obeh objektov na Gasilski ulici 3 in Glavnem trgu 43 
služili kot vzor, da se bodo lažje odločili za tovrstno sa-
nacijo.

V letošnjem letu smo izvedli manjša investicijsko-
-vzdrževalna dela na pokopališču Muta- Vuzenica. Za-
radi pomanjkanja grobnih polj smo v sodelovanju z 
odgovornim projektantom pokopališča iz 80. let prej-
šnjega stoletja, mag. Nikom Staretom, zagotovili 21 
novih grobnih polj, ki bodo omogočala klasične poko-
pe do konca leta 2017, ko bo potrebno pristopiti k 2. 
fazi razširitve pokopališča, ki jo je mag. Stare zasnoval 
že s prvotnim projektom. Na žarnem zidu pa smo z de-
litvijo obstoječih žarnih polj zagotovili 12 novih žarnih 
polj, ki jih bodo uporabniki predvidoma zapolnili do 
konca leta 2018.

V sodelovanju z obema občinama – solastnicama po-
kopališča, pa smo v letošnjem letu pripravili tudi pro-
jektno dokumentacijo za izvedbo nove nadstrešnice 
ob mrliški vežici, ki bi ljudem omogočila varovanje v 

Obnova kotlovnice na Glavnem trgu 31. Ureditev žarnega zidu na pokopališču Muta-Vuzenica
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primeru slabega vremena. Nadstrešnica je simetrično 
razdeljena na dva dela, površine 30 m2, njena nosilna 
konstrukcija, zasnovana iz visoko kvalitetnega legira-
nega jekla, pa bo nosila stekleno kritino iz kaljenega 
antiabsorbcijskega stekla. Ena polovica je namenjena 
udeležencem pogrebnih slovesnosti, druga pa pihalni 
godbi in pevskim zborom. Nadstrešnica se bo predvi-
doma izvajala v proračunskih letih 2016-2017.

Tudi na področju oskrbe s pitno vodo smo v sodelova-
nju z občino izvedli kar nekaj projektov. Kot upravljalec 
vodooskrbnih sistemov se namreč trudimo skrbeti za 
čisto in kvalitetno pitno vodo. Zavedamo se, da čisti 
vodni viri niso neusahljivi, vodooskrbna infrastruk-
tura pa ne večna, zato stremimo k izvajanju številnih 
ukrepov na vodooskrbni infrastrukturi. V letošnjem 
letu smo pristopili k notranji obnovi vodohranov, ki so 
bili večinoma zgrajeni v 70-tih in 80-tih letih prejšnje-
ga stoletja, nekateri tudi prej. Notranjost vodohranov 
je bila zaradi stalne izpostavljenosti visoki vlagi zelo 
dotrajana, kar se je odražalo na strukturnih poškodbah 
betona in koroziji armature, posledično pa na slabšem 
higienskem standardu pri izvajanju vodooskrbnih ak-
tivnosti. Tako sta bila med 11 vodohrani obnovljena 
tudi vodohrana Gnamuš in Pernice. Obnova je zajema-
la popravilo poškodovane betonske konstrukcije in po-
ložitev talne in zidne sanitarne keramike.
 

V okviru investicijskega vzdrževanja občinskega vodo-
vodnega sistema sta bila izvedena še dva ulična voda 
na Gortini (pri farmah) in pri drevesnici na Spodnji Muti. 
Skupaj z občino smo na področju vodooskrbe zagnali 
še en zelo pomemben projekt, ki stremi k dolgoročne-

mu zagotavljanju kvalitetnih vodnih virov. Skupaj z ob-
činama Muta in Eibiswald na avstrijski strani Koroške 
se dogovarjamo o izvedbi površinskega vodnega vira 
na Mlakah (v bližini bivše karavle JLA), iz katerega bi se 
oskrbovali prebivalci širšega območja obeh občin. Tre-
nutno potekajo priprave za pričetek enoletnih meritev 
vsebnosti vodnega vira, medtem ko so prve kemične 
analize odvzetih vodnih vzorcev že pokazale, da vodni 
vir iz sanitarnih vidikov vsebuje kvalitetno pitno vodo. 
Poseben izziv bo predstavljala pridobitev vseh potreb-
nih dovoljenj s strani avstrijskih upravnih organov, ven-
dar upamo, da tukaj ne bomo naleteli na pretrd oreh.

Še en projekt bi radi omenili, ki smo ga na pobudo 
prebivalce zaselka Sv. Jernej nad Muto zastavili v le-
tošnjem letu. Na njihovo pobudo smo postavili mo-
del prevzemanja zasebnih vodovodnih sistemov, ki so 
bili zgrajeni z lastnimi sredstvi občanov. Ne glede na 
to, da je projekt trenutno v mirovanju zaradi nekate-
rih nesoglasij med lastniki vodovodnega sistema Sv. 
Jernej, verjamemo, da bo njihova infrastruktura pod 
tehničnimi pogoji, ki smo jih določili skupaj z občino, 
kmalu predana v lastništvo občine ter upravljanje na-
šega podjetja. Tako bomo prebivalcem Sv. Jerneja prav 
gotovo lahko zagotovili večji nivo uslug, predvsem pa 
bolj zdravo in kvalitetno pitno vodo. Prevzemni model, 
ki smo ga postavili skupaj z Občino Muta, pa bomo lah-
ko v podobnih primerih uporabili tudi v drugih obči-
nah.

V zaključku bi želeli izpostaviti, da je bilo sodelovanje 
med Občino Muta in našim podjetjem zelo tvorno, 
predvsem pa projektno naravnano. Tako tvornega 
odnosa pa si želimo tudi z našimi uporabniki. V leto-
šnjem letu smo obnovili spletne strani podjetja, s ka-
terimi naše uporabnike sproti obveščamo in seznanja-
mo s potrebnimi in zanimivimi informacijami na vseh 
področjih našega delovanja. Vabimo Vas, da nam pre-
ko spletnih strani v čim večjem številu pošiljate vaša 
mnenja, predloge, pobude, tudi kritike, če menite, da 
so upravičene. Ker pa se počasi bliža konec letošnjega 
leta, Vam želimo, da bi Vam naša deteljica, ki predsta-
vlja nov zaščitni znak našega podjetja (listi simbolizira-
jo dejavnosti na področju vodooskrbe, varovanja oko-
lja, vzdrževanja javnih površin in pogrebne dejavnosti), 
v prihajajočem novem letu 2016 prinesla čim več sreče, 
zdravja in osebnega zadovoljstva.
     

  DIREKTOR JKP RADLJE OB DRAVI
mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad.

Ureditev notranjosti vodohrana Gnamuš 
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Občina Muta

Občina Muta - pregled dela v letu 2015 
in načrti za leto 2016

Občina Muta je manjša slovenska občina, saj njena 
površina meri le okoli 39 km2. Občina ima 3.569 prebi-
valcev (podatek za mesec oktober 2015).
V tem prispevku bomo predstavili delovanje in inves-
ticije občine v iztekajočem se letu 2015, predstavili pa 
bomo tudi nekaj že začrtanih projektov za leto 2016.

PRORAČUN 2015

Odhodki: 4.245.000 €
Politični sistem 66.000 €
Ekonomska in fiskalna administracija 15.000 €
Skupne administrativne službe 
(HKOM, PISO, IUS, MUV, spletne strani, protokol, vodnik …)

217.000 €

Lokalna samouprava 
(RRA, SG – skupni urad, inšpektorat, uprava občine, vzdrževanje 
prostorov, oprema …)

212.000 €

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
(dejavnost PGD, CZ, nakup GV-cisterna)

51.000 €

Notranje zadeve 
(SPVCP, prometni znaki …)

1.000 €

Trg dela in delovni pogoji 
(javna dela)

7.000 €

Kmetijstvo, gozdarstvo 
(L&Z vzdrževanje gozdnih cest, ukrepi v kmetijstvu, LAS …)

56.000 €

Promet, infrastruktura, komunikacije 
(vzdrževanje občinskih cest, investicije - ceste, sanacija plazov, 
pešpot, kolesarska pot …)

627.000 €

Gospodarstvo
(obrtna cona - cesta, turizem …)

60.000 €

Varovanje okolja in naravne dediščine 
(zbiranje/prevoz odpadkov, odpadna voda, projekt „DRAVA“, 
KOCEROD)

1.351.000 €

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 
(energetske prenove, OPN, oskrba s pitno vodo, pokopališča, 
druge komunalne dejavnosti, stanovanjske dejavnosti)

265.000 €

Zdravstveno varstvo 
(obvezno zavarovanje, zdravstveni dom …)

41.000 €

Kultura, šport, nevladne organizacije 150.000 €
Izobraževanje 
(predšolska vzgoja, OŠ izobraževanje, glasbeno izobraževanje, 
šole v naravi, prevozi otrok …)

745.000 €

Socialno varstvo 
(pomoč družinam, zavodske oskrbnine, subvencije 
najemnin…)

245.000 €

Servisiranje javnega dolga 44.000 €
Intervencijski programi 85.000 €

Najpomembnejši stroški financiranja v letu 2015:-
- letno vzdrževanje občinskih cest (259.000 €);
- tekoče vzdrževanje stanovanj (129.000 €);
- zavodske oskrbnine starejših (147.000 €);
- dejavnost PGD Muta (15.000 €);
- zimsko vzdrževanje občinskih cest (79.000 €);
- javna razsvetljava (22.000 €);
- subvencioniranje vzgojnih institucij –vrtec 

(57.000 €);
- sofinanciranje glasbenega izobraževanja (Me-

lodija) (12.000 €);
- prevozi učencev (158.000 €);
- sofinanciranje družinskega pomočnika (10.000 

€);
- pomoč na domu (15.000 €);
- subvencije najemnin (26.000 €);
- ZD Radlje ob Dravi – sofinanciranje opreme 

(8.000 €);
- prenova muzeja na Muti (10.000 €);
- pomoč ob rojstvu otroka, pomoč velikim dru-

žinam (8.000 €);
- subvencioniranje komunalnih storitev za ob-

čane (33.000 €);
- zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 

(34.000 €);
- letna/zimska šola v naravi (5.500 €);
- enkratne denarne pomoči/šolske potrebščine 

(20.000 €).

Sofinanciranje društev v letu 2015:
- kulturna društva – 26.000 € 
 (PO Muta – 8.000 €; Kmečka godba Pernice 

– 6.000 €; MePZ Zvon – 3.700 €; ŽPZ Klasje – 
2.500  €; KUD Muta – 1.300 €; KTD Sv. Primož 
– 1.000 €);

- športna društva – 31.000 € (NTK Muta – 
18.000 €; ŠZ Muta – 1.800 €; OŠ – 1.700 €; Pla-
ninsko društvo – 1.600 €; Judo klub – 1.200 €; 
Lokostrelsko društvo – 1.200 €; Košarkarsko 
društvo – 1.000 € …);

- razna druga društva – 14.000 €  (Društvo 
upokojencev – 1.700 €; Društvo invalidov – 
1.500 €, Gobarsko društvo – 950 €; Karitas – 
930 €).
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Projekt odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju reke Drave:

Kanal 1.2 - Kovaška ulica na Sp. Muti (57.000 €).

Dokončanje in otvoritev čistilne naprave 
Muta-Vuzenica (4 mio. €).

Sanacija ozkega grla na klancu 
Sp. Muta-Zg. Muta (48.000 €).

Sanacija vodovoda na klancu (8.000 €).

Občina Muta

PREGLED NAJVEČJIH INVESTICIJ V LETU 2015



14 

Sanacija plazov po neurjih: 
- pri Uršniku –  Sv. Primož nad Muto (48.000 €);
- pri Modreju - Pernice (46.000 €);
- pri Kolču – Sv. Primož nad Muto (11.000 €).

Kanal 3.1 – Cesta na Sv. Primož na Sp. Muti (166.000 €).

Komunalna ureditev stanovanjskega naselja 
SE3 – cesta in robniki (15.000 €).

Ureditev meteornih vod pri Vrtnariji Kolar 
na Sp. Muti (3.000 €).

Občina Muta
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Obnova dimnikov na objektih:
- Kovaška 22, Glavni trg 22, 23, 27, Ob Bistrici 35, 

Gortina 78: 10.000 €.
Sanacija kopalnic: 10.000 €.
Obnova kotlovnic:  5.000 €.
Obnova celotnih stanovanj: 

- Glavni trg 6: 10.000 €,
- Kovaška 13: 2.000 €.

Obnova kuhinje v vrtcu na Sp. Muti:  5.000 €.

Sanacija fasade bloka na Zg. Muti (cca. 90.000 €).

Ureditev športnega parka na Gortini (55.000 €).

Sanacija meteornega kanala na Gortini ob restavraciji 
Mesar (2.000 €).

Nakup gasilskega vozila: SKUPNA CENA: 202.000 €; 
LETNI OBROK 28.000 €.

Obnova celotnega muzeja na Muti (10.000 €).

Obnova stanovanjskih objektov 
Obnova fasade in strehe Gasilska ulica 3: 90.000 € 
(delež občine - 35.000 €).
Menjava streh:

- Gortinska cesta 3: 25.000 €;
- Glavni trg 43: 21.000 € (delež občine - 2.500 €);
- Glavni trg 9: 11.000 € (delež občine 2.000 €).

Občina Muta
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Obnova alarmnega sistema Golica.

Novoletna okrasitev (7.000 €).

Izgradnja dela kolesarske steze (Gortina/Vrata) – 13.000 €.

Obrtna cona – dokončanje (48.000 €).

Turistična signalizacija (6.000 €).

Občina Muta
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- nadaljevanje komunalne ureditve SE3 (100.000 €);

-  fazna izgradnja kolesarske steze  TURNER-TUŠ (cca 
500.000 €); projektna dokumentacija v letu 2015 
(16.000 €) + odkup zemljišč;

Občina Muta

PLANI INVESTICIJ ZA LETO 2016

- ureditev javne poti v Kaparčevem grabnu - Bistriški 
jarek (50.000 €);
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-  ureditev ceste Sv. Jernej – Aibl (Interreg) (50.000 €);

-  protiprašne zaščite - Pernice, Sv. Primož (40.000 €);

-  Dom krajanov Pernice- sanitarije (8.000 €);

-  sanacija pešpoti Sp. Muta-Zg. Muta;

-  ureditev pokopališča, nadstrešnica (25.000 €);

-  izgradnja manjkajoče infrastrukture OŠO (15.000 €);

-  projekt Oskrba s pitno vodo 2016-2019 - 5,8 mio. 
€ (sofinanciranje - 4,9 mio., občina - 900.000 €); 
predviden pričetek izgradnje bo v letu 2017.

Gradivo pripravila: Občina Muta.
Prispevek pripravila: Nadja Pušnik

Občina Muta

Številka: 0612-0461/2015 -3 (63)
Datum: 3.12.2015

OBVESTILO
LASTNIKOM ZEMLJIŠČ IN GOZDOV OB 

OBČINSKIH CESTAH

Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest 
opažamo, da je vegetacija (žive meje, grmi, drevesa) 
ob občinskih cestah preveč razraščena, sega v ob-
močje ceste, ovira preglednost ali zakriva prometno 
signalizacijo ter s tem ovira promet in varnost ude-
ležencev prometa. V zimskem času se veje in dreve-
sa pod težo snega še bolj nevarno nagibajo na cesto.

Varstvo javnih cest in prometa na njej določa in 
ureja Zakon o cestah (Uradni list RS; št. 109/2010 
in 48/2012), ki v prvem odstavku 5. člena določa, 
da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršnakoli 
dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob 
javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, 
ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.

Vse lastnike zemljišč in gozdov ob občinskih cestah 
zato pozivamo, da še pred zimsko sezono obrežejo 
veje (odstranijo morebitne polomljene veje in po-
drta drevesa), ki visijo na cesto ter s tem prispevajo 
k zagotavljanju varnosti.

Medobčinski inšpektorat Koroške

-  ureditev trških jeder  Zg. in Sp. Mute (garaže, klopi, 
parkovne poti …)

-  nadaljevanje ureditve »ozkih grl« - Ulica na klancu 
(70.000 €);

-  prenova javne razsvetljave (20.000 €);

-  kanalizacija in priklopi občinskih objektov (40.000 €);

-  nakup zemljišč (50.000 €);

-  turistična infrastruktura (10.000 €);

-  Rotunda - ureditev obvoza (5.000 €);

-  geodetske odmere (20.000 €);

- nadaljevanje izgradnje infrastrukture v Industrijski 
coni (90.000 €);

-  sanacija plazu Prevol (28.000 €);

-  prostorsko načrtovanje - OPN (40.000 €);

-  vodovodi - ulični,  Mlake - Herman (Avstrija) (40.000 €);
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Občina Muta

Tradicionalni občinski praznik

Tudi v letošnjem letu se je v mesecu juniju odvil že 
tradicionalni 21. občinski praznik. Odbor za pripravo 
tega praznika je znova ponudil pestro dogajanje in ve-
liko število prireditev, ki so bile kar dobro obiskane. V 
program so bila vključena številna društva in tudi ra-
zne druge institucije. Program je zadovoljil vse: staro 
in mlado.

Novost letošnjega občinskega praznika so bile stojnice, 
kjer so razstavljala društva in posamezniki. Istočasno se 
je odvijala še ena posebnost in novost, ki je pritegnila 
pozornost še tako zahtevnih gledalcev – skoki s pada-
lom. Ne smemo pa pozabiti niti na gasilce iz Raven na 
Koroškem, ki so tako mlade kot starejše popeljali na 
ogled lepot domače občine iz višine (vožnja z lestvijo 
gasilskega vozila). Sočasno s temi dogodki je potekala 
še ena »pridobitev«: ustanovitev Turističnega društva 
Muta, ki je imelo zasluge že za organizacijo in postavi-
tev stojnic, društvo pa bo v letošnjem letu sodelovalo 
še na prazničnih/zimskih dogodkih v mesecu decem-
bru.

Seveda pa se pojavljajo že številna vprašanja in predlo-
gi za naslednje leto, za naslednji občinski prazni. Od-
bor za pripravo občinskega praznika bo skušal uskladiti 
datum, da se prireditve ne bodo prekrivale z drugimi 
večjimi dogodki bližnjih občin. Skušali bomo tudi v bo-
doče poiskati aktualne in zanimive goste ter k sodelo-
vanju povabiti čim več društev in tudi posameznikov 
ter sponzorjev.

Nadja Pušnik 
in Rudi Koležnik

Pogled z letala

Atraktivni padalci
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Občina Muta

Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za opremljanje območja Občine 
Muta s kanalizacijo
O komunalnem prispevku, ki ga bo občina zaračunala 
občanom oz. lastnikom stavbnih zemljišč, za priklju-
čevanje objektov na javni kanalizacijski sistem, je bilo 
v letošnjem letu veliko govora. O tej pomembni temi 
je občinski svet javno spregovoril že jeseni leta 2013, 
pa vendar do izteka svojega mandata ni uspel zade-
vo dokončno doreči. A ker gre za zakonsko obveznost 
lokalne skupnosti, da v svojem aktu ustrezno uredi in 
določi stopnjo komunalne opremljenosti posameznih 
stavbnih zemljišč z določeno vrsto komunalne opre-
me, je potrebno izdelati tkim. program opremljanja 
stavbnih zemljišč. Zato je občina s ponovno proced-
uro sprejemanja akta pričela ravno pred enim letom.

Ta program, ki mora kot strokovni dokument teme-
ljiti na predpisani zakonodaji RS, kot je zakon o pro-
storskem načrtovanju, uredba o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč in pravilnik o merilih za 
odmero komunalnega prispevka, določa komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, 
ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s pro-
storskim aktom občine, in roke za gradnjo komunalne 
opreme po posameznih enotah urejanja prostora. Za 
komunalno opremo se določijo tudi podlage za od-
mero komunalnega prispevka.

Po večkratnih predstavitvah izhodišč, preračunavanj 
in usklajevanj mnenj predstavnikov najvišjega orga-
na odločanja občine, kakor tudi mnenj civilne druž-
be, je občina v mesecu oktobru 2015 vendarle dobi-

la svoj akt, ki bo predstavljal pravno podlago tudi za 
obračun komunalnega prispevka, katerega prihodki 
bodo pomenili le delček povračila stroškov občine za 
gradnjo tega celovitega sistema za varovanje okolja. 
Ti prihodki so namenski, ki jih občina mora porabiti 
za nadaljnjo gradnjo manjkajoče, nujno potrebne ko-
munalne opreme, ki jo s postavljenimi normativi in 
standardi od nas zahtevata država in evropska unija.

Na podlagi določitve podrobnejših meril in kriterijev 
za obračun komunalnega prispevka, katerega višina 
je odvisna od neto tlorisne površine objekta in neto 
tlorisne površine pripadajočega stavbnega zemljišča 
ter seveda od vrste dejavnosti, ki se izvaja v objektu, 
ki se priključuje na javni kanalizacijski sistem, bo ko-
munalni prispevek za referenčna primera znašal:
- za enostanovanjsko hišo z neto tlorisne površine 

stavbe 150 m2 in neto tlorisne površine zemljišča 
600 m2: 593,85 EUR;

- za stanovanje v večstanovanjski stavbi z neto tlo-
risne površine 50 m2 in neto tlorisne površine pri-
padajočega zemljišča 30 m2: 112,70 EUR.

Upravne odločbe o odmeri komunalnega prispevka 
za kanalizacijo se bodo zavezancem pričele izdajati 
po javnem obvestilu oz. pozivu k izvedbi priključkov, 
kar se predvideva v začetku leta 2016. Zavezancem 
bo dana tudi možnost obročnega odplačila, in sicer v 
največ 24. zaporednih mesečnih obrokih.  

Direktorica občinske uprave
Ksenija DITINGER, univ. dipl. prav.
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Vabila/Voščila

December je mesec miru, sprave in številnih novih priložnosti za vse nas. 
Uresničitev želj, dobra dela in sodelovanje bodo za nas vodilo v prihajajočem 

novem letu. Naj bo tako tudi pri vas, dragi bralci. Ne bojte se sanjati, sprejemati 
nove priložnosti, sodelovati in pomagati.

Turistično društvo Muta vam v prihajajočem letu želi veliko sreče, miru, zdravja 
in uspehov!

Za nami je pestro leto. Izpeljali smo ogromno zanimivih in zelo poučnih akcij, 
preživeli super zimovanje in taborjenje na Pernicah, izkoristi smo čas med prijate-
lji. Najpomembnejše pa je, da se vračamo v naravo, jo ščitimo in znamo uživati v 
njeni lepoti. V prihajajočih praznikih želimo vsem svojim članov, njihovim druži-
nam, prijateljem in občanom čudovit čas v krogu najdražjih. Naj vas prevzamejo 
drobne stvari. V letu 2016 pa vam želimo vse dobro! »Vzemite življenje kot igro in 
svet kot igrišče,« je že davno dejal izumitelj skavtov. Želimo Vam čudovito igro, s 
čim več zmagami in čim manj grenkimi porazi! 

Člani roda Bistrega potoka Muta
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Razvedrilo

Pred vami je običajen sudoku, ki ima tudi končno rešitev. 
Najprej rešite sudoku, nato pa številke iz označenih polj 
po vrstah prepišite v zgornjo vrstico prve tabele. 
S pomočjo druge tabele, številke (ista številka pomeni 
isto črko) nadomestite z ustreznimi črkami iz prve tabe-
le in dobili boste končno rešitev prazničnega sudokuja.

Zimski čas je pravi čas za male raziskovalce. Opazujte 
s povečevalnim steklom snežinke in stavim, da ne naj-
dete dveh enakih! Kaj pa na spodnji sličici? Najdete 5 
razlik?

Poveži slike v pravilnem vrstnem redu in pobarvaj sliko.
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Razvedrilo

Zimske radosti

Izdajatelj: Občina Muta 
Urednica: Nadja Pušnik, prof 

Člani uredništva: Ernest Preglav, Marija Omulec in Mojca Kunej
Lektoriranje: Nadja Pušnik, prof.

Fotografije: arhivi organizacij in družinski arhivi, Mirko Vošner
Na naslovnici: Zima na Muti in pogled na Muto

Oblikovanje in tisk: Grafika Gracer, d.o.o. 
Naklada: 1300 izvodov 

Leto: 2015

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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