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Župan 

Številka: 03221-0001/2018 

Datum: 30. 1. 2018 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo,  

24/13) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno 

prečiščeno besedilo, 24/13, 18/16) sklicujem 

 

23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE MUTA, 

 

ki bo v torek, 6. februarja 2018 ob 17. uri 

v sejni sobi Občine Muta 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta z dne 21. 12. 2017 

4. Mandatne zadeve 

5. Poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama 

6. Sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev komunalne infrastrukture v 

aglomeraciji Muta 

7. Sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Infrastrukturna ureditev in dograditev 

Industrijske cone Muta 

8. Sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Športno rekreacijski center Sp. Muta – 

2. faza 

9. Sprejem predloga Letnega programa športa v občini Muta za leto 2018 

10. Sprejem predloga Finančnega načrta investicijsko vzdrževalnih del Stanovanjskega sklada Občine Muta 

za leto 2018 

11. Promet z nepremičninami (nejavno)* 

12. Sprejem predloga Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (nejavno)* 

13. Informacija o poteku projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop 

14. Vprašanja in pobude članov 

Priloga: sejno gradivo 

 

 

OBČINA MUTA 

Mirko VOŠNER, župan 
 

Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  

- predstavniki OSOU Koroška 

- predstavniki občinske uprave 

Obvestiti: 

- medije (BKTV, Delo, Koroški radio, Večer, Koroška televizija, Dnevnik, Radio Slovenija, STA, RTV Slo) 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Ž U P A N 

Številka:03221-0001/2018 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

3.   

ZADEVA: Potrditev zapisnika 22. redne seje OS z dne 21. 12. 2017 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 OS sprejme in potrdi zapisnik 22. redne seje z dne 21. 12. 2017. 

 

 

 

 

- Zapisnik 22. redne seje 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 

Pojasnila v zvezi s postavljenimi vprašanji in pobudami: 

 

- Zaris parkirišč v Ulici ob polju 

Že pred časom smo preverili možnost ureditve bočnih parkirišč v južnem delu Ulice ob polju. Glede na 

obstoječo širino cestišča, je zadeva izvedljiva, vendar ob pogoju, da se hkrati uredi enosmerni promet, saj 

za vzporedni dvosmerni promet preostanek cestišča, glede na predpisane normative, več ni zadosten. 

 

- uporaba nove avtobusne postaje na Zg. Muti 

Pobudo za registracijo in takojšnjo uporabo nove AP na Zg. Muti, četudi investicija še ni popolnoma 

končana, je bila na Ministrstvo za infrastrukturo posredovana dne 17. 1. 2018.  

 

- ureditev dostopnosti invalidom volišča v Godbenem domu na Sp. Muti 

Aktivnosti v zvezi z ureditvijo »rampe« za prilagoditev dostopnosti za invalide v Godbenem domu Sp. 

Muta in v Glasbenem domu v Bistriškem jarku, so v teku in bodo izvedene do prvih napovedanih volitev  

v letošnjem letu. 

 

 

Pripravile: 

Nataša JEVŠNIKAR 

Brigita ALTENBAHER 

Ksenija DITINGER 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinski svet 

Številka: 03221-0009/2017-3 

Datum: 10. 1. 2018 

 

V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

24/13, 18/16) se sestavi 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

22. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 21. december 2017 
 

 

Kraj: sejna soba Občine Muta, Glavni trg 17, Muta 

Čas: 21. 1. 2017 od 17.00 do 19.30 ure 

Prisotnost: 

                             ČLANI OS:                                                             OSTALI: 

- Aleksander AMBROŽ - Mirko VOŠNER, župan 

- Franc HAMLER - Ksenija DITINGER, direktorica OU 

- Rudolf KOLEŽNIK 

- Bojan KASPAR                      

- Milena URNAUT, računovodja (VI) 

- Sonja REPNIK, koordinator (VI) 

- Tone KVASNIK 

- Jože PANZI 

- Milan STRAMEC 

- Vladimir TOPLER (od 17.15 dalje)  

- Janez KRAJNC 

- Matjaž ZORJAN 

 

Manjkajoči: 

- Silvo IZAK 

- Brigita ALTENBAHER, podsekretarka 

OSOU 

- Petra VERHNJAK, strokovna sodelavka (VI) 

- Jožef KOČIVNIK, predsednik NO 

- Martin HARNIK, predstavnik MPiK SG 

 

 

  

  

 

 

Sejo je vodil župan Mirko VOŠNER. Seja je posneta na DVD št. 0322-0004/2014-22. 

 

 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

ŽUPAN pozdravi vse navzoče in ugotovi, da je navzočih 9 članov, kljub manjkajočima je OS sklepčen 

in lahko veljavno odloča. 
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2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

ŽUPAN predstavi predlagani dnevni red in ga da v razpravo. 
 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta z dne 16. 11. 2017 

4. Mandatne zadeve* (nejavno) 

5. Poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama 

6. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2018 (druga obravnava) 

7. Sprejem predloga Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Muta 

(druga obravnava) 

8. Predstavitev poročila nadzornega odbora o razpolaganju s stvarnim premoženjem občine v letu 2016 

9. Sprejem novelacije investicijskega programa Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop 

10. Obvestilo župana o porabi proračunske rezerve v letu 2017 

11. Vprašanja in pobude članov 

 

 

SKLEP št. 217: Občinski svet potrdi in sprejme predlagani dnevni red. 

Glasovanje: prisotnih – 9 članov, ZA: 9, PROTI: 0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 

___________ 
*Op. številčenje sklepov se nadaljuje po predhodni 21. redni seji OS 

 

P.s. Ob 17.15 uri se seji pridruži član Vladimir TOPLER. 
 

 

 

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 16. 11. 2017 

 

Franc HAMLER poda pripombo, da v zapisniku manjka navedba, da je bil na seji prisoten tudi član 

Janez Krajnc. Želi tudi odgovore na svoja vprašaja in pobude, ki jih še ni prejel na seji. 

 

SKLEP št. 218: Občinski svet potrdi in sprejme zapisnik 21. redne seje z dne 16. 11. 2017, skupaj 

s podanimi pripombami. 

Glasovanje: prisotnih – 9 članov, ZA: 9, PROTI: 0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 

 

 

4. MANDATNE ZADEVE 

 

O tej točki se piše poseben zapisnik, ki je priloga tega zapisnika. 

 

 

 

5. POROČILO O DELU ŽUPANA V ČASU MED DVEMA REDNIMA SEJAMA 

 

ŽUPAN predstavi svoje aktivnosti v času med 21. in 22. redno sejo OS. 
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6. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2018 

(druga obravnava) 

 

ŽUPAN pojasni, da so bili v času po sprejemu osnutka odloka o proračunu za leto 2018 sklicani zbori 

krajanov in seje delovnih teles, z namenom podaje morebitnih predlogov in pripomb za uskladitev 

predloga. Predstavi vse spremembe in dopolnitve v primerjavi s predlogom iz prve obravnave. 

 

Ksenija DITINGER predstavi prejete amandmaje, ki jih je vložil član Franc Hamler in h katerim je 

bilo podano tudi predhodno mnenje župana. 

 

Franc HAMLER se strinja s pojasnilom, da amandmaji niso vloženi povsem skladno s postopkom, pa 

vendar je bistvena njihova vsebina. V kolikor bo zapisano mnenje in pojasnilo župana v tej smeri tudi 

realizirano, potem tudi umika vložene amandmaje. Predlaga tudi, da po sprejemu proračuna, delovna 

telesa pripravijo podrobnejše programe dela. Doda še, da mu nekatere zadeve v zvezi s projektom Oskrba 

s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, ki tudi predstavlja največji investicijski projekt proračuna, niso 

povsem jasne, zato tudi ne bo mogel podpreti sprejema tega proračuna, čeprav meni, da je proračun 

dobro razporejen. 

 

ŽUPAN pove, da bo občina pobude, ki predstavljajo vsebino amandmajev, resno obravnavala. 

 

SKLEP št. 220: Občinski svet sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2018, 

v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 10 članov, ZA: 9, PROTI: 0, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet 

 

 

 

7. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O POSTOPKU IN MERILIH ZA 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MUTA (druga 

obravnava) 

 

Ksenija DITINGER predstavi spremembe in dopolnitve, ki so bile podane in usklajene v dopolnjenem 

predlogu akta. Predlog akta sta obravnavala tako odbor za negospodarstvo, kot tudi statutarno pravna 

komisija. 

 

SKLEP št. 221: Občinski svet sprejme predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v občini Muta, v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 10 članov, ZA: 9, PROTI: 0, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet 

 

 

8. PREDSTAVITEV POROČILA NADZORNEGA ODBORA O RAZPOLAGANJU S 

STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE V LETU 2016 

 

Predsednik NO Jožef KOČIVNIK predstavi končno poročilo o opravljenem nadzoru nad 

razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem za leto 2016. 

 

Franc HAMLER poda pripombo, da je iz poročila razvidno, da je bilo investicija razširitve klanca Zg. 

– Sp. Muta precej povišana, zato sprašuje, ali je vsebina te podražitve projekta ustrezna. 
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Jožef KOČIVNIK pove, da je bilo povišanje posledica dodatnih in nepredvidenih del, ki so bila nujna 

za uspešno dokončanje projekta. 

 

ŽUPAN še dodatno pojasni vsebino povišanja investicijskih stroškov in tudi transparentnost postopka 

izbire izvajalca. 

 

 

 

9. SPREJEM NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA PROJEKTA OSKRBA S 

PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP IN INFORMACIJA O POTEKU 

PROJEKTA 

 

ŽUPAN uvodoma predstavi razloge za pripravo novelacije investicijskega programa, ki je tudi eden od 

ključnih dokumentov vloge za spremembo neposredno potrjene operacije. V kolikor želimo v projekt  

vključiti dodatne gravitacijske vodne vire, ministrstvo za okolje in prostor zahteva spremembo vloge, na 

podlagi katere se potrjuje sofinanciranje projekta. 

 

Predstavnik MPiK Martin HARNIK predstavi bistveno vsebino novelacije investicijskega programa, 

ki zajema vključitev novih gravitacijskih vodnih virov, uskladitev diskontne stopnje ter uskladitev roka 

dokončanja projekta. Poudari, da vse vključene spremembe v finančnem vidiku rezultirajo brez 

vsakršnega odstopanja.  

 

Bojan KASPAR izrazi zaskrbljenost, da se občina zavezuje, da bo krila vse morebitne razlike ob izpadu 

sofinanciranja. Sprašuje tudi, zakaj se vrtina Karavaning ni črtala, saj je bilo prvotno to tudi prevideno. 

 

Martin HARNIK pojasni, da je mnenje stroke, da naj vrtina ostane v okviru projekta zgolj kot rezerva, 

poleg tega pa se bo izvedla na nižji globini od prvotno predvidene (zgolj na 25 m). 

 

Franc HAMLER pove, da je večina zadev sprejemljivih in tudi podpira vključitev gravitacijskih virov 

ter ohranitev vrtine, vse z namenom zagotavljanja osnovne naloge občine po zagotavljanju pitne vode. 

Zanima pa ga, zakaj druge občine, ki sodelujejo v projektu nasprotujejo temu, in se sprašuje, ali za to 

obstajajo tehtni razlogi. Meni, da bi bilo potrebno predhodno vse te spremembe uskladiti z ostalimi 

občinami ter šele nato potrjevati novelacijo, zato tudi ne bo podprl sprejema tega akta. 

 

ŽUPAN pove, da s tovrstnim razmišljanjem lahko projekt zaključimo takšen kot je, tj. brez 

gravitacijskih vodnih virov. Občine so zahtevale sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki bi nastale 

v zvezi z vlogo za spremembo neposredno potrjene operacije, ki ga pripravljata dve odvetniški družbi. 

Sicer pa vse dokler MOP ne potrdi spremembe, ostaja projekt takšen, kot je bil prvotno potrjen. 

 

Aleksander AMBROŽ pove, da iz vsebine investicijskega programa jasno izhaja, da je potrebno 

uskladiti diskontno stopnjo, kot jo narekuje evropska uredba, saj se bo v nasprotnem projekt podražil za 

cca. 2,8 mio evrov in obstaja vprašanje, kdo bo to razliko kril. 

 

Martin HARNIK pove, da se je v postopku potrjevanja projekta spremenila diskontna stopnja, in sicer 

je v prejšnji finančni perspektivi znašala 7%, v novi pa znaša 4%. Ta sprememba pa pri potrditvi 

projekta oz. izdaji odločitve o sofinanciranju ni bila upoštevana, zato  jo je nujno potrebno uskladiti 

sedaj, k čemur nas zavezuje evropska direktiva. 
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Vladimir TOPLER še doda, da OS nikoli ni odločal o dejstvu, da se gravitacijski vodni viri črtajo, 

ampak je to nastalo nekje drugje. 

 

 

SKLEP št. 222: Občinski svet sprejme predlog novelacije Investicijskega programa za projekt 

Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 10 članov, ZA: 7, PROTI: 0, NE GLASUJE: 3 – sklep je sprejet 

 

 

 

10. OBVESTILO ŽUPANA O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2017 

 

ŽUPAN predstavi razloge in namensko porabo sredstev proračunske rezerve, za potrebe odprave 

posledic neurja v mesecu avgustu 2017. 

 

 

 

11. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV 

 

Franc HAMLER sprašuje, zakaj ni bilo na dnevnem redu točke promet z nepremičninami. Sprašuje 

tudi, zakaj se ne prične z gradnjo novega stanovanjskega objekta za mlade družine. Poda pobudo, da se 

za pešpot Zg. Muta – Tuš predvidi tudi trasa po hribu oz. naj se zanjo izdela stroškovnik. Zanima ga 

tudi, ali so se preostali kostanji ob močnem vetru tudi poškodovali. Zanima ga, ali ima občina 

pripravljene oz. napolnjene protipoplavne vreče ter kdaj se bo zamenjala razsvetljava v telovadnici. 

Apelira, da nova avtobusna postaja čim prej zaživi in da naj na Zg. Muti pripelje več avtobusov. 

Predlaga, da se v Ulici ob polju ustrezno zarišejo parkirišča ter da naj se pri predvidenem podhodu pri 

kolesarski stezi na Sp. Muti predvidi tudi ustreznost trase za invalide. Ponovno naproša, da naj župan 

vnaprej predstavi oz. napove pričetek izvedbe večjih investicijskih del. Predlaga, da naj zaposleni v 

občinski upravi spremljajo seje OS, da bodo ustrezno informirani o sprejetih odločitvah. Predlaga tudi, 

da se naj spremeni lastniška struktura v JKP Radlje ob Dravi d.o.o., saj nekatere občine ustanavljajo 

svoja podjetja in s tem jemljejo izvajanje dejavnosti v skupnem podjetju. Zahvali se za imenovanje v 

svet javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi ter vsem zaželi lepe praznike. 

 

ŽUPAN pove, da se bo obravnava točke o prometu z nepremičninami uvrstila na naslednje seje, saj se 

je v okviru sprejema proračuna potrdil tudi nov načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 

2018. Pobuda o gradnji novega stanovanjskega objekta, pomeni tudi zagotovitev proračunskih sredstev, 

v novem letu se predvideva izdelava projekta. Za pešpot bo izdelanih več variant, tudi za traso preko 

hriba. Glede kostanjev ne more ničesar zagotoviti, morda so se tudi poškodovali, glede protipoplavnih 

vreč pa pove, da je to v ingerenci PGD Muta, ki majo  zadevo tudi pod nadzorom. V zvezi z razsvetljavo 

v telovadnici pove, da se bo investicija realizirala skupaj s sanacijo stropa, še vedno pa čakamo na ugodne 

razpise o sofinanciranju, saj so stroški precej visoki. Glede avtobusne postaje bomo zadeve poskušali čim 

prej urediti, prav tako bomo proučili zadevo glede parkirišč v Ulici ob polju. Podhod kolesarske steze je 

predviden v širini 2,8 m in z naklonom 1%, tako da bo primeren tudi za invalide. Glede spremembe 

lastniškega deleža v družbi JKP Radlje ob Dravi d.o.o. je že bila razprava na skupščini, vendar obstajajo 

pomisleki, saj lastniška struktura temelji na številu prebivalcev v posameznih občinah. 

 

Aleksander AMBROŽ se zahvali za korektno delo in upa, da se bo to tudi nadgradilo, predvsem kar se 

tiče podpiranja dobrih idej oz. vsaj nenasprotovanju le-tem. 
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Milan STRAMEC poda pobuda, da se prehod za pešce na Glavnem trgu zamakne oz. prestavi kot je bil 

pred izgradnjo vodovoda. 

 

ŽUPAN pove, da je prehod zarisan v skladu z zahtevami DRSI kot upravljavca te državne ceste. Sicer 

pa se bo na tem delu tudi odstranil zid, ki bo omogočal pešcem dostop, s tem pa se bo tudi zagotovil 

dodaten prostor za parkirišča. Nazadnje še vsem občanom zaželi prijetne praznike. 

 

 

 

 

Zaključek: ob 19.30 uri. 

 

 

Zapisala: 

Ksenija DITINGER 

direktorica občinske uprave 

 

ŽUPAN 

Mirko VOŠNER 

 

 

 

 

Priloga: 

- Zapisnik tč. 4 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinski svet 

Številka: 03221-0009/2017-3/1 

Datum: 10. 1. 2018 

 

V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

24/13, 18/16) se sestavi 

 

 

 

Z A P I S N I K 

4. točke dnevnega reda: »Mandatne zadeve« 

 

23. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 21. december 2017 
 

 

Kraj: sejna soba Občine Muta, Glavni trg 17, Muta 

Čas: 21. 1. 2017 od 17.00 do 19.30 ure 

Prisotnost: 

                             ČLANI OS:                                                             OSTALI: 

- Aleksander AMBROŽ - Mirko VOŠNER, župan 

- Franc HAMLER - Ksenija DITINGER, direktorica OU 

- Rudolf KOLEŽNIK 

- Bojan KASPAR                      

- Milena URNAUT, računovodja (VI) 

- Sonja REPNIK, koordinator (VI) 

- Tone KVASNIK 

- Jože PANZI 

- Milan STRAMEC 

- Vladimir TOPLER (od 17.15 dalje)  

- Janez KRAJNC 

- Matjaž ZORJAN 

 

Manjkajoči: 

- Silvo IZAK 

- Brigita ALTENBAHER, podsekretarka 

OSOU 

- Petra VERHNJAK, strokovna sodelavka (VI) 

- Jožef KOČIVNIK, predsednik NO 

- Martin HARNIK, predstavnik MPiK SG 

 

 

  

  

 

 

O tej točki se vodi poseben zapisnik, saj je bila javnost izključena, posneta pa je na DVD št. 0322-

0004/2014-22. 
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4. MANDATNE ZADEVE 

 

- Imenovanje novega predsednika Odbora za celostni razvoj občine 

 

Ksenija DITINGER pojasni, da je dosedanji predsednik Bojan KASPAR podal pisno odstopno izjavo, 

da odstopa s funkcije predsednika odbora za celostni razvoj občine, s tem da ostaja kot član tega odbora. 

Poslovniško določilo pravi, da se predsednik lahko imenuje izmed članov, ki so hkrati predstavniki OS. 

V skladu s tem je mogoče imenovanje novega predsednika izmed naslednjih članov: Tone Kvasnik, ki se 

je že vnaprej tej funkciji odpovedal ter Vladimir Topler. 

 

Vladimir TOPLER pove, da bo o prevzemu funkcije še razmislil in odločitev sporočil do 10. 1. 2018. 

 

 

- Imenovanje predstavnika soustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola 

Radlje ob Dravi 

 

Ksenija DITINGER pove, da je v odprtem roku za podajo predlogov kandidatov, bil dan zgolj predlog 

OO N.Si Muta, in sicer za kandidata Franca Hamlerja. 

 

SKLEP št. 219: V svet javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi se kot predstavnik 

Občine Muta imenuje Franc HAMLER. 

Glasovanje: prisotnih – 10 članov, ZA: 10, PROTI: 0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 

 

 

Zapisala: 

Ksenija DITINGER 

direktorica občinske uprave 

 

ŽUPAN 

Mirko VOŠNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Ž U P A N 

Številka:03221-0001/2018 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

4.   

ZADEVA: Mandatne zadeve 

- Imenovanje novega predsednika Odbora za celostni 

razvoj občine 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

/ 

 

 

 

KMVVI 

 

 

  Občinski svet sprejme odločitev, da se za predsednika 

OCRO imenuje Vladimir TOPLER. 

 

 

 

 

- Obrazložitev 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si


 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 

Obrazložitev: 

 

1. Imenovanje novega predsednika Odbora za celostni razvoj občine 

 

Predsednik OCRO Bojan Kaspar je na 20. redni seji OS dne 10. 10. 2017 podal ustno izjavo o odstopu s 

funkcije. Dne 16. 11. 2017 je v zvezi s tem podal še pisno izjavo, ki jo je dne 21. 11. 2017 dodatno 

obrazložil, da odstopa zgolj s funkcije predsednika, ostaja pa član tega odbora.  

 

V skladu 65. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 24/13) predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov.  

 

Na 22. redni seji je član Tone Kvasnik izjavil, da funkcije ne želi prevzeti, član Vladimir Topler pa je 

izjavil, da bo o prevzemu funkcije še razmislil in odločitev sporočil naknadno. Dne 17. 1. 2018 je Vladimir 

Topler podal pisno soglasje k imenovanju za predsednika odbora. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER 

direktorica občinske uprave 
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Številka:03221-0001/2018 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

5.   

ZADEVA: Poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

Župan 

 

 

 

 

/ 

 

 

 / 

 

 

 

 

- Poročilo župana v času od 22. do 23. redne seje OS 
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OBČINA MUTA  

ŽUPAN 
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 

 

Številka:  03221-0001/2018 - 2 

Datum: 31.01.2018 

 

ZADEVA: POROČILO ŽUPANA MED 22. IN 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE MUTA 
 

 

PETEK 

22.12.2017 

• MARALD-MARSEL- dokončanje projekta SE-3,  

• Sv. Primož- ureditev ceste, plaz,  

SREDA 

3.1.2018 

• RIBIČJE-ureditev komunalne infrastrukture (vodovod, cesta)-sestanek ! 

• ARH DECO- ceslostna ureditev Sp. & Zg.Mute 

ČETRTEK 

4.1.2018 

• ECE-elektrifikacija in izgradnja TP-»ind.cona jug«  

• KANALIZACIJA GORTINA, KLANEC –sestanek z izvajalci del, ogled terena 

• VRHNJAK Tine,s.p.-predelava lesa-problematika delovno-proizvodnih površin in 

lokalne ceste  

PETEK, 

5. 1. 2018 

• Gradbeni nadzor,  JKP Radlje ob Dravi, kanalizacija Gortina 

PONEDELJEK,  

8. 1. 2018 

• KIENHOFEN- sestanek s projektanti, nadzorom in OU-JZP,  uskladitev 

dinamike izvedbe projekta, optimizacija, vključevanje izvajalcev 

TOREK,  

9. 1. 2018 

• Matej ŠVAB, Glasbena šola Radlje ob Dravi 

• SREČANJE PODJETNIKOV, Gostilna pri lipi 

SREDA,  

10. 1. 2018 

• ZUM, sestanek v zvezi z OPN 

• ANDRA, d.o.o., sanacija gozda-Sv. Jernej 

ČETRTEK,  

11. 1. 2018 

• Odvetniška pisarna P & P- projekt vodooskrbe- ocena zahtev PS v »sporazumu 

med občinami « glede meničnega jamstvo ! 

PETEK,  

12. 1. 2018 

• 15.seja PROJEKTNEGA SVETA, vodooskrba - obravnava vloge občine Muta 

SOBOTA,  

13. 1. 2018 

• Čebelarsko društvo Muta Vuzenca, zbor članov 

PONEDELJEK,  

15. 1. 2018 

• Silva DULER, Dom Hmelina-projekt :«pomoč na domu« 

• SE3- MARALD-MARSEL, Marko ČREŠNIK, 

• NG BAUER-izvajanje koncesijske dejavnosti 

• ZAVOD ZA GOZDOVE, DIAR Vito LUŽNIK, OMORIKA, d.o.o, 

TOREK,  

16. 1. 2018 

• Sodišče LJ, Milko BREMEC 

• MGRT,  realizacija sklepa o sofinanciranju projekta Kienhofen 

SREDA,  • Ivan KUKOVEC, Ribičje- MČN, ureditev dovoza,… 

  

 

http://www.muta.si/
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17. 1. 2018 • Danilo URAN, stanovanje Primož na Pohorju 

• Bojan KASPAR, Tonek KVASNIK, Vojko BUTOLO- pobuda za JZP-Sp. Muta 

(stanovanjska gradnja, vrtec, garaže,…) 

• Turistično društvo Muta-program dela 

• VGP Drava-sanacija hudournikov v letu 2018 

• Lasniki zemljišč SE3-sestanek, geodetska izravnava parcel  

• Predstavitev zbornika Kovaškega in gasilskega Muzeja 

• PGD Muta-sestanek 

ČETRTEK,  

18. 1. 2018 

• TISKOVNA KONFERENCA »VODOORKRBA«-predstavitev novelacije 

projekta v občini Muta, zahteve PS, napoved oddaje vloge na MOP 

PONEDELJEK,  

22. 1. 2018 

• STRUC - sestanek ; pridobivanje  služnostne pravice za izgradnjo vodovoda,  SŠ 

Muta-zemljišče,…  

• NG BAUER-vzdrževanje občinskih cest 2018 

• Slavica POTNIK, Knjižnica Radlje ob Drav-program dela 2018 

• Etažni lastniki Glavni trg 4-energetska obnova objekta 

TOREK,  

23. 1. 2018 

• RRA, Dogovor regij, nabor projektov, ključ sofinanciranja, izdelava DIIP 

SREDA,  

24. 1. 2018 

• Projekt »vodooskrba«-sestanki na pristojnih  službah- Lj. 

ČETRTEK,  

25. 1. 2018 

• KOCEROD, 19. seja  družbenikov 

• ZIP Center- glasilo  »Mučan« 

• Izletnik, Marijan LUŽNIK-vozni red za novo AP 

 

PETEK, 

26. 1. 2018 

• Andrej NOVAK- izgradnja črpališča 

• KOPARC, Stanko ŠTOSIR, Rudi KOLEŽNIK, izvedba mostu, reklamacija,… 

• ŠC Slovenj Gradec, Gabrijela KOTNIK-problematika ureditve statusa zemljišča 

• Zavod RADELA, Poropat-vključitev v javna dela 

• Predaja delovnega stroja MAESTRAL, STRUC, d.o.o. 

SOBOTA, 

27. 1. 2018 

• Maturantski ples, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta 

PONEDELJEK 

29.1.2018 

• BAUER-dinamika izgradnje protiprašnih zaščit, obnova nevarnih odcepov, 

program letnega  vzdrževanja cest 

TOREK 

30.1.2018 

• OŠZ MUTA-letni program športa 2018, sestanek s predsednikom  

SREDA 

31.1.2018 

• MŠ-ureditev funkcionalnih zemljišč  za SŠ Muta-sestanek z lastniki 

• MZ-soglasje k izgradnji lekarniške podružnice Muta 
 

 

 

V obdobju med obema sejama pa sem opravil še 28 raznih sestankov z občani oz. strankami. 

 

 

 

Mirko VOŠNER, župan 
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Ž U P A N 

Številka:03221-0001/2018 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

6.   

ZADEVA: Sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji 

Muta 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

Predstavnik OSOU Koroška 

 

 

 

 

/ 

 

 

 OS sprejme predlog DIIP-a Ureditev komunalne 

infrastrukture v aglomeraciji Muta, v predloženem besedilu. 

 

 

 

 

- Obrazložitev 

- DIIP 
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Občinska uprava 

Obrazložitev: 

 

1. Uvod:  

Na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sklenitev Dogovora za razvoj 

regij (DRR), morajo občine do 15. 2. 2018 oddati prijave RRA Koroška za izvedbo projektov, ki se bodo 

sofinancirali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 

2020. 

 

Za Občino Muta se v okviru dogovora planira cca. 1,2 mio EUR. Med  prioritetne projekte, ki izpolnjujejo 

zahteve prednostnih naložb in so skladni z regionalnim razvojnim programom Občina Muta uvršča 

naslednje projekte: 

- Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta 

- Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone Muta 

- Dravska kolesarska pot (skupni projekt več občin) 

 

 

2. Vsebina: 

Za prijavo projekta za pridobitev sredstev sofinanciranja, uvrščenega v DRR, je potrebno skladno z 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, 60/06, 4/10 in 27/16) pripraviti dokument identifikacije investicijskega projekta, 

s katerim se določijo name, cilji in potrebe ter pričakovani rezultati idejne rešitve. 

 

Projekt Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta vključuje dograditev manjkajočega 

kanalizacijskega sistema znotraj aglomeracije Muta. Gre predvsem za območja naselja ob POC Gortina, 

ob trgovskem centru Tuš, naselja ob vrtnariji na Sp. Muti ter povezava IC Muta in bližnjega naselja na 

povezovalni vod v križišču pri trg. centru Tuš.   

 

3. Cilj: 

Temeljni cilj operacije je zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih voda, kjer si prizadevamo k 98% priključenosti v aglomeraciji z več kot 2.000 PE 

oziroma povečati število prebivalcev, priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Z 

operacijo se bo zmanjšalo emisije v vodna telesa, za katera je skladno z načrtom upravljanja voda iz 

predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda, ugotovljeno, da so v slabem stanju ali da okoljski cilji zanje ne 

bodo doseženi. 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER, 

direktorica občinske uprave 
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Številka:  411-0010/2018 
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POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJA 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 

UREDITEV KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V 

AGLOMERACIJI MUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTITOR/nosilec: OBČINA MUTA 

Glavni trg 17 

2366 Muta 

 

 
 
 

 Žig in podpis odgovorne osebe 

 Mirko Vošner – župan občine Muta 
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1 UVODNO POJASNILO 
 
Projekt Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta (ID 16373) se uvršča v nabor 
projektov oz. izvedbeni dokument v okviru dogovora za razvoj regij. Dogovor vključuje:  
 

(1) regijske projekte in  
(2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. 

 
Predmetni projekt je opredeljen kot sektorski razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega 
ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na 
uresničevanje razvojnih prioritet v regiji – v konkretnem primeru uresničuje cilje Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št 98/2015 in 76/2017), ki v svojem 39. členu opredeljuje 
(podaljšuje) prehodne roke za oskrbovalne standarde: 
 

- 31.12.2021, za komunalno vodo, ki se odvaja po kanalizaciji iz aglomeracije s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (aglomeracija Muta > 2.000 PE), ali iz 
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali za 
komunalno odpadno vodo, ki se zbira v nepretočni greznici v aglomeraciji s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, če gre za iztok v občutljivo območje ali v 
vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali v vodo na vodovarstvenem 
območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode. 

 
Ugotovitev, da Slovenija ne izpolnjuje zahtev direktive o čiščenju komunalne vode (Direktiva 
91/271/EGS), na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo do 31. decembra 
2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih 
poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE. Tako se v Operativnem 
programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2013 – 2020 opredeljuje 
cilj: 
 

- da bo 97 % celotne obremenitve z območij poselitve z več kot 2000 PE priključenih na 
javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih 
voda. 

 

1.1.1 Namen in predmet operacije 
 
Izgradnja komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta je pomembna ureja področje okoljske 
infrastrukture in trajnostnemu razvoju urbanih območij, kjer se stremi k doseganju sinergijskih 
učinkov kot: varstveni, gospodarski in družbeni učinki s ciljem povečane upravne učinkovitosti. 
 
Eden glavnih vzrokov prekomernega onesnaževanja voda so točkovne emisije komunalnih 
odpadnih voda, posredno pa tudi podtalne vodne zaloge, namenjene vodooskrbi. V 
aglomeraciji Muta večina (82%) odpadne komunalne vode zbira v čistilni napravi Muta – 
Vuzenica, prečiščene vode pa se prelivajo v reko Dravo. Preostanek prebivalstva še nima 
urejene komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tam so v večini 
primerov zgrajene eno ali dvoprekatne greznice s prelivnim kanalom in ponikalnico. Te 
odpadne vode se zlivajo v reko Dravo - v območje Nature 2000 oz. onesnažujejo podtalnico. 
Takšno zatečeno stanje je z okoljevarstvenega vidika nesprejemljivo in zahteva ureditev 
zatečenega stanja. 
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Z operacijo se rešuje okoljevarstvene potrebe prebivalcev, industrije in drugih deležnikov v 
aglomeraciji Muta v smeri izboljšanje stanja okolja. Drug razlog za implementacijo operacije je 
upoštevanje zakonskih določil za izvedbo projektov v skladu z roki, ki jih določa Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 oz 
Uredba Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št 98/2015 in 
76/2017). 
 
Namen operacije je torej zgraditi manjkajočo komunalno infrastrukturo za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Muta ter priključitev prebivalstva in industrije na 
centralno čistilno napravo Muta – Vuzenica. To bo omogočilo kvalitetnejše bivanjske 
pogoje, skladno s sonaravnim bivanjem z okoljem in celotni razvoj lastnih potencialov, kjer je 
v ospredju ohranjanje narave in sanacija zatečenega stanja in sicer: 
 

• Zgraditi komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda ter priključitev prebivalstva na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
s pokritostjo več kot 97% PE,  

• zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla), 

• zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, 

• ohranitev naravnih virov in eko sistemov, 

• izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, 

• izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, 

• izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo, 

• povečanje poplavne varnosti, 

• naravno bogatenje podtalnice, 

• preprečevanje erozije, 

• večanje retencijskega prostora, 

• zmanjšanje vpliva klimatskih sprememb. 
 
Cilji operacije je zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda, kjer se zasledujejo cilji Varstva okolja občine Muta 
in sicer 
 

• izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in 
v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode; 

• povečanje stopnje priključitve na javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Muta 
(ID16373) z več kot 2.000PE, ki bo predstavljalo 98% priključenost; 

 
 
Pričakovani rezultat je več prebivalcev, priključenih na sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda (iz 82% priključenosti PE na 98% priključenost PE) 
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1.2 Predstavitev investitorja/nosilca projekta 
 

 

 OBČINA MUTA 
 

Naslov: Glavni trg 17 
2366 Muta 

Telefon: +386 2 88 79 600 

Faks: +386 2 88 79 606 

E-mail: obcina.muta@muta.si 

Spletna stran: www.muta.si 

Odgovorna oseba Mirko Vošner - župan 
   

 
Občina Muta leži v koroški statistični regiji, v osrednji Dravski dolini na severovzhodnem delu 
Slovenije, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Obsega 
dve geografsko - gospodarski enoti: dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim svetom do 
vznožnih obronkov hribovitega zaledja in hriboviti svet vzdolž državne meje. Muta leži v 
predalpskem svetu, ki ima bogato floro in razmeroma obilo površinskih voda. 
 
Središče občine je trg Zgornja Muta, gručasto naselje na dvignjeni naselbini ob glavni cesti 
Dravograd – Maribor, ki posebej lepo izstopa na zahodni strani. Večja naselja Zg. Muta, Sp. 
Muta in Gortina so se torej razvijali na ravninskem delu, zaselki Pernice, Mlake, Sv. Jernej nad 
Muto in Sv. Primož nad Muto pa se razprostirajo po hribovitih predelih Golice in Kobanskega 
ob državni meji. Vsi zaselki skupaj tvorijo složno celoto na 39 km2 in 3770 prebivalcev. 
Sosednje občine na slovenski strani, ki obdajajo občino Muta so Radlje ob Dravi, Vuzenica in 
Dravograd, na drugi strani državne meje pa sta to  občini Aibl in Soboth. 
 

  

  

 

mailto:obcina.muta@muta.si
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2 OPREDELITVE DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)  

 
 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010, 27/2016). 
 
Predmet operacije je dograditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta s priključitvijo 
na centralno čistilno napravo Muta - Vuzenica.  
 
Operacija se uvršča v okvir projektov dogovora za razvoj regij, ki temelji na regionalnem 
razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne 
potenciale. 
 
Dogovori za razvoj regij je nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna 
razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo 
neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in 
regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta 
način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik. 
 
 

2.1 Povzetek operacije 
 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v urbani aglomeraciji Muta (ID 16373), z več kot 2.000 PE, 
vzpostavlja sistem čiščenja odpadnih voda in priključitev na centralno čistilno napravo Muta – 
Vuzenica s ciljem 97% priključitve na javno infrastrukturo. Operacija je narvanana v reševanje 
prekomernega točkovnega onesnaževanja voda z emisijami komunalnih odpadnih voda tako 
prebivalcev, kot gospodarskih subjektov v aglomeraciji Muta, kar bo zmanjšalo obremenitev 
okolja, izboljšalo biotsko pestrost (zmanjšanje stopnje onesnaženosti) in omogočilo trajnostni 
prostorski in gospodarski razvoj območja. Trajnostni razvoj, kot je »zadovoljevanje potreb 
sedanjih generacij, ne da bi bile s tem ogrožene možnosti prihodnjih generacij za 
zadovoljevanje njihovih«, priznava naravo kot kvaliteto, ki jo bodo potrebovale prihodnje 
generacije. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov države in 
občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem, zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS). Izgradnja infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunalnih voda predstavlja odpravo razlik glede zaostanka vzpostavljene 
infrastrukture čiščenja odpadnih voda. 
 

2.1.1 Opis obstoječega stanja 
 
Na območju urbanega naselja Muta oz. aglomeracije Muta (ID 16373) z več kot 2.000 PE 
stanje kanalizacijskega omrežja ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, danih z zakonodajo in 
standardov s področja čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Območje aglomeracije je 
poseljeno z eno in večstanovanjskimi objekti ter skladno z namensko rabo prostora pozidano 
s poslovnimi objekti za proizvodno in storitveno rabo. Kanalizacijsko omrežje je nezadostno, 
pomanjkljivo, kar pomeni, da večina objektov vodi odplake v pretočne ali nepretočne greznice, 
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del greznic se preliva v obstoječe vodotoke ali improvizirane meteorne kanale na območju 
naselja Muta. 
 

2.1.2 Opis rešitve 
 
Osnovni namen investicije je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z 
učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in ohranitev naravnega okolja. Določila vastva okolja 
med drugim pomenijo sistem in sposobnost uresničevanje ciljev varstva okolja ter med drugim 
zagotavljajo: 
 

• kolektivno ukrepanje in sodelovanje države, lokalnih skupnosti in povzročiteljev 
obremenjevanja okolja; 

• preventivno delovanje; 

• načelo odgovornosti in plačil za obremenjevanje okolja. 
 
V okviru operacije se bo celostno uredila komunalna infrastruktura za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda ter priključitev na čistilno napravo Muta-Vuzenica. V okviru projekta se bo 
uredila komunalna infrastruktura v aglomeraciji Muta.  
 

2.1.3 Namen - predmet operacije:  
 
izgradnja primarne in sekundarne komunalne infrastrukture (izgradnja kanalizacijskega 
omrežja) v urbani aglomeraciji Muta (ID16373) z več kot 2.000 PE ter ciljem 97% priključitve 
na kanalizacijsko omrežje in odvajanjem odpadnih voda na čistilno napravo Muta-Vuzenica. 
Operacija sledi razvojnim ciljem Varstva okolja občine Muta, regionalčnim razvojnim ciljem ter 
drugim razvojnim dokumentom, ki veljajo v Sloveniji in EU: 
 

2.1.4 Cilj operacije: 
 

• izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in 
v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode; 

• povečanje stopnje priključitve na javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Muta 
(ID163737) z več kot 2.000 PE, ki bo predstavljala 98% priključenost; 

• dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode; 

• izboljšati kakovost okolja; 
 
 

2.2 Skladnost operacije z Regionalnim razvojnim programom za 
Koroško razvojno regijo 2014 – 2020 

 
Operacija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 
2014 – 2020, kjer se zrcali v: 
 

• 2. razvojni prioriteti: Kakovost življenja in dostopnost regije  

• 2.1 investicijsko področje: Varovanje okolja in upravljanje s prostorom; 

• 2.1.2 ukrep: Oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda 
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Operacija predstavlja izboljšanje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev občine Muta, s 
celovitejšimi ukrepi varovanja okolja in upravljanja prostora ter zagotavljanja zdravja, 
vključujoče skupnosti ter večje povezanosti med mestom in podeželjem. Operacija se 
osredotoča na zagotavljanje potrebne infrastrukture ter obvladovanja tokov odpadnih voda z 
namenom izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja , kjer so aktivnosti usmerjene v: 
 

- infrastruktura za obvladovanje tokov odpadnih voda (npr. čistilne naprave, 
kanalizacijski vodi…); 

- preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru in obvladovanje tokov odpadkov; 
- združevanje in optimizacija procesov načrtovanja, upravljanja in vzdrževanja javne 

infrastrukture; 
- aktivnosti ozaveščanja, informiranja na vseh ravneh družbe. 

 
Kazalniki rezultata operacije v okviru RRP glede na operacijo so: 
 

Kazalnik 
Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Ciljna 
vrednost 

Delež prečiščene odpadne vode z vsaj 
sekundarnim čiščenjem v %  

% 82% 98% 

Št. priključkov na javno kanalizacijsko omrežje PE 2.066 2.460 

 
 

2.3 Skladnost operacije z Operativnim programom za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 

 
V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 
2020 se zrcali v: 
 

- Prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; 
- Tematski cilj: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov; 
- Prednostna naložba: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda 

Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države 
članice in presegajo te zahteve; 

- Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda. 

 
Republika Slovenija mora v skladu z direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode oz Uredbo 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št 98/2015 in 76/2017), ki v svojem 
39. členu opredeljuje (podaljšuje) prehodne roke za oskrbovalne standarde do 31.12.2021 za 
komunalno vodo, ki se odvaja po kanalizaciji iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako 
ali večjo od 2.000 PE (aglomeracija Muta > 2.000 PE), ali iz komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali za komunalno odpadno vodo, ki se zbira v 
nepretočni greznici v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, če gre 
za iztok v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali v 
vodo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode. 
 
Operacija sledi specifičnemu cilju 1: »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture 
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. Z operacijo se sledi celovitemu 
reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji Muta, 
kjer se bo priključenost na kanalizacijsko omrežje povečalo na 98% ter odpadne vode prečistilo 
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na čistilni napravi Muta-Vuzenica. Občina Muta bo z izvedbo operacije omogočila kvalitetnejše 
bivanjske pogoje, skladno s sonaravnim bivanjem z okoljem in celotni razvoj lastnih 
potencialov, kjer je v ospredju ohranjanje narave in sanacija zatečenega stanja. 
 
Kazalniki rezultata operacije: 
 

ID Kazalnik 
Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Ciljna 
vrednost 

6.1 

Povečanje obremenitev s komunalno odpadno 
vodo iz aglomeracij z obremenitvijo, večjo od 
2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni 
čistilni napravi 

PE 2.066 2.460 

 
Kazalniki učinka operacije: 
 

ID Kazalnik 
Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Ciljna 
vrednost 

C019 
Čiščenje odpadne vode: dodatni prebivalci, 
deležni boljšega čiščenja odpadne vode 

PE 0 +394 

 
 

2.4 Opredelitev ciljne skupine, analiza potreb in izvedljivost 
 

2.4.1 Opredelitev ciljne skupine 
 
Ciljna skupina so: 
 

- Končni uporabniki: prebivalci in poslovni subjekti v občini Muta (aglomeraciji 
Muta); 

 

2.4.2 Analiza potreb ciljne skupine 
 
Osnovni namen investicije je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z 
učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in ohranitev naravnega okolja. Analiza stanja kaže, da 
je za razvoj naselja Muta (aglomeracije Muta) in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti na 
področju odvajanja odpadnih voda nujno investirati v izgradnjo komunalne infrastrukture, ki 
pomeni dodaten kamen v smeri trajnostnega razvoja in ohranjanju narave ter obstoječega 
poselitvenega vzorca. Investicija bo zadovoljevala potrebe po komunalni infrastrukturi v 
naselju Muta, kjer se odpirajo neposredne možnosti za izgradnjo novih stanovanjskih objektov 
ter nove možnosti za ureditev novih zazidalnih zemljišč. 
 

  

  

 



 

 

 
 

Stran 11 
 

2.5 Finančna opredelitev operacije  
 

2.5.1 Opredelitev stroškov 
 
V ocenjeni vrednosti izvedbe operacije so zajeti stroški za izvedbo operacije. 
 

Tabela 1: Finančna opredelitev operacije. 
 

  Postavka za izvedbo investicije brez DDV 
DDV, ki ni 
strošek 
projekta 

DDV SKUPAJ 

1 
Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del - gradnja komunalne 
infrastrukture 

409.000,00 89.980,00 0,00 409.000,00 

2 
Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(stroški storitev izdelave dokumentacije, 
gradbeni nadzor, varstvo pri delu, ...) 

39.000,00 8.580,00 0,00 39.000,00 

3 
Stroški storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o operaciji 

6.000,00 1.320,00 0,00 6.000,00 

SKUPAJ 454.000,00 99.880,00 0,00 454.000,00 

 
Iz tabele izhaja, da je skupna vrednost projekta (vključno z DDV, ki ni strošek projekta, skladno 
s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost) 454.000,00 EUR.  
 

2.5.2 Dinamika vlaganj 
 

Tabela 2: Dinamika izvedbe operacije. 
 

  
Postavka za izvedbo 

investicije 
  2018 2019 2020 SKUPAJ 

1 

Stroški izvedbe 
gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del - 
gradnja komunalne 
infrastrukture 

neto 23.000,00 8.000,00 8.000,00 39.000,00 

DDV, ni strošek 
projekta 

5.060,00 1.760,00 1.760,00 8.580,00 

SKUPAJ 23.000,00 8.000,00 8.000,00 39.000,00 

2 

Stroški storitev zunanjih 
izvajalcev (stroški 
storitev izdelave 
dokumentacije, gradbeni 
nadzor, varstvo pri delu, 
...) 

neto 0,00 180.000,00 229.000,00 409.000,00 

DDV, ni strošek 
projekta 

0,00 39.600,00 50.380,00 89.980,00 

SKUPAJ 0,00 180.000,00 229.000,00 409.000,00 

3 

Stroški storitev 
informiranja in 
obveščanja javnosti o 
operaciji 

neto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

DDV, ni strošek 
projekta 

440,00 440,00 440,00 1.320,00 

SKUPAJ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

SKUPAJ SKUPAJ 25.000,00 190.000,00 239.000,00 454.000,00 
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2.5.3 Viri financiranja operacije po letih 
 

Tabela 3: Viri financiranja operacije. 
 

VIR 2018 2019 2020 SKUPAJ delež 

UPRAVIČENI STROŠKI 25.000,00 190.000,00 239.000,00 454.000,00 100,00% 

Kohezijski sklad 21.250,00 161.500,00 203.150,00 385.900,00 85,00% 

Občina Muta 3.750,00 28.500,00 35.850,00 68.100,00 15,00% 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

Občina Muta 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

SKUPAJ 25.000,00 190.000,00 239.000,00 454.000,00 100,00% 

ESRR 21.250,00 161.500,00 203.150,00 385.900,00 85,00% 

Občina Muta 3.750,00 28.500,00 35.850,00 68.100,00 20,78% 

 
Vidimo, da je operacija sofinancirana v višini 85% upravičenih stroškov. 
 

2.6 Spisek strokovnih podlag 
 
Področje varovanja okolja in odpadnih voda je v Sloveniji urejeno z zakonodajo, ki je usklajena 
z EU predpisi. Zakoni, ki pokrivajo to področje, so Zakon o varstvu okolja, Zakon o 
gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah in Zakon o urejanju prostora. Varovanje okolja in 
odpadnih voda ureja tudi Evropska zakonodaja in predpisi, določeni s strani Evropske unije. 
 
Pomembni predpisi v Sloveniji: 
 

1. Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS, št. 
105/02). 

2. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/15, 76/17) 
3. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja 

(Uradni list RS, št. 35/96). 
4. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Ur. l. RS št. 47/05 in 45/07). 
5. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 

(Ur. l. RS, št. 103/02). 
6. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 

45/2007). 
7. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 74/2007). 
8. Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS št123/2004). 

 
Pomembni predpisi Evropske unije: 
 

1. Direktiva Sveta ES 91/271/EEC o obdelavi komunalne odpadne vode. 
2. Direktiva Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Evropske 

skupnosti na področju politike upravljanja z vodami. 
3. Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi. 
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4. Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za 
odvzem pitne vode v državah članicah EU. 

5. Direktiva Sveta ES 76/160/EEC o kakovosti kopalnih voda. 
 

2.7 Navedba odgovorne osebe za izdelavo DIIP-a, projektne in 
druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega projekta 

 

2.7.1 Navedba odgovorne osebe za izdelavo DIIP 
 

Izdelovalec DIIP-a Harnik Tine 

 

2.7.2 Navedba odgovorne osebe za projektno in drugo dokumentacijo ter 
navedba odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta 

 
Vodja projekta Ksenija Ditinger,  

Direktor občinske uprave občine Muta 
  

Naslov Občina Muta, Glavni trg 17 
2366 Muta 

  
e-mail Ksenija.ditinger@muta.si 

 

2.7.3 Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge tehnične 
dokumentacije 

 
Izdelovalec projektne 

dokumentacije  
Projekting, Marko Črešnik s.p. 

  
Naslov Št. Janž pri Radljah 75, 2360 Radlje ob Dravi 

 
  

Odgovorna oseba Marko Črešnik 
 

2.7.4 Nosilna občina / odgovorna oseba za izvedbo investicijske projekta 
 

Nosilna občina za izvedbo projekta OBČINA MUTA 
 
Glavni trg 17, 
2366 Muta 

  
Odgovorna oseba za izvedbo 

investicijskega projekta 
Mirko Vošner - župan 
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2.7.5 Upravljavec 
 

Bodoči upravljavec  JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB 
DRAVI d.o.o. 

  

Naslov 
Mariborska cesta 3, 
2360 Radlje ob Dravi 

  
Odgovorna oseba Mag. Gregor Ficko, direktor 

 

2.7.6 Organizacija za izvedbo projekta 
 
Občina Muta je za izvedo investicije ustanovila projektno skupino, kjer bo vsak posameznik 
imel natančno določeno nalogo in bo za izvedbo le-te strokovno podkovan. Projektna skupina 
je za izvedbo investicije izdelala interni terminski plan aktivnosti, ki ga bo spremljal in ocenjeval 
župan Občine Muta s svojimi svetovalci. Vodja projekta je go. Ksenija Ditinger. Vodja projekta 
bo delo izvajal preko projektne skupine, s katero se bo srečeval redno - tedensko, skupaj z 
nadzornikom gradbenih del. Podrobneje je prikazana kadrovsko-organizacijsko shema v 
nadaljevanju. 

 
 Kadrovsko organizacijska shema. 

 

Status v projektu Ime in priimek Sedanji status (zaposlitev in kje) 

Odgovorna oseba za 
izvedbo 

Mirko Vošner Župan– občine Muta 

Vodja projekta Ksenija Ditinger 
Direktorica občinske uprave Muta, 
občina Muta 

Strokovni sodelavec Martin Harnik Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

Strokovni sodelavec Nataša Jevšnikar 
Višji referent za okolje in prostor, 
občina Muta 

Strokovni sodelavec Milena Urnaut Finančnik VII/1, občina Muta 

Župan Občine 
Muta

Vodja projekta

Projektna 
skupina

Izdelovalci 
investicijske 

dokumentacije

Izdelovalci 
tehnične 

dokumentacije
Izvajalci GOI del

Nadzor nad GOI 
deli

MGRT, SVLR, 
MF…

Zainteresirana 
javnost

Občinski svet 
Občine Muta

Vaški odbor
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Projektno skupino, odgovorno za pripravo, izvedbo in nadzor investicijske, projektne, 
tehnične in druge dokumentacije sestavljajo:  
 

1. Mirko Vošner – župan, odgovorna oseba za izvedbo projekta 
2. Ksenija Ditinger, direktor občinske uprave občine Muta, vodja projektne skupine, 

odgovorna za vodenje in koordiniranje projekta. 
3. Tine Harnik, član projektne skupine odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije, 
4. Nataša Jevšnikar, višji referent, odgovorna za tehnično dokumentacijo in tehnična 

vprašanja 
5. Milena Urnaut, odgovorna za finančno vodenje, poročanje in spremljanje projekta, 

 

2.8 Analiza obstoječega stanja in izvedba operacije 
 

2.8.1 Aglomeracija 
 
Območje naselja ali dela naselja, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je aglomeracija. 
To so območja poselitve sestavljena kot skupina enohektarskih kvadratnih celic ali združenje 
več takšnih celic. Na ta območja se navezujejo zahtevani standardi oskrbe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi na področju varstva okolja. 
 

2.8.2 Aglomeracija Muta (ID 16373) 
 
Aglomeracija Muta zajema urbano območje naselja Muta, ki leži v osrednjem delu občine Muta.  
Območje okoli Gortine je bilo že zgodaj naseljeno.  
 

 
 

 Naselja v občini Muta 
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Zakon o varstvu okolja v 26. členu določa, da je odvajanje in čiščenje komunalnih in 
padavinskih voda obvezna lokalna javna služba. To pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna 
za pripravo programov ter izvedbo nujnih investicij, ki so vezane na odvajanje in čiščenje 
komunalnih in padavinskih voda. 
 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Muta je pomembno saj bo to omogočilo 
zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju in razvoju ostalih 
dejavnosti. Eden glavnih vzrokov prekomernega onesnaževanja voda so točkovne emisije 
komunalnih odpadnih voda, posredno pa tudi podtalne vodne zaloge, namenjene vodooskrbi. 
Posebej pereč problem v naselju Muta je ta, da se odpadne komunalne vode tako ali drugače 
iztekajo v reko Dravo, ta pa spada v območje Nature 2000. Takšno zatečeno stanje je z 
okoljevarstvenega vidika nesprejemljivo in kar kliče po sanaciji obstoječega stanja. 
 

 
 

 Obstoječa aglomeracija Muta (ID 16373). 
 
Državni operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je v fazi postopka 
novelacije na ravni Republike Slovenija, zato je občina Muta posredovala pripombe na osnutek 
aglomeracij iz leta 2017 – revidiran osnutek. Na spodnji sliki so podane pripombe, dopolnitve 
ter predlogi dopolnitve aglomeracije Muta ID 16373. 
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 Dopolnitev območja aglomeracije Muta (obkrožena območja in modre celice in 
prozorne celice). 

 

2.8.3 Izvedba operacije 
 
Operacija zajema dograditev kanalizacijskega omrežja v obstoječi aglomeraciji Muta ter 
izgradnja komunalne infrastrukture na območju: 
 

- Povezava Industrijska cona Muta – TUŠ (obkroženo in povezava prozornih celic); 
- Kanalizacija na območju TUŠ; 
- Kanalizacija Sv. Primož (modre celice) ter 
- Kanalizacija Poslovno obrtna cona Gortina Obkroženo in povezava prozornih celic). 

Poslovno obrtna cona Muta 

Industrijska cona Muta 
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Zgrajeno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Muta se bo tako priključevala na centralno 
čistilno napravo Muta – Vuzenica. 
 
 

2.9 Natura 2000 na območju občin občine Muta  
 
Spodnja slika prikazuje območje Natura 2000 in Ekološko pomembno območje za izvedbo 
operacije. 
 
Natura 2000 je ekološko omrežje, ki se postopoma razvija v vseh državah Evropske unije. Vanj 
so vključena vsa območja, ki so pomembna za ohranjanje ogroženih rastlin, živali in njihovih 
življenjskih okolij. Eden od razlogov za izvedbo projekta je tudi zaščita območja Natura 2000. 
S celovito rešitvijo odvajanja odpadnih komunalnih voda bomo vplivali tudi na varovanje 
narave na območju Nature 2000. 
 

 
 

 Opredelitev območja Natura 2000 in ekološko pomembnega območja. 
 

Muta – območje izvedbe operacije 
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2.9.1 Analiza lokacije naložbe 
 
Lokacija investicijskih vlaganj je v območju naselja Muta = aglomeracija Muta ID 16373. Ocena 
je, da je potrebno območje ustrezno komunalno urediti in opremiti, da bi omogočili osnovne 
pogoje za nadaljnji razvoj naselja in tudi širše. 
 

  
 

 Namenska raba zemljišča na področju predvidene operacije. 
 

2.10 Časovni okvir izvedbe operacije 
 
Kot je že omenjeno, se bo operacija izvedla v obdobju 2018 – 2020. 
 

ID Task Name Start Finish Duration
2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1

2

3

4

5

729d2. 12. 202016. 02. 2018Projektno vodenje in nadzor

111d20. 07. 201816. 02. 2018Predinvesticijske aktivnosti

560d9. 10. 202020. 08. 2018Pripravljalne in investicijske aktivnosti GOI

17d23. 10. 20201. 10. 2020Organizacijska vzpostavitev delovanja

23d30. 10. 202030. 09. 2020Končni obračun in priprava poročila
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7.   

ZADEVA: Sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske 

cone Muta« 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

Predstavnik OSOU Koroška 

 

 

 

 

/ 

 

 

 OS sprejme predlog DIIP-a »Infrastrukturna ureditev in 

dograditev Industrijske cone Muta«, v predloženem besedilu. 

 

 

 

- Obrazložitev 

- DIIP 
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Občinska uprava 

Obrazložitev: 

 

1. Uvod:  

Na podlagi povabila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sklenitev Dogovora za razvoj 

regij (DRR), morajo občine do 15. 2. 2018 oddati prijave RRA Koroška za izvedbo projektov, ki se bodo 

sofinancirali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 

2020. 

 

Za Občino Muta se v okviru dogovora planira cca. 1,2 mio EUR. Med  prioritetne projekte, ki izpolnjujejo 

zahteve prednostnih naložb in so skladni z regionalnim razvojnim programom Občina Muta uvršča 

naslednje projekte: 

- Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta 

- Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone Muta 

- Dravska kolesarska pot (skupni projekt več občin) 

 

 

2. Vsebina: 

Za prijavo projekta za pridobitev sredstev sofinanciranja, uvrščenega v DRR, je potrebno skladno z 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, 60/06, 4/10 in 27/16) pripraviti dokument identifikacije investicijskega projekta, 

s katerim se določijo name, cilji in potrebe ter pričakovani rezultati idejne rešitve. 

 

Projekt Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone Muta obsega dogradnjo komunalne 

infrastrukture na južnem območju cone, in sicer v obliki izgradnje dostopne ceste, meteorne kanalizacije 

s ponikalnico ter fekalne kanalizacije, ureditev javne razsvetljave, elektro vodov ter širokopasovne 

telekomunikacijske infrastrukture. Zgrajena infrastruktura se bo smiselno navezovala na obstoječo 

infrastrukturo ter bo funkcionalno tako zasnovana, da bo omogočala maksimalno izrabo obstoječega ter 

povečala stopnjo prostorske vključenosti zaokroženega območja.    

 

3. Cilj: 

Temeljni cilj operacije je prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni, regionalni in državni 

ravni, povečati dodano vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter povečati zaposlovanja 

v podjetjih na območju investicije.  

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER, 

direktorica občinske uprave 

  

 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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1 UVODNO POJASNILO 
 
Projekt Infrastrukturna ureditev in dograditev Industrijske cone Muta se uvršča v nabor 
projektov oz. izvedbeni dokument v okviru dogovora za razvoj regij. Dogovor vključuje:  
 

(1) regijske projekte in  
(2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. 

 
Predmetni projekt je opredeljen kot sektorski razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega 
ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na 
uresničevanje razvojnih prioritet v regiji – v konkretnem primeru vse ustvarjajo ugodni pogoji 
poslovnega okolja in ukrepi na različnih področjih spodbujanja konkurenčnosti lokalnega, 
regionalnega ter slovenskega gospodarstva na domačem in mednarodnih trgih. 
 
 
Vlaganja v raziskave, razvoj, inovacije, človeške vire, digitalno ekonomijo in v krepitev različnih 
oblik intelektualne lastnine povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva ter 
omogočajo visoko raven blaginje. Izboljšanje podpornega okolja v Industrijski coni Muta za 
nova visoko-tehnološka podjetja, ki bi lahko vplivala na povečanje inovativnosti malih podjetij, 
predstavljajo potencial za krepitev razvoja in rasti podjetij ter beležijo visoko rast, gradijo 
podjetniško skupnost, krepijo verigo vrednosti na območju Industrijske cone Muta ter so 
pomembni zaposlovalci na lokalni, regionalni in državni ravni. 
 

1.1.1 Namen in predmet operacije 
 
Izgradnja komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta je pomembna ureja področje okoljske 
infrastrukture in trajnostnemu razvoju urbanih območij, kjer se stremi k doseganju sinergijskih 
učinkov kot: varstveni, gospodarski in družbeni učinki s ciljem povečane upravne učinkovitosti. 
 
Eden glavnih vzrokov prekomernega onesnaževanja voda so točkovne emisije komunalnih 
odpadnih voda, posredno pa tudi podtalne vodne zaloge, namenjene vodooskrbi. V 
aglomeraciji Muta večina (82%) odpadne komunalne vode zbira v čistilni napravi Muta – 
Vuzenica, prečiščene vode pa se prelivajo v reko Dravo. Preostanek prebivalstva še nima 
urejene komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tam so v večini 
primerov zgrajene eno ali dvoprekatne greznice s prelivnim kanalom in ponikalnico. Te 
odpadne vode se zlivajo v reko Dravo - v območje Nature 2000 oz. onesnažujejo podtalnico. 
Takšno zatečeno stanje je z okoljevarstvenega vidika nesprejemljivo in zahteva ureditev 
zatečenega stanja. 
 
Z operacijo se rešuje okoljevarstvene potrebe prebivalcev, industrije in drugih deležnikov v 
aglomeraciji Muta v smeri izboljšanje stanja okolja. Drug razlog za implementacijo operacije je 
upoštevanje zakonskih določil za izvedbo projektov v skladu z roki, ki jih določa Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 oz 
Uredba Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št 98/2015 in 
76/2017). 
 
Namen operacije je torej zgraditi manjkajočo komunalno infrastrukturo za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Muta ter priključitev prebivalstva in industrije na 
centralno čistilno napravo Muta – Vuzenica. To bo omogočilo kvalitetnejše bivanjske 
pogoje, skladno s sonaravnim bivanjem z okoljem in celotni razvoj lastnih potencialov, kjer je 
v ospredju ohranjanje narave in sanacija zatečenega stanja in sicer: 
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• Zgraditi komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda ter priključitev prebivalstva na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
s pokritostjo več kot 97% PE,  

• zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla), 

• zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, 

• ohranitev naravnih virov in eko sistemov, 

• izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, 

• izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, 

• izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo, 

• povečanje poplavne varnosti, 

• naravno bogatenje podtalnice, 

• preprečevanje erozije, 

• večanje retencijskega prostora, 

• zmanjšanje vpliva klimatskih sprememb. 
 
Cilji operacije je zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda, kjer se zasledujejo cilji Varstva okolja občine Muta 
in sicer 
 

• izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in 
v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode; 

• povečanje stopnje priključitve na javno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Muta 
(ID16373) z več kot 2.000PE, ki bo predstavljalo 98% priključenost; 

 
 
Pričakovani rezultat je več prebivalcev, priključenih na sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda (iz 82% priključenosti PE na 98% priključenost PE) 
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1.2 Predstavitev investitorja/nosilca projekta 
 

 

 OBČINA MUTA 
 

Naslov: Glavni trg 17 
2366 Muta 

Telefon: +386 2 88 79 600 

Faks: +386 2 88 79 606 

E-mail: obcina.muta@muta.si 

Spletna stran: www.muta.si 

Odgovorna oseba Mirko Vošner - župan 
   

 
Občina Muta leži v koroški statistični regiji, v osrednji Dravski dolini na severovzhodnem delu 
Slovenije, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Obsega 
dve geografsko - gospodarski enoti: dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim svetom do 
vznožnih obronkov hribovitega zaledja in hriboviti svet vzdolž državne meje. Muta leži v 
predalpskem svetu, ki ima bogato floro in razmeroma obilo površinskih voda. 
 
Središče občine je trg Zgornja Muta, gručasto naselje na dvignjeni naselbini ob glavni cesti 
Dravograd – Maribor, ki posebej lepo izstopa na zahodni strani. Večja naselja Zg. Muta, Sp. 
Muta in Gortina so se torej razvijali na ravninskem delu, zaselki Pernice, Mlake, Sv. Jernej nad 
Muto in Sv. Primož nad Muto pa se razprostirajo po hribovitih predelih Golice in Kobanskega 
ob državni meji. Vsi zaselki skupaj tvorijo složno celoto na 39 km2 in 3770 prebivalcev. 
Sosednje občine na slovenski strani, ki obdajajo občino Muta so Radlje ob Dravi, Vuzenica in 
Dravograd, na drugi strani državne meje pa sta to  občini Aibl in Soboth. 
 

  

  

 

mailto:obcina.muta@muta.si
http://www.muta.si/
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2 OPREDELITVE DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)  

 
 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010, 27/2016). 
 
Predmet operacije je dograditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta s priključitvijo 
na centralno čistilno napravo Muta - Vuzenica.  
 
Operacija se uvršča v okvir projektov dogovora za razvoj regij, ki temelji na regionalnem 
razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne 
potenciale. 
 
Dogovori za razvoj regij je nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna 
razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo 
neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in 
regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta 
način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik. 
 
 

2.1 Povzetek operacije 
 
Občina Muta želi dograditi in razširiti gospodarsko in javno infrastrukturo v Industrijski coni 
Muta- jugovzhodni del, na območju namenske rabe t.i. Območje proizvodnih dejavnosti, ki se 
nahaja v južnem delu občine Muta in nudi potencial za razširitev in dograditev Industrijske cone 
Muta znotraj zaokroženega območja proizvodnih dejavnosti. Neurejena oz nezadostna 
infrastruktura omenjenega območja onemogoča razvoj in rast podjetij na tem območju, ki 
beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na omenjenem 
območju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na lokalni, regionalni in državni ravni. 

2.1.1 Opis obstoječega stanja 
 
Zaokroženo območje namenske rabe proizvodnih dejavnosti v Industrijski coni Muta ni v celoti 
komunalno urejeno (ni urejena prometna infrastruktura, ni urejena komunalna, 
telekomunikacijska in energetska infrastruktura), zato obstoječe zemljišče ostaja 
neizkoriščeno, s tem pa onemogoča širitev proizvodnih kapacitet, onemogoča nove zaposlitve, 
onemogoča rasti dodane vrednosti itd. tako obstoječim podjetjem kot tudi potencialnim novim 
investitorjem (novim podjetjem). Zasedenost urejenega območja je 90% oz 58% zasedenost 
vseh razpoložljivih površin v zaokroženem območju (nezasedene površine so komunalno 
neurejene). 

2.1.2 Opis rešitve 
 
Komunalno neurejena območja Industrijske cone Muta se opremi z dostopno cesto in 
pločnikom za pešce, uredi meteorna kanalizacija s ponikalnico ter fekalna kanalizacija, ki se 
naveže na primarni kanalizacijski vod, ki vodi odplake na čistilno napravo Muta – Vuzenica 
(povezava na projekt Ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta), uredi javna 

  

 



 

 

 
 

Stran 8 
 

razsvetljava, uredijo elektro vodi ter širokopasovna telekomunikacijska infrastruktura. Zgrajena 
infrastruktura se bo smiselno navezovala na obstoječo infrastrukturo, ter bo funkcionalno tako 
zasnovana, da bo omogočala maksimalno izrabo obstoječega ter povečala stopnjo prostorske 
vključenosti zaokroženega območja. Aktivnosti prizadevanja občine V Muta so usmerjene 
v prostorski razvoj gospodarskih dejavnosti in kakovostnih delovnih mest, z višjo 
dodano vrednostjo, temelječih na znanju, podjetnosti, inovativnosti in naravnih 
danostih. 
 

2.1.3 Namen - predmet operacije:  
 
Namen - predmet operacije je ureditev javne gospodarske infrastrukture v lasti občine Muta 
na območju proizvodnih dejavnosti in sicer: 
 

• prometne infrastrukture (izgradnja cest znotraj ekonomske poslovne cone in cest za 
namen delovanja ekonomsko poslovne cone, s pripadajočo infrastrukturo),  

• energetske infrastrukture, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone,  

• komunalne infrastrukture, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone in  

• infrastrukture za telekomunikacije, potrebne za delovanje ekonomsko poslovne cone.  
 

2.1.4 Cilj operacije: 
 

• prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni, regionalni in državni ravni,  

• povečati dodano vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP),  

• povečati zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.  
 
 

2.2 Skladnost operacije z Regionalnim razvojnim programom za 
Koroško razvojno regijo 2014 – 2020 

 
Operacija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 
2014 – 2020, kjer se zrcali v: 
 

• 1. razvojna prioriteta: Konkurenčnost in znanje, znotraj investicijskega področja  

• 1.1 investicijsko področje: Podporno okolje za podjetništvo in gospodarski razvoj, 
znotraj ukrepa: 

• 1.1.1 ukrep: Razvoj podjetništva in poslovna infrastruktura 
 
Operacija predstavlja izboljšanje podpornega okolja za rast podjetništva in gospodarstva v 
občini Muta kot tudi v pogledu regije in države. Z razširitvijo in nadgradnje območja za poslovno 
rabo v občini Muta se želi okrepiti konkurenčnost podjetij z omogočanjem razširitve poslovnih 
dejavnosti. Operacija se neposredno osredotoča na krepitev infrastrukture, posredno pa tudi 
na RR infrastrukturo, kadre, svetovalne in finančne podpore podjetniškim iniciativam ter 
povezovanja znanj, zmogljivosti in ustvarjalnih potencialov nosilcev javnega, zasebnega in 
nevladnega sektorja. V okviru operacije so aktivnosti usmerjene predvsem v: 
 

• urejanje poslovne infrastrukture = Industrijska cona Muta, s ciljem zagotovitve 
primernih infrastrukturnih pogojev za delovanje podjetij; 

• zagotavljanje dodatnih kapacitet za inkubiranje podjetij oz. širitev proizvodnih kapacitet 
obstoječih in novih podjetij = prenos podjemov v Industrijsko cono Muta; 
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• privabljanje tujih investicij (tudi domačih) z namenom odpiranja novih delovnih mest ter 
prenosa znanj in tehnologi = tuje in domače naložbe v Industrijsko cono Muta. 

 
Kazalniki rezultata operacije v okviru RRP glede na operacijo so: 
 

Kazalnik 
Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Ciljna 
vrednost 

Št. Novoustanovljenih podjetij – start -up število 0 0 

Število socialnih podjetij število 0 0 

Stopnja preživetja novonastalih podjetij (5 let 
od ustanovitve 

število 60,65% 65% 

 

2.2.1 OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:  
 
Operacija sledi opredelitvam razvojne specializacije Koroške statistične regije, kjer je kovinsko 
predelovalna industrija ter industrija vgradnih delov za avtomobilsko industrijo temeljna gospodarska 
panoga regije in lokalne skupnosti Muta. Ta panoga po rasti prihodkov, zaposlenosti, in izvozu izzstopa 
na državnem nivoju.  

 
 

2.3 Skladnost operacije z Operativnim programom za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 

 
V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 
2020 se zrcali v: 
 

- 3. Prednostna os: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo  
- 3.1 Tematski cilj: Izboljšanje konkurenčnosti MSP 
- 3.1.1Prednostna naložba: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje 

gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji 

- Specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP 
 
V okviru operacije se zagotovlja doseganje kritične mase in izkoriščanje sinergij ob 
upoštevanju izhodiščnega stanja, ki izhaja iz rezultatov preteklih vlaganj in se kaže tudi v 
koncentraciji raziskovalne infrastrukture, deloma tudi ustvarjenega znanja. Nadaljnji razvoj bo 
torej temeljil na krepitvi že razvitih potencialov v kohezijski regiji Koroška ob hkratni podpori 
naložbam v kohezijski regiji, ki bodo prispevale k zmanjšanju vrzeli pri raziskovalni odličnosti 
glede na kohezijsko regijo. K temu bo dodatno prispevala finančna alokacija in bo pomenila 
dodatno spodbudo za razvoj zasebnega sektorja v tej regiji. 
 
Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in 
spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji 
 
Operacija sledi specifičnemu cilju 2: »Povečanje dodane vrednosti MSP« znotraj prednostne 
naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej 
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. Dinamično 
in konkurenčno podjetništvo predstavlja temelj za gospodarski razvoj tako lokalne skupnosti, 
regije kot Slovenije in nova delovna mesta predstavljajo osrednji element operacije. V skladu 
s Strategijo EU 2020 in strateškimi razvojnimi dokumenti Slovenije bo gospodarska rast 
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dosežena z izvajanjem ukrepov, ki bodo pozitivno vplivali na družbo in okolje lokalne 
skupnosti, regije in države. Na ta način bodo upoštevani vsi trije elementi trajnostnega razvoja. 
Izziv operacije je povečati stopnjo internacionalizacije podjetij in zagotoviti višjo stopnjo 
vključenosti v globalne verige vrednosti, izboljšati skupno vlaganje znanj, tehnologij in kapitala. 
Operacija prispeva in želi: 
 

• spodbujati in povečati število hitrorastočih podjetij;  

• povečati delež čistih prihodkov v MSP, tudi iz naslova »zelenih produktov«;  

• povečati produktivnost (dodana vrednost na zaposlenega) v MSP; 

• povečati energetsko in snovno učinkovitost. 
 
 
Kazalniki rezultata operacije: 
 

ID Kazalnik 
Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Ciljna 
vrednost 

 

Število novo ustvarjenih delovnih mest na 
območju ekonomsko – poslovne cone v roku 
dveh let po zaključku operacije / povečanje 
zaposlenosti v podprtih podjetjih 

število / +9 

 
Zasedenost površin urejene / dograjene / 
razširjene ekonomsko-poslovne cone s 
podjetniškimi dejavnostmi 

% 0% 90% 

 
 
Kazalniki učinka operacije: 
 

ID Kazalnik 
Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Ciljna 
vrednost 

3.6 
Število podprtih investicijskih projektov za 
fizično/poslovno infrastrukturo 

število 0 1 

 
Površine urejene/dograjene/razširjene 
ekonomsko-poslovne cone (v ha) 

ha 0 1,5 

 
 

2.4 Opredelitev ciljne skupine, analiza potreb in izvedljivost 
 

2.4.1 Opredelitev ciljne skupine 
 
Ciljna skupina so: 
 

• MSP; 

• gospodarske družbe; 

• strat-up; 

• tuja podjetja; 

• nova inovativna podjetja (domača in tuja). 
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2.4.2 Analiza potreb ciljne skupine 
 
Z vidika povečanja dodane vrednosti so še posebno pomembna hitro rastoča podjetja, ki so v 
občini Muta velika neizkoriščena priložnost za rast gospodarstva. Delež hitro rastočih podjetij 
se je od nastanka krize več kot prepolovil, kar kaže, da je okrevanje gospodarstva predvsem 
v tem segmentu MSP še najbolj dolgoročno izpostavljeno negativnim učinkom krize. 
Povpraševanje po novih površinah za ekonomsko-poslovno rabo presegajo razpoložljive 
kapaciteta za 3x, zato si občina Muta prizadeva za vzpostavitev primernega okolja za 
povečanje konkurenčnosti okolja, gospodarstva na način, da bo dosežena večja prostorska, 
snovna in energetska učinkovitost, kar bo spodbudilo razvoj okoljsko manj obremenjujočih 
izdelkov in storitev. 
 
 

2.5 Finančna opredelitev operacije  
 

2.5.1 Opredelitev stroškov 
 
V ocenjeni vrednosti izvedbe operacije so zajeti stroški za izvedbo operacije. 
 

Tabela 1: Finančna opredelitev operacije. 
 

  Postavka za izvedbo investicije brez DDV 
DDV, ki ni 
strošek 
projekta 

DDV SKUPAJ 

1 
Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del - gradnja komunalne 
infrastrukture 

361.000,00 79.420,00 0,00 361.000,00 

2 
Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(stroški storitev izdelave dokumentacije, 
gradbeni nadzor, varstvo pri delu, ...) 

35.000,00 7.700,00 0,00 35.000,00 

3 
Stroški storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o operaciji 

4.000,00 880,00 0,00 4.000,00 

SKUPAJ 400.000,00 88.000 0,00 400.000,00 

 
Iz tabele izhaja, da je skupna vrednost projekta (vključno z DDV, ki ni strošek projekta, skladno 
s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost) 400.000,00 EUR.  
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2.5.2 Dinamika vlaganj 
 

Tabela 2: Dinamika izvedbe operacije. 
 

  Postavka za izvedbo investicije   2018 2019 SKUPAJ 

1 
Stroški izvedbe gradbenih, 
obrtniških in instalacijskih del - 
gradnja komunalne infrastrukture 

neto 67.000,00 294.000,00 361.000,00 

DDV, ni strošek 
projekta 

14.740,00 64.680,00 79.420,00 

SKUPAJ 67.000,00 294.000,00 361.000,00 

2 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(stroški storitev izdelave 
dokumentacije, gradbeni nadzor, 
varstvo pri delu, ...) 

neto 25.000,00 10.000,00 35.000,00 

DDV, ni strošek 
projekta 

5.500,00 2.200,00 7.700,00 

SKUPAJ 25.000,00 10.000,00 35.000,00 

3 
Stroški storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o operaciji 

neto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

DDV, ni strošek 
projekta 

440,00 440,00 880,00 

SKUPAJ 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

SKUPAJ SKUPAJ 94.000,00 306.000,00 400.000,00 

 

2.5.3 Viri financiranja operacije po letih 
 

Tabela 3: Viri financiranja operacije. 
 

VIR 2018 2019 SKUPAJ delež 

UPRAVIČENI STROŠKI 94.000,00 306.000,00 400.000,00 100,00% 

Kohezijski sklad 79.900,00 260.100,00 340.000,00 85,00% 

Občina Muta 14.100,00 45.900,00 60.000,00 15,00% 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 100,00% 

Občina Muta 0,00 0,00 0,00 100,00% 

SKUPAJ 94.000,00 306.000,00 400.000,00 100,00% 

ESRR 79.900,00 260.100,00 340.000,00 85,00% 

Občina Muta 14.100,00 45.900,00 60.000,00 15,00% 

 
Vidimo, da je operacija sofinancirana v višini 85% upravičenih stroškov. 
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2.6 Navedba odgovorne osebe za izdelavo DIIP-a, projektne in 
druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega projekta 

 

2.6.1 Navedba odgovorne osebe za izdelavo DIIP 
 

Izdelovalec DIIP-a Harnik Tine 

 

2.6.2 Navedba odgovorne osebe za projektno in drugo dokumentacijo ter 
navedba odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta 

 
Vodja projekta Ksenija Ditinger,  

Direktor občinske uprave občine Muta 
  

Naslov Občina Muta, Glavni trg 17 
2366 Muta 

  
e-mail Ksenija.ditinger@muta.si 

 

2.6.3 Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge tehnične 
dokumentacije 

 
Izdelovalec projektne 

dokumentacije  
Projekting, Marko Črešnik s.p. 

  
Naslov Št. Janž pri Radljah 75, 2360 Radlje ob Dravi 

 
  

Odgovorna oseba Marko Črešnik 
 

2.6.4 Nosilna občina / odgovorna oseba za izvedbo investicijske projekta 
 

Nosilna občina za izvedbo projekta OBČINA MUTA 
 
Glavni trg 17, 
2366 Muta 

  
Odgovorna oseba za izvedbo 

investicijskega projekta 
Mirko Vošner - župan 
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2.6.5 Upravljavec 
 

Bodoči upravljavec  JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB 
DRAVI d.o.o. 

  

Naslov 
Mariborska cesta 3, 
2360 Radlje ob Dravi 

  
Odgovorna oseba Mag. Gregor Ficko, direktor 

 

2.6.6 Organizacija za izvedbo projekta 
 
Občina Muta je za izvedo investicije ustanovila projektno skupino, kjer bo vsak posameznik 
imel natančno določeno nalogo in bo za izvedbo le-te strokovno podkovan. Projektna skupina 
je za izvedbo investicije izdelala interni terminski plan aktivnosti, ki ga bo spremljal in ocenjeval 
župan Občine Muta s svojimi svetovalci. Vodja projekta je go. Ksenija Ditinger. Vodja projekta 
bo delo izvajal preko projektne skupine, s katero se bo srečeval redno - tedensko, skupaj z 
nadzornikom gradbenih del. Podrobneje je prikazana kadrovsko-organizacijsko shema v 
nadaljevanju. 

 
 Kadrovsko organizacijska shema. 

 

Status v projektu Ime in priimek Sedanji status (zaposlitev in kje) 

Odgovorna oseba za 
izvedbo 

Mirko Vošner Župan– občine Muta 

Vodja projekta Ksenija Ditinger 
Direktorica občinske uprave Muta, 
občina Muta 

Strokovni sodelavec Martin Harnik Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

Strokovni sodelavec Nataša Jevšnikar 
Višji referent za okolje in prostor, 
občina Muta 

Strokovni sodelavec Milena Urnaut Finančnik VII/1, občina Muta 

Župan Občine 
Muta

Vodja projekta

Projektna 
skupina

Izdelovalci 
investicijske 

dokumentacije

Izdelovalci 
tehnične 

dokumentacije
Izvajalci GOI del

Nadzor nad GOI 
deli

MGRT, SVLR, 
MF…

Zainteresirana 
javnost

Občinski svet 
Občine Muta

Vaški odbor
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Projektno skupino, odgovorno za pripravo, izvedbo in nadzor investicijske, projektne, 
tehnične in druge dokumentacije sestavljajo:  
 

1. Mirko Vošner – župan, odgovorna oseba za izvedbo projekta 
2. Ksenija Ditinger, direktor občinske uprave občine Muta, vodja projektne skupine, 

odgovorna za vodenje in koordiniranje projekta. 
3. Tine Harnik, član projektne skupine odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije, 
4. Nataša Jevšnikar, višji referent, odgovorna za tehnično dokumentacijo in tehnična 

vprašanja 
5. Milena Urnaut, odgovorna za finančno vodenje, poročanje in spremljanje projekta, 

 

2.7 Analiza obstoječega stanja in izvedba operacije 
 

2.7.1 Industrijska cona Muta 
 
Industrijske cone (tudi Industrijska cona Muta) so instrument regionalnega in lokalnega 
gospodarskega razvoja, kjer je se v ospredje postavlja nove investicije v gospodarstvo bodisi 
domače ali tuje. Občina Muta je podjetniško in poslovno infrastrukturo uvrstila med svoje 
temeljne strateške cilje, s katerimi želi prispevati k izboljšanju gospodarske strukture v regiji, 
pripomoči k nastajanju novih podjetij z visokim razvojnim potencialom ter ustreznimi novimi 
delovnimi mesti. Regijski in lokalni gospodarski subjekti so že v pripravljalni fazi pokazali velik 
interes za predvideno poslovno infrastrukturo in investiranje v Industrijski coni. 
 
V občini Muta obsega območje Industrijske cone Muta največjo površino z namensko rabo za 
poslovne in industrijske dejavnosti, ki se razprostira na območju 21,57 ha. Na omenjenem 
območju že delujejo večja podjetja, ki zaposlujejo večji del prebivalstva občine Muta, kakor 
tudi širom Koroške regije.  
 
Območje Industrijske cone ni v celoti komunalno opremljeno. Na omenjenem območju je 
zaznati indice obstoječih podjetij po širitvi svojih dejavnosti, kakor tudi namene drugih podjetij, 
ki bi želeli preseliti osnovno proizvodno dejavnost v Industrijsko cono Muta. Prednost območja 
je, da so na območju že vzpostavljene glavne komunikacijske poti, hkrati pa je območje dovolj 
odmaknjeno (cca 2,5 km) od urbanega naselja, da ne vpliva na kvaliteto življenja prebivalcev 
občine Muta. 
 
Občina Muta želi na območju, ki je opredeljeno kot Industrijska cona Muta in v okviru 
ureditvenega območja sanirati, dograditi in urediti komunalno infrastrukturo, ki bo omogočala 
nadaljnji gospodarski razvoj občine in Koroške regije.  
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 Območje industrijske cone Muta. 
 

  
 

 Obstoječa infrastruktura na območju IC Muta. 
 
Z operacijo zasledujemo sledeče razvojne prioritete: 
 

• skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki, 
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• spodbujati trajnostno uporabo virov in ukrepov medsebojnega dopolnjevanja okolja in 
gospodarske rasti, 

• zagotoviti odprte in konkurenčne trge,  
 
pri čemer se sledi ciljem: 
 

• spodbujanje povezovanja podjetij in razvoja tehnoloških mrež v regiji oziroma povezati 
razvojno in proizvodno sfero okoli pomembnih razvojnih projektov, 

• zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalcev 
občine Muta kakor tudi koroške statistične regije, 

• spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega 
razvoja, 

• razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva, 

• zniževanje stopnje brezposelnosti, 

• spodbujanje razvojnih jeder in zaposlovanje mladih strokovnjakov, 

• zagotoviti primerna okolja za novo nastala podjetja na področju gospodarsko razvojnih 
aktivnosti v občini Muta, 

• načrtno oblikovanje podpornega okolja glede na potrebe lokalnega gospodarstva, 

• ponudba funkcionalno tehnološko primernega okolja, ki ne bo predstavljal drobljenja 
potenciala, tako z vidika stroškov kot konkurenčnosti. 

 
 

2.7.2 Analiza lokacije naložbe 
 
Ocena je, da je potrebno območje ustrezno komunalno urediti in opremiti, da bi omogočili 
osnovne pogoje za nadaljnji razvoj naselja in tudi širše. Operacija se bo izvedla v območju 
namenske rabe »Območja proizvodnih dejavnosti« - označeno z rdečo. 
 

 
 

 Namenska raba zemljišča na področju predvidene operacije. 
 

Področje urejanja 
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Dograditev in ureditev prometne in komunalne infrastrukture se bo izvedlo na delu območja IC 
Muta, kot prikazuje spodnja slika. 
 

 
 

 Prikaz ureditve in dograditve v Industrijski coni Muta. 
 

2.8 Časovni okvir izvedbe operacije 
 
Kot je že omenjeno, se bo operacija izvedla v obdobju 2018 – 2019. 
 

ID Task Name Start Finish Duration
2018 2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1

2

3

4

5

488d31. 12. 201916. 02. 2018Projektno vodenje in nadzor

111d20. 07. 201816. 02. 2018Predinvesticijske aktivnosti

335d29. 11. 201920. 08. 2018Pripravljalne in investicijske aktivnosti GOI

44d29. 11. 20191. 10. 2019Organizacijska vzpostavitev delovanja

21d30. 12. 20192. 12. 2019Končni obračun in priprava poročila
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Ž U P A N 

Številka:03221-0001/2018 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

8.   

ZADEVA: Sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Športno rekreacijski center Sp. Muta – 2. faza« 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

Predstavnik OSOU Koroška 

 

 

 

 

/ 

 

 

 OS sprejme predlog DIIP-a »Športno rekreacijski center Sp. 

Muta – 2. faza«, v predloženem besedilu. 

 

 

 

- Obrazložitev 

- DIIP 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinska uprava 

Obrazložitev: 

 

1. Uvod:  

Na podlagi javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za 

šport v naravi, je Občina Muta pripravila prijavo za nadaljevanje projekta Športno rekreacijski center Sp. 

Muta – 2. faza.  

 

 

2. Vsebina: 

Za odobritev sofinanciranja projekta, je potrebno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06, 4/10 in 27/16) 

pripraviti dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se določijo name, cilji in potrebe ter 

pričakovani rezultati idejne rešitve. 

 

Projekt Športno rekreacijski center Sp. Muta – 2. faza obsega izgradnjo poligona »pump track«, sanacijo 

odbojkarskega igrišča ter nabavo dodatnih zunanjih fitnes naprav za širšo okolico. 

 

3. Cilj: 

Temeljni cilj operacije je  izgradnja novih  športnih površin,  s katerimi bomo  uresničevali javni interes 

na področju športa  in s tem zagotovili pogoje za izvedbo  programov športa v javnem interesu. 

 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER, 

direktorica občinske uprave 

  

 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Operacija kandidira za pridobitev sredstev s strani  
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi 

v letih  2018, 2019 in 2020 
 
 
 
 
 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta  

 
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER SPODNJA MUTA – 2. FAZA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor:   OBČINA MUTA 

Glavni trg 17 
2366 Muta. 
 

Številka: 411-0006/2018  
 
Datum: 

 
September, 2017 
 

Faza: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA  
 

Prijavitelj na JR: OBČINA MUTA  
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POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006) in 
vsebuje naslednje točke:  

• navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih 
delavcev in služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter 
projektne, tehnične in druge dokumentacije z žigi in podpisi odgovornih oseb,  

• analizo stanja na področju športa, športne infrastrukture, turizma;  

• razloge za investicijsko namero  

• naslednje poglavje je opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev 
usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami,  

• variante investicije,  

• opredeljena je vrsta in sestava investicije po tekočih in stalnih cenah, 

• opredeljene so temeljne prvine, ki določajo investicijo - predhodne idejne rešitve, lokacija 
športnega centra ter lokacija posameznih objektov, okvirni obseg investicije in tehnični podatki 
posameznih objektov, specifikacija investicijskih stroškov, časovni načrt izvedbe in aktivnosti, 
varstvo okolja, kadrovsko organizacijska shema, predvideni viri financiranja in drugi viri, 
družbeno ekonomska opravičenost projekta,  

• analiza stroškov in koristi investicije, prihodki in odhodki v ekonomski dobi poslovanja ter 
določitev zneska donacije EU, 

• smiselnost in možnosti nadaljnje priprave investicijske dokumentacije. 
 
Predmet investicije:  Predmet investicije je izgradnja športno rekreacijskega centra – 2. faza, 
fitnes na prostem, sanacija odbojkarskega igrišča, gradnja pump - tracka, prestavitev komunalne 
inf  . 
 
Razlogi za investicijsko namero:  
 
Šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način življenja, to pa pomeni, da je potrebno zagotoviti 
pogoje, da se bo čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom. Razširitev ponudbe in kvalitete športno-
rekreacijske infrastrukture javnega tipa lahko pomembno prispeva k zdravju ljudi, posledično pa tudi k 
njihovi produktivnosti in kreativnosti. Športna dejavnost je tako eden temeljev zdravega načina življenja 
in prav ustrezna ponudba programov v športnih objektih in na športnih površinah lahko bistveno 
pripomore k odločitvi prebivalcev za zdravo življenje s športom.  
 
Glavni razlog za investicijsko namero je posodobitev in prenova športno turistične infrastrukture na 
območju občine Muta, ki bo omogočala izvajanje različnih oblik  športa tako za prebivalce urbanega 
dela občine kot tudi za dnevne obiskovalce, turiste in  vrhunske športnike, v sklopu športnih kondicijskih 
in tekmovalnih priprav.  
 
Pomemben dejavnik organiziranega ukvarjanja s športom so primerne športne površine, še posebej 
tiste  športne površine, kjer lahko ljudje vadijo brez najemnine. Tako je razlog za investicijsko namero 
– izgradnja Športno rekreacijskega parka Spodnja Muta – 2. faza več kot upravičen . 
 
Splošni cilj investicije:  
 
Splošni – strateški  cilj investicije je: 

- zagotovitev ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju 
športa, 

- povečanje atraktivnosti v turistični destinaciji, 
- zagotovitev urejenih in ustrezno opremljenih nepokritih vadbenih površin, 
- zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje programov športa za otroke in mladino,  

športa za vse ter učnega procesa osnovne šole, 
- dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov, 
- povečati dodano vrednost prostora, 
- povečati varnost športnih površin, 
- povečati interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora, 
- povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva, 
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- povečati število športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa, 
- dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in 

prireditev, 
- povečanje števila vadbenih terminov, 
- možnost organizacije šolskih in ostalih tekmovanj ter javnih prireditev na področju 

športa, 
- razširitev programa interesnih dejavnosti, 
- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane 

urejenosti okolja, 
- izpolnjevati cilje razvojnega programa  na področju športa, 
- slediti trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v občini idr. 
- razvoj športnega turizma, 
- izboljšani bodo pogoji za športno rekreacijo,  

 
Specifični cilji: 
 
Kratkoročni neposredni cilj operacije je  izgradnja novih  športnih površin  s katerimi bomo  uresničevali 
javni interes na področju športa  in s tem zagotoviti pogoje za izvedbo  programov športa v javnem 
interesu. 
 
Cilji in pomen operacije:  
 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju športa, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, 
- omogočanje izvajanja letnega programa športa na tem območju, 
- omogočanje razvoja športnega turizma in športnih dejavnosti, 
- izboljšanje pogojev za športno rekreacijo.  

 
Lokacija investicije: 
 
Investicija se bo izvedla na parcelni številki 277/11, k. o., 807 Spodnja Muta,  382/2, k.o. Sp. Gortina, 
6/1, zg. Muta.   
 

Slika : Lokacija investicije 
 

 
 
 
 

INVESTICIJA 
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Ocena vrednosti investicije:  
 
Investicija se bo izvajala v letu 2017 - 2018, zaključena bo v letu 2018, v katerem se kandidira za 
sredstva FŠO. Ocena stroškov investicije je določena po stalnih cenah. Predvidevamo, da bo stopnja 
inflacije minimalna zato so stalne cene enake tekočim. 
 
Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna. Okvirna vrednost 
investicije  znaša po stalnih cenah 54.547,77 EUR z DDV. V letu 2018 ne predvidevamo indeksacije 
stalnih cen zato so stalne cene enake tekočim. 
 
Vrednost operacije po stalnih  cenah: 
 

ZAP. 
ŠT. VRSTA INVESTICIJE SKUPAJ % DDV SKUPAJ 

  STROŠKI NALOŽBE         

1. Gradbena in obrtniška dela 44.050,53 98,52% 9.691,12 53.741,65 

  Fitnes naprave 12.315,00   2.709,30 15.024,30 

  Sanacija odbojkarskega igrišča 4.847,50   1.066,45 5.913,95 

  Gradnja PUMP track-a 26.588,03   5.849,37 32.437,40 

  Prestavitev komunalne infrastrukture 300,00   66,00 366,00 

2. Nadzor 660,75 1,48% 145,37 806,12 

  SKUPAJ 44.711,28   9.836,48 54.547,77 

  DDV  9.836,48       

  SKUPAJ Z DDV 54.547,77       

 
Razdelitev postavk po letih – stalne cene: 
 
 

ZAP. 
ŠT. VIR 2017 2018 SKUPAJ delež 

  UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 44.711,28 44.711,28 100,00% 

1. Fundacija za šport 0,00 22.355,64 22.355,64 50,00% 

2. Lastni vir upravičeni stroški 0,00 22.355,64 22.355,64 50,00% 

  NEUPRAVIČENI STROŠKI 0,00 9.836,48 9.836,48 100,00% 

2. Lastni vir neupravičeni stroški  0,00 9.836,48 9.836,48 100,00% 

  SKUPAJ 0,00 54.547,77 54.547,77 100,00% 

1. FUNDACIJA ZA ŠPORT 0,00 22.355,64 22.355,64 40,98% 

2. Lastni viri 0,00 32.192,12 32.192,12 59,02% 

 
 
Upravičeni stroški: 
 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

  STROŠKI NALOŽBE               

1. Gradbena in obrtniška dela 44.050,53 0,00 44.050,53 0,00 9.691,12 9.691,12 53.741,65 

2. Nadzor 660,75 0,00 660,75 0,00 145,37 145,37 806,12 

  SKUPAJ 44.711,28 0,00 44.711,28 0,00 9.836,48 9.836,48 54.547,77 
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Rok izvedbe:  
 
Investicija se bo izvajala v letu 2017 in 2018, zaključena bo v letu 2018, v katerem se kandidira za 
sredstva FŠO. 
 
Investitor: 
 
OBČINA MUTA , Glavni trg 17, 2366 Muta 
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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 
DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN 
NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI 
IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

 

1.1 NAVEDBA INVESTITORJA  
 
 
Splošni podatki 
  

Investitor: OBČINA MUTA 

Naslov: Glavni trg 17, 2366 Muta 

Telefon:  

Faks: +386 2 87 91 220 

E-mail: +386 2 88 79 602 

Spletna stran: http://www.muta.si 

Matična številka: 5881706000 

Evidenčna številka za DDV SI 89876547 

Pravni status Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Ime računa Transakcijski račun pri Banki Slovenije 

Številka računa SI 56 0128 1010 0011 065 

Ime banke Banka Slovenije 

 
Odgovorni oseba za izvedbo 
investicijskega projekta  

 
Mirko Vošner - župan  

 
Podpis odgovorne osebe: 

 
 
 
 

 
 
Žig investitorja: 
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1.2 OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave (Uradni list RS št. 13/08) ter Dogovora 
o določitvi pravic, obveznosti in nalog ter določitvi financijske sheme Urada za pripravo projektov in 
občinske redarske službe, je za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, 
investicijskega programa, prijave na JR, koordiniranje in poročanje o projektu odgovoren Urad za 
pripravo projektov, s sedežem na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.  

 
 
Izdelovalec: 

 
URAD ZA PRIPRAVO PROJEKTOV  

Sedež Urada:  MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC  

Naslov: Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

Telefon: +386 2 881 21 10 

Faks: +386 2 881 21 18 

E-mail: INFO@SLOVENJGRADEC.SI 

  

  

  
Izdelava DIIP-a   

Marko Zanoškar, podsekretar za pripravo projektov  

Podpis izdelovalca    
 
  

   

Izdelava analize stroškov in 
koristi:  

  
Marko Zanoškar, podsekretar za pripravo projektov 

 
Podpis izdelovalca analize 
stroškov in koristi: 

  
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
Odgovorni vodja za 
investicijsko dokumentacijo:    

  
Vesna Kozlar, vodja Organa skupne občinske uprave 
Koroške 

 
Podpis vodje odgovorne osebe: 

          
 
 
 
    

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

mailto:info@slovenjgradec.si
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1.3 OSNOVNI PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA IZDELAVO 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 
 
Investicijski projekt:   
Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta:  
Mirko Vošner – župan 
 
Izdelava investicijske dokumentacije: 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije:  
Vesna Kozlar, direktorica občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec  
 
Izdelava investicijske dokumentacije:   
Marko Zanoškar, višji svetovalec za pripravo projektov, član projektne skupine odgovoren za izdelavo 
investicijske dokumentacije 
 
 
Urad za pripravo projektov in občinsko redarstvo je organiziran kot ena izmed notranjih organizacijskih 
enot Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Urad v okviru svoje 
pristojnosti opravlja naloge s področja priprave projektov za pridobivanje sredstev na razpisih in za 
opravljanje občinskega redarstva. Naloge skupnega organa: Področje priprave projektov (priprava in 
spremljanje projektov na področju javnih gospodarskih služb, priprava projektov za kandidiranje na 
razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih ustanov) in Občinsko redarstvo (nadzor 
mirujočega prometa, naloge s področja prekrškovnega organa). 
 
Urad za pripravo projektov, v skladu z odlokom, izvaja operacije za Mestno občino Slovenj Gradec, 
Občino Radlje ob Dravi, Občino Muta, Občino Vuzenica in Občino Mislinja, tako da spremlja razpise, ki 
se nanašajo na izvedbo projektov na območju omenjenih občin ustanoviteljic ter projektov, ki so v 
interesu ustanoviteljic. Urad koordinira njihovo izpeljavo v sodelovanju z pristojnimi v občinskih upravah 
ustanoviteljic ter zunanjimi sodelavci. Sedež urada je v Mestni občini Slovenj Gradec. V uradu je 
trenutno zaposlenih 5 uradnikov.  
 
Urad je v letih 2007-2008 uspešno prijavil in realiziral kar nekaj projektov, ki so delno financirane s strani  
Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za mestno občino Slovenj Gradec ter ostale 
sodelujoče občine pri Uradu: Rekonstrukcija lokalnih cest za povezavo s turističnimi (tematskimi) 
lokalnimi  potmi, poslovna cona Radlje ob Dravi, Rekonstrucija lokalnih cest za povezavo s turističnimi 
potmi »Dobrote izpod Pohorja«, Kolesarska pot po Mislinjski dolini, Severno-zahodna obvoznica Slovenj 
Gradec, Izgradnja kanalizacijskega omrežja Kope, Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema v 
Mesti občini Slovenj Gradec, Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec, Mladinski center Slovenj 
Gradec, projekt Gradnja, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
v Mislinjski in Dravski dolini ind. 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006).  
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1.4 ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE 

 
 

Izdelovalec projektne 
dokumentacije: 

ZAVOD ALIANSA 

Naslov: 
Reška 17, 1000 Ljubljana 
 
 

Odgovorni oseba: Martin Martinc 

 

Izdelovalec projektne 
dokumentacije: 

EKOGRID d.o.o. 

Naslov: 
Modrinjakova 3 
 

Odgovorni oseba: 
2000 Maribor 
 

 

Izdelovalec projektne 
dokumentacije: 

KP Radlje ob Dravi d.o.o. 
 

Naslov: 
Mariborska cesta 3 
 

Odgovorni oseba: 
2360 Radlje ob Dravi 
 

 
 
 

1.5 VODJA PROJEKTA ZA IZVEDBO OPERACIJE 
 
 

Vodja projekta: 
Brigita Altenbaher  
 

 

Brigita Altenbaher, vodja projektne skupine, odgovorna 
za        vodenje projekta, pripravo in nadzor nad pripravo 
investicijske, projektne in tehnične dokumentacije  ter  
koordiniranje, poročanje o projektu,  
 

aNaslov: Glavni trg 17, 2366 Muta  

Telefon: (02) 887 96 00 

Faks: (02) 8879 606 

E-mail: obcina.muta@muta.si 
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1.6 NAVEDBA UPRAVLJALCA IN OSNOVNI PODATKI 
 
 
Bodoči upravljavec je občina Muta. 
 
Bodoči upravljavec: Občina Muta 

Naslov: Glavni trg 17, 2366 Muta  
 

Odgovorna oseba: Mirko Vošner  
 

 

2 ANALIZA STANJA  Z OPISOM RAZLOGOV  ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO 

2.1 ANALIZA STANJA KOROŠKE  

 
Koroška regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo, na jugo-zahodu na 
Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem 
delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, 
Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka 
 
Občina Muta  je ena izmed dvanajstih občin, ki sestavljajo Koroško regijo. Te občine so: Črna na 
Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Mestna občina Slovenj Gradec je tudi edina 
občina, ki ima status mestne občine v koroški statistični regiji. 
Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med manjše slovenske regije. Zaobjema tri doline, 
Dravsko, Mislinjsko in Mežiško dolino. V regiji je 73% površin med območji s posebnimi razvojnimi 
problemi, 1% površine ima status zavarovanih območij, 20% pa status območij Natura 2000. 
 
Koroška regija obsega 104.080 ha zemljišč. Kar nad 80% vseh površin je hribovskih, kjer so do 
nadmorske višine 1100 m razseljene kmetije kot celki, ki tvorijo krajevno in gospodarsko zaokroženo 
celoto in dajejo pokrajini značilen videz. V precejšnjem delu zlasti hribovskega sveta je razširjen gozd, 
ostalo so kmetijske površine in površine, ki so namenjene poselitvi, infrastrukturi. 
Razmeroma hitra in deagrarizacija slovenskega podeželja in z njo povezana depopulacija sta v Sloveniji, 
kakor tudi v Koroški regiji in  Občini Muta, že zgodaj povzročili znatne ekonomske in demografske 
spremembe v podeželskem prostoru. Procesi diferenciacije podeželja so se odrazili v členitvi prvotno 
enotnega agrarnega podeželja v območja urbanizacije, prehodna območja in območja klasične agrarne 
pokrajine. 
 
Migracijski tokovi na podeželju so dvojne narave. Beležimo povečanje prebivalstva na podeželju v bližini 
urbanih centrov, na drugi strani pa se oddaljenejša podeželska območja še naprej praznijo. Negativni 
demografski in gospodarski trendi so tako še posebej izraziti na odročnejših in oddaljenih podeželskih 
območjih. Ta se soočajo s strukturnimi in razvojnimi problemi, povezanimi zlasti s pomanjkanjem 
stabilnih in zanimivih delovnih mest izven kmetijstva, zaostajajo pa tudi v infrastrukturni opremljenosti, 
ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj. 
 
Razmeroma policentričen prostorski vzorec gospodarskega razvoja v preteklosti, ki je z razvojem mest, 
regionalnih in lokalnih centrov zagotavljal bližino delovnih mest tudi podeželskemu prebivalstvu, je 
pomembno vplival na kmetijstvo. Izoblikovala se je posebna socioekonomska struktura kmetijskih 
gospodarstev, kjer prevladujejo kmetije, ki kombinirajo dohodke iz različnih virov in kjer je kmetijstvo 
pogosto predvsem dodatna in ne glavna dejavnost. 
 
Večina prebivalcev slovenskega podeželja, podobne podatke beležimo tudi v občini Muta, se ne 
preživlja več s kmetijstvom, kljub temu pa je podeželje obdržalo značilne razvojne in kulturne vzorce. 
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Podeželje postaja vse privlačnejše okolje za življenje, delo in sprostitev, hkrati pa se krepita 
gospodarska povezanost in soodvisnost med urbanimi območji in podeželjem.  
 
Za dvig kakovosti življenja in večjo gospodarsko diverzifikacijo dejavnosti na podeželskih območjih je 
treba v kar največji meri izkoristili naslednje prednosti slovenskega podeželja: 
 
-  razpoložljivost infrastrukture, bogata stavbna, kulturna in naravna dediščina kot osnova za 
razvoj alternativnih gospodarskih dejavnosti na podeželju, 
-  tradicija domače obrti kot podlaga za razvoj podjetništva temelječega na prednostih podeželja, 
-  raznolikost kulturne krajine in ohranjenost naravnega okolja kot priložnost za razvoj 
podeželskega turizma. 
 
 

2.1.1 NASELJA S STATUSOM MESTA – MESTA V KOROŠKI REGIJI 
 
V Sloveniji je 67 NASELIJ, ki imajo STATUS MESTA. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE je dne 22. 
MAJA 2005 sprejela sklep o podelitvi statusa mesta za 16. naselij, ki so tako postala najmlajša slovenska 
mesta. 
 
V Koroški regiji imajo status mesta naslednja naselja: 

• Dravograd 

• Mežica 

• Prevalje 

• Ravne na Koroškem 

• Slovenj Gradec 

2.1.2 KOROŠKA REGIJA IN RAZVRSTITEV RAZVOJNE REGIJE  
 
Statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnati 
hribi in gore in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, Mežiška 
in Mislinjska dolina. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s središčem države. Težka industrija 
je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v Mežiški dolini, ki je gospodarsko najbolj 
razvita. Regionalno središče Koroške so Ravne na Koroškem, regijske institucije pa so porazdeljene 
med t. i. somestje Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd . Poleg teh treh tudi gospodarskih središč regije, 
je večje gospodarstvo še v občini Črna na Koroškem. Največja koncentracija prebivalstva v regiji pa je 
na območju Raven na Koroškem, ki se že stikajo s sosednjimi Prevaljami. Po podatkih Statističnega 
urada je gospodarsko pomembno tudi kmetijstvo. 
 
V koroški statistični regiji so v 2014 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po drugem 
najnižjem selitvenem prirastu v Sloveniji: na 1.000 prebivalcev so se odselile 4 osebe več kot priselile. 
Od otrok, ki so se rodili v 2014, se jih je 70 % rodilo neporočenim materam, povprečna starost matere 
ob rojstvu prvega otroka pa je bila tukaj najnižja v Sloveniji (27,9 leta). Število študentov na 1.000 
prebivalcev (42) je bilo višje od slovenskega povprečja (39). Največ jih je študiralo v podravski (40 %) 
in osrednjeslovenski statistični regiji (35 %). Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji (13,0 %) je 
bila skoraj enaka slovenskemu povprečju (13,1 %). Zelo velika pa je bila razlika v stopnji registrirane 
brezposelnosti med spoloma: med moškimi je bila 10,4-odstotna, med ženskami 16,3-odstotna; še 
nekoliko večja je bila ta razlika v pomurski statistični regiji. 
 
Koroška statistična regija je v 2014 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP-ja. Preračunano na prebivalca je 
bil BDP tukaj četrti najnižji v Sloveniji (14.485 EUR/prebivalca). V tej regiji je bilo najmanj stanovanj na 
1.000 prebivalcev (379); povprečno so bila velika 86 m2. Koroška ne spada med izrazito turistične 
statistične regije. V 2014 je bil tam ustvarjen le 1 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji; od tujih turistov 
so tam ustvarili največ prenočitev hrvaški turisti. V koroški statistični regiji je nastalo najmanj komunalnih 
odpadkov na prebivalca (350 kg), obenem pa je bil tukaj najmanjši tudi delež ločeno zbranih komunalnih 
odpadkov (45 %). Med odpadki, nastalimi v tukajšnjih proizvodnih in storitvenih dejavnostih, je bilo 9,3 
% nevarnih (v celotni Sloveniji: 3,7 %). Tukaj se je pred izpustom v kanalizacijo prečistilo najmanj 
odpadne vode v Sloveniji (53 %). 
 

  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Status_mesta&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vlada_Republike_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/22._maj
http://sl.wikipedia.org/wiki/22._maj
http://sl.wikipedia.org/wiki/2005
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Slika 1: Prikaz Koroške statistične regije. 

2.1.3 KOEFICIENT RAZVITOSTI 
 
Skladno z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin je koeficient razvitosti občine razmerje 
med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo 
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi. Koeficient povprečne razvitosti 
občin v državi je 1. 
 

 
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČINE = 

 
 
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v 
občini/število kazalnikov 

 

 
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v 
državi/število kazalnikov 

 

 
Kot je razvidno iz tabele, ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za finance1,  je koeficient 
razvitosti  občine Muta za leto 2018, 2019 znašal 0,96. 
 
 

Tabela 1: Koeficient razvitosti občin za leto 2018 in 2019 
 

      Koeficient 
razvitosti 
občine*                               

Obseg sofinanciranja investicij iz 
državnega proračuna                            
(24.a člen ZFO-1) 

Zap. št. ID OBČINA 
 

v % 

111. 081 Muta 0,98 90 

 

2.2 ANALIZA STANJA OBČINE MUTA 
 
Občina Muta je del koroške statistične regije. Meri 39 km2. Po površini se med slovenskimi občinami 
uvršča na 150. mesto. 
 
Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko: 
 
Sredi leta 2014 je imela občina približno 3.450 prebivalcev (približno 1.700 moških in 1.700 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 142. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 88 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 
celotni državi (102 prebivalca na km2). Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast 
na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,8 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, 
ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 
prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -12,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta 
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na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,7 (v Sloveniji 0,9). Povprečna starost občanov 
je bila 42,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 
najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 111 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, 
da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 
(ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje 
kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh 
slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih 
občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; 
pri moških je bila slika enaka. 
 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 93 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let 
jih je bilo 70 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnji 
osnovni šoli se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 280 učencev . Različne srednje šole 
je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 11 
diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov . 
Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 
%).Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 
žensk kot moških. Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini 
v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku 
pa za približno 10 %. V obravnavanem letu je bilo v občini 381 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 
61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 88 m2. 
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta 
je bil v povprečju star 9 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 204 kg komunalnih odpadkov 
na prebivalca, to je 119 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 

Tabela 2: Kazalniki za občino Muta za leto 2014 
 

PODATKI ZA LETO 2014 OBČINA SLOVENIJA 

Površina km2 39 20.273 

Število prebivalcev 3.426 2.061.623 

Število zaposlenih oseb 900 703.040 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 907,67 1.005,41 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 94.324 93.571.789 

Število moških 1.712 1.021.419 

Število žensk 1.714 1.040.204 

Naravni prirast 20 2.279 

Skupni prirast -23 1.789 

Število vrtcev 1 979 

Število otrok v vrtcih 93 84.750 

Število učencev v osnovnih šolah 284 167.249 

Število dijakov (po prebivališču) 164 75.325 

Število študentov (po prebivališču) 134 85.616 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.285 799.958 

Število samozaposlenih oseb 195 94.752 

Število registriranih brezposelnih oseb 171 120.109 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.362,08 1.540,25 

Število podjetij 266 186.433 

Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.303 859.874 

Število osebnih avtomobilov 1.766 1.068.362 

Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 700 665.767 
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2.2.1 ŠTEVILO PREBIVALCEV 
 
Število prebivalstva v občini Muta upada. V letu 2016 je v občini živelo 2687 ljudi , kar je za 89 ljudi manj 
kot v letu 2013.  
 

Tabela 3: Demografski kazalci lokalnega okolja 
 

  2013 2014 2015 2016 

SKUPAJ 3457 3423 3399 3364 

 
Vir: SURS, 2016 

 
Graf 1: Trend upadanja prebivalcev 

 

  
Vir: SURS, 2016 
 
Graf prikazuje trend upadanja prebivalcev. V občini se od leta 2013 zmanjšuje število prebivalcev. 
 

2.2.2 STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALCEV 
 
 
Iz analize strukture prebivalcev v občini lahko zaznamo, da je trend zmanjševanja delovnega aktivnega 
prebivalstva 15-64 let, kar je lahko zaskrbljujoče. Povečujeta se starostni skupini 0-14 let ter 65+ let , 
kar pomeni, da je se upokojenci vračajo v občino. 
 

Tabela 4: Starostna struktura prebivalcev 
 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Trendne črte starostnih skupin kažejo na staranje prebivalcev občine v starostni skupini 65+, prav tako 
je v porastu skupina med 0 in 14 leti. Število delovnega prebivalstva se zmanjšuje. 
 

2.2.3 STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI 
 
 
Bližina dveh pomembnejših gospodarskih središč omogoča tudi določeno mero izbire vsakemu 
posamezniku, kar zagotovo tudi pozitivno vpliva na zaposlenost. Za uspešnost pri iskanju in obdržanju 
zaposlitve pa verjetno ugoden geografski položaj ni dovolj. Brezposelni lahko sami največ prispevajo s 
pripravljenostjo sprejeti ponujeno zaposlitev, z lastno aktivnostjo pri iskanju priložnosti, s pripravljenostjo 
za dodatno učenje ali za pridobitev novega poklica, ki je na trgu dela morda bolj zanimiv. 
Za območju občine velja, da ima povprečno stopnjo brezposelnosti in visok delež dolgotrajno 
brezposelnih. Med njimi je nadpovprečen delež žensk in starejših od 40 let. Značilno je pomanjkanje 
delovnih mest in strukturno neskladje na trgu dela. Stopnja brezposelnosti na območju  je bila v letu 
2015 decembra, 10%. 
 

Tabela 5: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini 
 

  Stopnja registrirane brezposelnosti 

2013 2014 2015 

Muta Spol - SKUPAJ 14,2 11,7 10,6 
Moški 10,8 9,4 9,2 

Ženske 18,5 14,7 12,4 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

 

2.2.4 ANALIZA STANJA ŠPORTNEGA PARKA 
 
V sklopu razvoja športa v smislu vrhunskega, kakovostnega  športa ter rekreacije se bo na območju 
občine zgradil centralni športni park, kateri po v prvi vrsti namenjen uporabi osnovne šole ter za potrebe 
rekreacije v popoldanskem času. V celoti bo park predstavljal zaključeno celoto za različne športne 
panoge.  
 

Slika 2: Območje športnega parka Spodnja Muta 
 

 

INVESTICIJA 
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2.2.5 ANALIZA LOKACIJE 
 
Načrtovani gradbeni poseg bo na območju občine Muta. Investicija se bo izvedla na parcelni številki 
277/11, k. o., 807 Spodnja Muta,  382/2, k.o. Sp. Gortina, 6/1, zg. Muta.   
 

2.2.6 OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
Šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način življenja, to pa pomeni, da je potrebno zagotoviti 
pogoje, da se bo čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom. Razširitev ponudbe in kvalitete športno-
rekreacijske infrastrukture javnega tipa lahko pomembno prispeva k zdravju ljudi, posledično pa tudi k 
njihovi produktivnosti in kreativnosti. Športna dejavnost je tako eden temeljev zdravega načina življenja 
in prav ustrezna ponudba programov v športnih objektih in na športnih površinah lahko bistveno 
pripomore k odločitvi prebivalcev za zdravo življenje s športom.  
 
Pomemben dejavnik neorganiziranega in organiziranega ukvarjanja s športom so primerne 
športne površine,  ki omogočajo dobre pogoje za vadbo. S to investicijo zelo dobro uresničujemo 
javni interes na področju športa. 
 
Nova infrastruktura bo: 

- zelo dobro uresničevanja javnega interesa na področju športa, 
- razvoj športnega turizma, 
- zaokroženost ponudbe ,  
- izboljšani bodo pogoji za športno rekreacijo,  
- omogočeno bo izvajanje reprezentančnih programov. 

 
Z izvedbo investicije bo občina  povezala šport in turizem, povečala se bo atraktivnost na področju 
športnega turizma v občini kot v celotni regiji. Z novo ponudbo bomo izboljšali strukturo gostov, povečali 
število dnevnih in stacionarnih gostov. Učinki  bodo vidni tudi na področju razvoja gostinstva in trgovine. 
Pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju razvoja podeželja, predvsem na razvoju 
dodatnih ponudb na kmetijah, predvsem na območju Zahodnega Pohorja in v povezavi z Gorsko – 
turističnim centrom Kope. Hkrati pa bo omogočen  razvoj ostalih segmentov turistične ponudbe, ki je v 
občini zelo razvita  (kultura, podeželje, kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina,…). 
 
 
Celotna strategija prenove  sloni tudi na pregledu in podrobnem opisu obstoječih strateških dokumentov 
s področja razvoja športa, kjer je razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja v 
športni objekt in kjer so obravnavani problemi in cilji, ki so povezana z razvojem športa v občini in na 
Koroškem.  
 
Pomen načrtovane investicije:  

• obnovljene obstoječe vadbene površine za športna društva  

• omogočeno bo boljše izvajanje letnega programa športa na tem območju rekreacije, športa 
otrok in mladine, šport invalidov, kakovostni in vrhunski športa, organizacija različnih prireditev, 

 
Z investicijo zagotovimo osnovne pogoje za razvoj športa v javnem interesu  v občini, saj 
predstavlja Športno rekreacijski center Spodnja Muta osnovo za športno rekreacijo, kakovostni 
šport in vrhunski šport.. 
 

2.2.6.1 URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA V ŠPORTU 
 
Realizacija projekta bo zelo dobro uresničevala javni interes na področju športa, skladno z Nacionalnim 
programom športa v Republiki Sloveniji. Načrtovana investicija je skladna z Razvojnim programom in 
usmeritvami občine na področju naložb v športno infrastrukturo za območje. 
 
Program je prednostno razvrščen v sklopu investicij občine  v razvoj športne infrastrukture in skladno 
s tem tudi v Načrtu razvojnih programov  občine.  
 

  

 



 
DIIP »ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER SPODNJA MUTA -2. 

faza« 

 

                                                                                                                        Stran: 21/40 

 

Projekt podpira občina ter druga društva,  saj bo s tem omogočeno zelo dobro izvajanje letnega 
programa športa v javnem interesu tudi na tem področju. V tej zvezi se bodo lahko izvajali naslednji letni 
programi oz. njihov del: 
 

- rekreacija, 
- kakovostni in vrhunski šport, 
- organizacija različnih prireditev, 
- programi športnih dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine,  
- šport študentov in športne rekreacije,  
- programi, kjer gre pretežno za promocijo in obveščanje o športnih programih,  
- usposabljanje kadrov, 
- tekmovalni šport. 

 
Nove športne površine  bodo uporabljala društva, ki delujejo v javnem interesu na področju 
športa in so s strani Ministrstva za šolstvo in šport prejela tudi sklepe oz. potrdilo, da delujejo v javnem 
interesu. 
 
 

2.2.6.2 POLOŽAJ IN POMEN ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA  
 
 
Nove  športne površine bodo omogočale boljšo organizacijo športnih in tudi športno-turističnih prireditev, 
ki bodo v občini privabljale predvsem ljubitelje športa in zabave: 
 
Pomen načrtovane investicije:  
 

• omogočeno bo kvalitetnejše izvajanje letnega programa športa na tem območju 
o rekreacije,  
o športa otrok in mladine, 
o kakovostni in vrhunski športa, 
o organizacija različnih prireditev. 

• zagotovljeni bodo boljši pogoji za šport in rekreacijo, 

• razvoj športnega turizma. 
  

2.2.7 PRIKAZ POTREB, KI JIH BO INVESTICIJA ZADOVOLJEVALA  
 
Poseben vidik športno- turistične ponudbe v občini in Sloveniji predstavlja športno-rekreacijska 
ponudba, ki predstavlja vse pomembnejši element celovite ponudbe turističnih destinacij. V Sloveniji se 
srečujemo s problematiko zastarele in slabo opremljene športno-rekreacijske infrastrukture, kar ni v 
ponos okolju in še ni dovolj tržno zanimivo, predvsem pa objektov v tržno zanimivih turističnih 
destinacijah primanjkuje. Nenehni razvoj športa in športne rekreacije zahteva tudi stalna prilagajanja 
infrastrukture. Sodobna športno-rekreacijska infrastruktura z opremo, ki je na nivoju, bo v turističnih 
destinacijah nudila možnosti za nove produkte na področju turizma – športno-rekreacijski turizem. 
Ozaveščenost tako domačih kot tujih gostov je na področju zdravega življenja vedno večja, s tem pa se 
postavljajo tudi nove zahteve po ureditvi primernega okolja. Naravne danosti nam omogočajo, da se 
gostom vseh zahtevnosti ponudi kvalitetno bivanje in kvalitetno vadbo ter higiensko sprejemljive pogoje; 
hkrati pa se omogoči tudi organizacijo različnih prireditev in tako ustvari dodatne multiplikacijske 
razvojne učinke. 
 
Nenehni razvoj športa in športne rekreacije, ki je v drugih državah v velikem vzponu in jim prinaša veliko 
možnost na področju razvoja turizma ter skrbi za zdrav način življenja, zahteva tudi sta lna prilagajanja 
infrastrukture in sodobne opreme. Ozaveščenost tako domačih kot tujih gostov je na področju zdravega 
življenja vedno večja, s tem pa se postavljajo tudi nove zahteve po ureditvi primernega okolja.  
 
Z obnovo opreme športno-rekreacijske turistične infrastrukture pričakujemo povečanje atraktivnosti na 
področju športnega turizma v občini kot v celotni regiji, s katerim bomo izboljšali strukturo gostov, 
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povečali število dnevnih in stacionarnih gostov. Učinki projekta bodo vidni tudi na področju razvoja 
gostinstva in trgovine. Pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju razvoja podeželja.  

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI NALOŽBE 
 
Poseben vidik turistične ponudbe v občini in Sloveniji predstavlja športno-rekreacijska ponudba, ki 
predstavlja vse pomembnejši element celovite ponudbe turističnih destinacij. V Sloveniji se srečujemo 
s problematiko zastarele in slabo opremljene športno-rekreacijske infrastrukture, kar ni v ponos okolju 
in še ni dovolj tržno zanimivo, predvsem pa objektov v tržno zanimivih turističnih destinacijah 
primanjkuje. Nenehni razvoj športa in športne rekreacije zahteva tudi stalna prilagajanja infrastrukture. 
Sodobna športno-rekreacijska infrastruktura z opremo, ki je na nivoju, bo v turističnih destinacijah nudila 
možnosti za nove produkte na področju turizma – športno-rekreacijski turizem. Ozaveščenost tako 
domačih kot tujih gostov je na področju zdravega življenja vedno večja, s tem pa se postavljajo tudi nove 
zahteve po ureditvi primernega okolja. Naravne danosti nam omogočajo, da se gostom vseh zahtevnosti 
ponudi kvalitetno bivanje in kvalitetno vadbo ter higiensko sprejemljive pogoje; hkrati pa se omogoči tudi 
organizacijo različnih prireditev in tako ustvari dodatne multiplikacijske razvojne učinke. 
 
Nenehni razvoj športa in športne rekreacije, ki je v drugih državah v velikem vzponu in jim prinaša veliko 
možnost na področju razvoja turizma ter skrbi za zdrav način življenja, zahteva tudi stalna prilagajanja 
infrastrukture in sodobne opreme. Ozaveščenost tako domačih kot tujih gostov je na področju zdravega 
življenja vedno večja, s tem pa se postavljajo tudi nove zahteve po ureditvi primernega okolja.  
 
Z obnovo opreme športno-rekreacijske turistične infrastrukture pričakujemo povečanje atraktivnosti na 
področju športnega turizma v občini kot v celotni regiji, s katerim bomo izboljšali strukturo gostov, 
povečali število dnevnih in stacionarnih gostov. Učinki projekta bodo vidni tudi na področju razvoja 
gostinstva in trgovine. Pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju razvoja podeželja.  
 

Slika 3: Razvojna usmeritev naložbe. 
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3.2 OPREDELITEV VIZIJE IN CILJEV INVESTICIJE 

3.2.1 OPREDELITEV VIZIJE 
 
Vizija občine je povezati turistično območje  občine v celoto, pričeti s projektnim delom, povečati 
investicije v turistično infrastrukturo, povečati število obiskovalcev in turistov, omogočiti turističnim 
subjektom in tistim, ki posredno živijo s turizmom boljše pogoje in razvoj. Za vse to pa je potrebno razviti 
turistične produkte, ki bodo pritegnili nove obiskovalce in goste, ki bodo bivali občini.  Potrebno je 
ustvariti in  ohraniti  produkte  s področja športnega turizma. 
 

3.2.2 CILJI INVESTICIJE IN OPREDELITEV LOGIKE PROJEKTA 
 

3.2.2.1 SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni – strateški  cilj investicije je: 

- zagotovitev ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju športa, 
- povečanje atraktivnosti v turistični destinaciji, 
- zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje programov športa za otroke in mladino,  

športa za vse ter učnega procesa osnovne šole, 
- dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov, 
- povečati dodano vrednost prostora, 
- povečati varnost športnih površin, 
- povečati interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora, 
- povečati število športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa, 
- dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in 

prireditev, 
- povečanje števila vadbenih terminov, 
- možnost organizacije šolskih in ostalih tekmovanj ter javnih prireditev na področju 

športa, 
- razširitev programa interesnih dejavnosti, 
- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane 

urejenosti okolja, 
- izpolnjevati cilje razvojnega programa občine na področju športa, 
- slediti trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v občini idr. 
- razvoj športnega turizma, 
- omogočena bo večja plavalna pismenost,  
- izboljšani bodo pogoji za športno rekreacijo. 
-  

3.2.2.2 SPECIFIČNI CILJI 
 
Kratkoročni neposredni cilji operacije je v letu 2017, 2018  dokončati športne objekte v Športno 
rekreacijskem centru Muta. 
 
 
Cilji in pomen operacije:  

- zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju športa, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, 
- omogočanje izvajanja letnega programa športa na tem območju 

• rekreacija,  

• šport otrok in mladine, 

• kakovostni in vrhunski športa, 

• organizacija različnih prireditev. 
- izboljšanje pogojev za športno rekreacijo.  
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3.2.2.3 FIZIČNI KAZALNIKI 
 
Predmet investicije je izgradnja športno rekreacijskega centra – 2. faza, fitnes na prostem, sanacija 
odbojkarskega igrišča, gradnja pump - tracka, prestavitev komunalne inf  . 

3.2.2.4 SKLADNOST S POGOJI IN MERILI SOFINANCIRANJA INVESTICIJE 
ŠPORTNEGA OBJEKTA 

 
 
Kazalniki investicije v obnovo športnega objekta so sledeči: 
 
- uresničevanje javnega interesa: projekt zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa in je 
skladen z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, Letnim programom športa v javnem 
interesu za občino ,  
 
- stopnja investicije: projekt predračunske vrednosti pod 62.500,00 EUR, ki je že začet in bo 
predvidoma končan v letu v katerem kandidira za sredstva (LK – LP = 0) 
 
- vrsta investicije: Investicije (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, vzdrževalna dela) na 
spremljajočih površinah športnega objekta. 
 

3.2.2.5 URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA 
 
Realizacija projekta bo zelo dobro uresničevala javni interes na področju športa, skladno z Nacionalnim 
programom športa v Republiki Sloveniji. Načrtovana investicija je skladna z Razvojnim programom in 
usmeritvami občine na področju naložb v športno infrastrukturo. 
 

3.2.2.6 STOPNJA INVESTICIJE 
 
Predračunska vrednost investicije je 54.547,77 EUR z DDV.  
 
Usklajenost z razvojnimi strategijami, politikami in zakonodajo 
 
Investicija je skladna s: 
 

- Cilji in ukrepi Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije cilji Lizbonske strategijo,  
- Operativnim programom kohezijske politike 2014-2020 
- Strateškim razvojnim načrtom Slovenije,  
- Nacionalnim programom športa,  
- Zakonom o športu, 
- Razvojnim načrtom in usmeritvami razvoja slovenskega turizma 2014-2017, 
- z  razvojnimi možnosti športa in letnim programom športa za leto 2016, 2017 občine,  
- Razvojnimi dokumenti razvoja  športnega centra, 
- Programom razvoja turizma. 

 

3.2.3 POVZETEK EVROPSKIH IN DRŽAVNIH RAZVOJNIH POLITIK IN 
STRATEGIJ 

 
V skladu z Lizbonsko strategijo je prizadevanje za gospodarsko rast in nova delovna mesta prva 
prioriteta, opredeljena kot naslednji velik evropski projekt. Komisija EU je predlagala, da se lizbonski 
načrti preusmerijo na dejanja, ki spodbujajo gospodarsko rast in nova delovna mesta na način, ki je v 
celoti skladen s cilji trajnostnega razvoja. Stabilno makroekonomsko stanje je temelj za resna 
prizadevanja, da se poveča gospodarska rast in ustvarijo nova delovna mesta. Zlasti sta odločilna dva 
segmenta:  izvajanje makroekonomskih politik, ki so usmerjene k stabilnosti, in dosledna proračunska 
politika. Lizbonska strategija pripisuje enak pomen povečanju zaposlenosti in produktivnosti s pomočjo 
močne konkurenčnosti. 
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3.2.4 USKLAJENOST OPERACIJE Z OPERATIVNIM PROGRAMOM 
KOHEZIJSKE POLITIKE 

 
 
Operacija je usklajena s naslednjimi prednostnimi naložbami: 
 
V okviru prednostne naložbe 8vi - Aktivno in zdravo staranje se bodo  izvajali celoviti ukrepi, ki morajo 
upoštevati kompleksnost povezave med delom, zdravjem, starostjo in upokojitvijo. Na odločitev 
posameznika o upokojitvi namreč vplivajo številni dejavniki, med katerimi je zdravje zelo pomembno, 
pogosto odločilno. Delavcem je torej potrebno zagotoviti takšno delovno okolje, da bodo dejansko 
zmožni delati dlje, saj dobre delovne razmere prispevajo k boljšemu zdravstvenemu stanju. Zato bomo 
sprejeli ustrezne ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bodo namenjeni delavcem vseh 
starostnih skupin. Ukrepi bodo usmerjeni v ohranjanje delavčeve delovne zmožnosti tekom celotne 
delovne dobe. 
 
Za spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, vključno s programi promocije 
zdravja na delovnem mestu, za vse generacije na ravni podjetij /organizacij, analiza varnosti in zdravja 
pri delu (slednja bo podlaga za pripravo nove strategije na obravnavanem področju), podpora uvajanju 
orodji za ocenjevanje tveganj na področju varstva in zdravja pri delu ter usposabljanje delodajalcev za 
delo s takšnim orodjem, promocija kulture preventive, 
 
V okviru prednostne naložbe 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k 
razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, 
spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev 
in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti 
V okviru prednostne naložbe 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
kjer se bodo identificirani izzivi  na lokalni, subregionalni in regionalni ravni reševali na podlagi izdelanih 
SLR. Lokalna partnerstva bodo identificirala ter v SLR vključila področja ukrepanja, ki so relevantna za 
njihove lokalne potrebe. S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganji v človeške potenciale ter 
manjšimi vlaganji v prenovo bo mogoče na območjih LAS, vzpostaviti pogoje za njihovo razvojno 
prestrukturiranje. Vlaganja bodo, preko oblikovanja inovativnih partnerstev, namenjena izvajanju 
manjših projektov, ki bodo odgovarjali na lokalne izzive in priložnosti in bodo dopolnjevala vlaganja v 
projekte, ki se bodo financirali v okviru drugih prednostnih osi 
 

3.2.5 USKLAJENOST OPERACIJE Z NACIONALNIM PROGRAMOM ŠPORTA 
 
S projektom  zadostimo kriterijem, ki jih narekuje: Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji. 
Nacionalni program v 5. točki poglavja 2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa: Cilji in naloge 
določa usmeritev k posodabljanju športnih igrišč in pokritih objektov ter ureditve odprtih športnih površin, 
ki so dostopne vsem državljanom in državljankam. V 9. točki istega poglavja nacionalni program navaja 
posebno skrb gradnji in vzdrževanju večnamenskih športnih objektov in spremljajoče infrastrukture. V 
poglavju 3. Usmeritve nacionalnega programa je izražen način uresničevanja javnega interesa na 
področju športa lokalnih skupnosti, med katere sodi tudi načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javnih 
športnih objektov. Podpoglavje 3.1. Kratkoročne usmeritve: Usmeritve v gradnji športnih objektov 
vsebuje tudi dve alineji, ki se nanašata na predvideno rekonstrukcijo, in sicer med smernicami in načini 
navaja tudi ureditev lastništva športnih objektov in revitalizacija športnih objektov. 
 
Dolgoročne usmeritve do leta 2020 iz sprejetega Nacionalnega programa športa pa so usmerjene v 
dosego cilja, da postanemo Slovenci »športna nacija«. Za dosego tega cilja je potrebno med drugim 
izoblikovati tudi predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin z izgradnjo mreže športnih 
objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva (zagotavljanje 0,5 m2 pokritega in 3 m2 
nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca).  
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3.2.6 USKLAJENOST OPERACIJE Z NACIONALNIM PROGRAMOM ŠPORTA 
 
S projektom  zadostimo kriterijem, ki jih narekuje: Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji. 
Nacionalni program v 5. točki poglavja 2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa: Cilji in naloge 
določa usmeritev k posodabljanju športnih igrišč in pokritih objektov ter ureditve odprtih športnih površin, 
ki so dostopne vsem državljanom in državljankam. V 9. točki istega poglavja nacionalni program navaja 
posebno skrb gradnji in vzdrževanju večnamenskih športnih objektov in spremljajoče infrastrukture. V 
poglavju 3. Usmeritve nacionalnega programa je izražen način uresničevanja javnega interesa na 
področju športa lokalnih skupnosti, med katere sodi tudi načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javnih 
športnih objektov. Podpoglavje 3.1. Kratkoročne usmeritve: Usmeritve v  
 
gradnji športnih objektov vsebuje tudi dve alineji, ki se nanašata na predvideno rekonstrukcijo, in sicer 
med smernicami in načini navaja tudi ureditev lastništva športnih objektov in revitalizacija športnih 
objektov. 
 
Dolgoročne usmeritve do leta 2020 iz sprejetega Nacionalnega programa športa pa so usmerjene v 
dosego cilja, da postanemo Slovenci »športna nacija«. Za dosego tega cilja je potrebno med drugim 
izoblikovati tudi predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin z izgradnjo mreže športnih 
objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva (zagotavljanje 0,5 m2 pokritega in 3 m2 
nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca).  
 

3.2.7 USKLAJENOST Z ZAKONOM O ŠPORTU 
 
Osnovni razlogi za investicijo slonijo na podlagah Zakona o športu, ki opredeljuje pojem športnega 
objekta in sicer: Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. Ob 
tem je potrebno zadostiti standardom in normativom na področju športne infrastrukture ter standardom 
in normativom osnovnošolskega prostora za izvajanje programa devetletke in dvig kvalitete dela ter 
varnosti uporabnikov šolskih športnih površin. Glede na navedeno je osnovni cilj investicije zagotoviti 
ustrezne vadbene pogoje in kvalitetno izpeljavo programa športa otrok in mladine, kakovostnega in 
vrhunskega športa ter športa za vse. 
 
Zakon o športu v 3. členu določa načine uresničevanja javnega interesa na področju športa, med katerim 
navaja tudi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov. 
 

4 VARIANT »Z« INVESTICIJO, V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO 
»BREZ« INVESTICIJE  

4.1 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 
 
Na podlagi idejnih zasnov, ki so razvidne iz predhodnih poglavij in poglavja predhodne idejne študije pri 
obravnavanem projektu je  mogoče govoriti o varianti »brez« ali o varianti »z« investicijo. Razlog je 
tudi v tem, ker je projekt že v osnovi naravnan investicijsko . Zaradi specifičnosti investicije, lahko 
zaključimo, da je za zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju 
športa, za obnovo obstoječih športnih površin, za zagotovitev urejenih in ustrezno opremljenih nepokritih 
vadbenih površin, zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje programov športa za otroke in mladino, 
športa za vse ter učnega procesa  osnovne šole, za dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na 
raven zahtev učnih programov, za zagotovitev rasti kvalitete športne dejavnosti v  občini na več 
področjih, za povečanje dodane vrednosti prostora, za povečanje varnosti športnih površin, za 
povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva, povečanje število športnih programov izven vzgojno 
izobraževalnega procesa, za dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj 
in prireditev, za povečanje števila vadbenih terminov, za dvig števila vadečih v okviru programov športa 
otrok in mladine, za organizacijo šolskih in ostalih tekmovanj ter javnih prireditve na področju športa, za 
razširitev programa interesnih dejavnosti nujna investicija. 
  
Glede na merila, določena s 26. in 27. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in spremembe 54/2010) 
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predlagamo kot najugodnejšo oziroma optimalno varianto s področja razvoja športne infrastrukture 
Varianto 1.  
 

4.2 VARIANTA BREZ INVESTICIJE »VARIANTA 0« 
 
V tem primeru so stroški investicije enaki nič, to pa pomeni ohranitev obstoječega stanja, kar pomeni: 

- 0 obnovljenih športnih površin za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, 
- neopremljena športna infrastruktura in s tem nepridobljene površine, kjer bodo športniki in 

rekreativci ter otroci lahko vadili brez najemnin 
- 0 obnovljenih prostorov za zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa 

na področju športa, 
- 0 vadbenih površin športnih društev,  
- neomogočanje izvajanja letnega programa športa na tem območju za področje rekreacije, 

športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa. 

4.3 VARIANTA Z INVESTICIJO »VARIANTA 1« 

 
Investicija predstavlja osnovne pogoje za delovanje objekta. Z investicijo zagotovimo osnovne 
pogoje za razvoj športa v  občini , saj predstavlja športno rekreacijski center  edino infrastrukturo 
na tem področju. 
 
Z realizacijo investicije bomo zgradili nove športne površine, kjer bo omogočeno izvajanje različnih oblik 
športa. Športne površine se bodo lahko uporabljale v sklopu dodatnih  športnih programov osnovne šole 
kot za rekreativne namene in tekmovalne namene.  
 
Z investicijo vplivamo na: 
 

- obnovljene športne površine za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov, 
- opremljena športna infrastruktura in s tem pridobljene površine, kjer bodo športniki in rekreativci 

ter otroci lahko vadili brez najemnin 
- obnovljeni prostori za zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na 

področju športa, 
- vadbene površine športnih društev,  
- omogočanje izvajanja letnega programa športa na tem območju za področje rekreacije, športa 

otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa. 
 

 
Na osnovi analize izbora variant se predlaga VARIANTA 1 – izvedba v letu 2017-2018, ki je usklajena 
s projektnim seznamom operacij v NRP-ju. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE SKLADNO Z UREDBO O ENOTNI 
METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC 

 
 
a) Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 
 
 Investicija v nakup  Adaptacija 

 Novogradnja  Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 

x Rekonstrukcija  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 

    

Poleg tega pa tudi: 
 
 Če je podano državno poroštvo  Ali če je vključeno v nacionalni program 

 
b) Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom): 
 
 
 

Tabela 6: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije. 
 
 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
Investicijskega 
Projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

▪ Če je objekt tehnološko zahteven da 

▪ Če bodo nastale pomembne finančne 
posledice v času obratovanja 

da 

▪ Če se bo projekt (so)finaciral s 
proračunskimi sredstvi 

da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 
 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 
X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

 INVESTICIJSKI PROGRAM 
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5.2 POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA ZA POSEG V PROSTOR 

 
Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija   

Okoljevarstveno soglasje  

Kulturnovarstveno soglasje  

Gradbeno dovoljenje   

Gradbeno dovoljenje ni 
potrebno. 

 

 
Tabela 7: Potrebna dovoljenja za poseg v prostor. 

 
Za potrebno investicijo ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 

5.3 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

 
Investicija se bo pričela v letu 2017 s pripravo investicijske dokumentacije nato pa se bo začela zunanja 
ureditev, ki bo končana v letu 2018. Ocena stroškov investicije je določena po stalnih in tekočih cenah.  
 
Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna.  
 
Ker se bo investicija izvajala v letu 2017-2018  so stalne cene   enake tekočim. Okvirna vrednost 
investicije, ki zajema vsa dela za realizacije projekta ter nadzor nad deli znaša po stalnih cenah z 
vključenim DDV 54.547,77 EUR. 
 
 

5.3.1 SPECIFIKACIJA STROŠKOV  - STALNE IN TEKOČE CENE 

 
Ovrednoten projektantski popis del je bil pridobljen v mesecu oktobra. Izvedba investicije je terminsko 
predvidena v proračunskem letu 2017-2018, torej se  zaključi v intervalu enega leta, zato med 
izvajanjem  pričakujemo učinke spremenjene rasti cen (inflacije). Tako opredeljujemo, da  so stalne 
cene   enake tekočim. 
 

Tabela 8: Struktura investicije po  stalnih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. VRSTA INVESTICIJE SKUPAJ DDV SKUPAJ 

  STROŠKI NALOŽBE       

1. Gradbena in obrtniška dela 44.050,53 9.691,12 53.741,65 

  Fitnes naprave 12.315,00 2.709,30 15.024,30 

  Sanacija odbojkarskega igrišča 4.847,50 1.066,45 5.913,95 

  Gradnja PUMP track-a 26.588,03 5.849,37 32.437,40 

  Prestavitev komunalne infrastrukture 300,00 66,00 366,00 

2. Nadzor 660,75 145,37 806,12 

  SKUPAJ 44.711,28 9.836,48 54.547,77 

  DDV  9.836,48     

  SKUPAJ Z DDV 54.547,77     
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5.3.2 DINAMIKA IZVEDBE INVESTICIJE IN VIRI FINANCIRANJA 
 
 

Tabela 9: Viri financiranja po letih v stalnih in tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. VIR 2018 SKUPAJ delež 

  UPRAVIČENI STROŠKI 44.711,28 44.711,28 100,00% 

1. Fundacija za šport 22.355,64 22.355,64 50,00% 

2. Lastni vir upravičeni stroški 22.355,64 22.355,64 50,00% 

  NEUPRAVIČENI STROŠKI 9.836,48 9.836,48 100,00% 

2. Lastni vir neupravičeni stroški  9.836,48 9.836,48 100,00% 

  SKUPAJ 54.547,77 54.547,77 100,00% 

1. FUNDACIJA ZA ŠPORT 22.355,64 22.355,64 40,98% 

2. Lastni viri 32.192,12 32.192,12 59,02% 

 
 
Vrednost celotne investicije znaša  54.547,77EUR po stalnih in tekočih cenah z DDV. Projekt  kandidira  
za pridobitev 50,00% upravičenih stroškov celotne investicije v 2018, kar znaša 22.355,64 EUR.   
 

5.3.3 OCENA VREDNOSTI CELOTNEGA PROJEKTA LOČENO ZA UPRAVIČENE 
IN PREOSTALE STROŠKE  

 
Tabela 10: Specifikacija investicije na upravičene in neupravičene stalne  cene 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

  STROŠKI NALOŽBE               

1. Gradbena in obrtniška dela 44.050,53 0,00 44.050,53 0,00 9.691,12 9.691,12 53.741,65 

2. Nadzor 660,75 0,00 660,75 0,00 145,37 145,37 806,12 

  SKUPAJ 44.711,28 0,00 44.711,28 0,00 9.836,48 9.836,48 54.547,77 

 

6 OPREDELITEVTEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO 

6.1 PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA 

 
Po Zakonu o graditvi objektov2 in Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost3 spada investicija med 
investicijska dela, za katera po veljavni zakonodaji ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 

1.) Za izdelavo investicijskega dokumenta je bila na razpolago tehnična dokumentacija ter 
strokovne podlage s strani občine. 

 
2.) DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt. Za pripravo 

tega dokumenta je bila upoštevana Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 
54/10). 

 

                                                      
2 ZGO-1, Ur.l. RS, št. 110/02, ZGO-2, Ur.l. RS, št. 126/07, 
3 Ur. L. RS, št. 37/08 in 99/2008. 
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3.) Skladno s 50. členom ZGO-1 (pridobivanje projektnih pogojev in soglasij) so bili 
pridobljeni projektni pogoji od potrebnih upravljavcev in soglasodajalcev.  

 
4.) Načrtovana investicija je v skladu z: 

 

• Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02). 

• Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 33/07). 

• Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06, 33/07). 

• Zakonom o varovanju kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 7/99, 16/08). 
 
 

6.2 LOKACIJA INVESTICIJE 
 
 
Investicija se bo izvedla na parcelni številki 277/11, k. o., 807 Spodnja Muta,  382/2, k.o. Sp. Gortina, 
6/1, zg. Muta 

Slika 4: Mikrolokacija naložbe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTICIJA 

  

 



 
DIIP »ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER SPODNJA MUTA -2. 

faza« 

 

                                                                                                                        Stran: 32/40 

 

6.3 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI  

 
 Predvideva se, da bo investicijsko naložbo  možno realizirati v letu 2017, 2018. Sama realizacija 
projekta se bo pričela oktobra - 2017, projekt pa bo zaključen najkasneje do konca 30.12. 2018.  
 

Tabela 11: Časovni načrt izvedbe investicije. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Priprava investicijsko-
tehnične projektne 
dokumentacije                                     

Oddaja del (javni 
razpis, podpis, 
pogodbe)*                                     

Začetek gradbenih del 
in postavitev opreme                                      

Nadzor gradbenih in 
obrtniških del                                     

Pregled in prevzem 
objekta                                     

Predaja v uporabo                                     

 
 

6.4 VARSTVO OKOLJA-OKOLJEVARSTVENI UČINKI NALOŽBE 
 
 
Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 
 

- zmanjšanje vplivov na okolje, 
- okoljska učinkovitost, 
- učinkovitost izrabe naravnih virov, 
- trajnostna dostopnost. 

 
Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 
gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so 
v strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 
priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 
izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 
izkustvenih podatkov in predpostavk.  
 
Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 
značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene 
zgolj približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk. 
 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu 
z določili predpisov iz varstva pri delu. 
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6.4.1 ZMANJŠEVANJE VPLIVOV NA OKOLJE  

 
Najbolj moteč vpliv pri izgradnji k na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali 
otežen dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno 
omejen poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi (interes priklopa na 
kanalizacijo).  
 
Zrak 
Gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaževanje zraka, predvsem preko izpušnih plinov 
gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, 
planiranje in temeljenje…). Pri odkopu in izgradnji ter ureditvi okolice se bodo uporabljali različni 
gradbeni stroji (bager, tovornjaki,…).  Poleg izpušnih plinov bo v zraku v času gradnje (predvsem, če se 
bodo dela izvajala v sušnem obdobju) tudi povečana količina prašnih delcev. Prašenje bo posledica 
izvajanja gradbenih del ter predvsem neprimerne vožnje po neutrjenih poteh gradbišča. Dovoljene 
vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in 
svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03).  
 
Natančno oceniti, ali bodo mejne emisijske koncentracije za polutante, ki bodo onesnaževali zrak med 
gradnjo presežene, je zelo težko. Onesnaževanje zraka med gradnjo bo kratkotrajnega značaja in bo 
povezano z vremenskimi razmerami v času največjih zemeljskih del. Na vseh odsekih pričakujemo po 
končani gradnji trajno zmanjšanje vpliva na onesnaževanje zraka in okoliških površin iz naslova 
prašenja.  
 
Tla in vode 
V času gradnje se bo najprej na nekaterih odsekih odstranil zgornji humusni sloj, ki se bo po končanih 
delih uporabil za ozelenitev površin. V času gradnje obstaja nevarnost onesnaženja tal z emisijami 
plinov, ostankov goriv in mazalnih olj ter drugih materialov, ki nastajajo pri uporabi transportnih sredstev 
in gradbenih strojev. Možno pa je tudi onesnaženje tal in vod zaradi nekontroliranega odtekanja 
odpadnih vod iz tehnoloških objektov na gradbišču v tla. 
 
Podobne vplive lahko pričakujemo tudi na območjih, na katerih bodo potekale aktivnosti povezane z 
gradnjo. Med dela, ki bodo vplivala na razmere v tleh prištevamo:  

• odstranitev, transport in odlaganje krovnih plasti tal, 

• izdelava vrtin in opazovalnih mest  za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v 
Sloveniji, 

• transport in odlaganje odpadnega materiala, ki bo nastajal na območju ureditev,  

• onesnaženje tal z hidroizolacijskimi materiali in drugimi površinskimi premazi med njihovo 
uporabo ali zaradi izluževanja ostankov teh materialov iz nepravilno odložene ali shranjene 
embalaže.  

 
Potencialni vir onesnaženja vod in tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije 
in transportnih vozil, vendar je takšen vir vsako vozilo rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega 
onesnaženja minimalna. Če bi pri gradbenih delih prišlo do izlitja goriva ali/in olja na neutrjeno podlago, 
naj se onesnažena zemljina takoj odstrani in ustrezno embalirana preda pooblaščeni organizaciji za 
ravnanje s tovrstnimi odpadki.  
 
Hrup 
Obremenitev okolja s hrupom je pričakovati v fazi gradnje, zato je takrat potrebno posvetiti posebno 
pozornost varstvu okolja pred hrupom, zlasti v njenih prvih fazah, to je pri zemeljskih delih in temeljenju. 
Hrupu z gradbišča bodo izpostavljeni objekti v bližini gradbišča. 
 
Gradbišča zajemajo predvsem dinamične vire hrupa, ki obratujejo samo občasno. Različne vrste 
gradbenih strojev in prevoznih sredstev, ki imajo enak ali podoben namen, imajo lahko različne emisijske 
vrednosti hrupa. Pri oceni dopustnosti obremenjevanja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe 
o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05).Različne vrste gradbenih strojev in prevoznih sredstev imajo lahko 
povsem drugačne emisijske vrednosti hrupa. Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično 
opremljeni skladno s predpisi za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani.  
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6.4.2 OKOLJSKA UČINKOVITOST IN UČINKOVITOST IZRABE NARAVNIH 
VIROV 

 
Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno 
obvladovanje količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

- Reciklaža  
- Odlaganje odpadkov  
- Deponija zemlje 

 
Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 
nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v 
naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi 
vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za 
predelavo materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 
 
Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. 
snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost 
določenega izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno reciklirat 
je:  
 

- Asfalt: Z reciklažo asfalta ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter s tem 
zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Asfalt granuliramo 
in ponovno uporabimo za gradnjo cestišč. 

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo 
ter s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Beton 
drobimo in ga uporabimo pri gradnji cestišč 

 
Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 
odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 
začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem.  

Tabela 12: Vrste odpadkov (Pravilnik o ravnanju z odpadki Ur.l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 
13/03). 

 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 
Nevarne odpadke je treba zbirati ločeno. Za odvoz odpadkov naj se izvajalec dogovori s pooblaščeno 
organizacijo (Pravilnik o ravnanju z odpadki Ur.l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03) 
 
Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, 
ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez 
njihovega prekladanja. 
 
Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 
preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora 
biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 

  

 



 
DIIP »ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER SPODNJA MUTA -2. 

faza« 

 

                                                                                                                        Stran: 35/40 

 

gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 
Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  
 
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med 
seboj mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj 
odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 
10ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti 
poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto (Pravilnik o ravnanju z odpadki 
Ur.l.RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03). 
 
Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, 
naoljene krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 
45/00, 20/01, 13/03) sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati ločeno (v 
skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za 
ravnanje s tovrstnimi odpadki.  
 
Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 
predvidenih ureditev.  
 
Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter 
naj se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 
mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 
uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  
 
 
Omilitveni ukrepi 

• Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

• Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 
Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo 
v za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču 
 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 
okolja je majhna 

6.5 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 
 
Občina Muta je za izvedo operacije ustanovila projektno skupino, kjer bo vsak posameznik imel 
natančno določeno nalogo in bo za izvedbo le-te strokovno podkovan. Projektna skupina je za izvedbo 
operacije izdelala interni terminski plan aktivnosti, ki ga bo spremljal in ocenjeval župan Občine Muta s 
svojimi svetovalci. Vodja projekta je Brigita Altenbaher, ki bo odgovorna za izvedbo investicije.  Naloge 
vodje  bodo zagon projekta s pravočasno pridobljeno dokumentacijo, spremljanje in koordiniranje 
izvajanja investicije ter ukrepanje v primeru odstopanj, vrednotenja uresničenih aktivnosti glede na cilje 
inp. Vodja projekta bo delo izvajal preko projektne skupine, s katero se bo srečeval na redni mesečni 
bazi, skupaj z nadzornikom gradbenih del. Podrobneje prikazujemo kadrovsko-organizacijsko shemo v 
nadaljevanju. 
 
Projektna skupina organizira po pooblastilu župana vodi, koordinira in nadzoruje potek investicije po 
posameznih aktivnostih. V fazi predinvesticijskih aktivnosti bo projektna skupina pripravila projekt in 
pridobila vsa potrebna dovoljenja za poseg v prostor, izbrala izvajalca za izvedbo projekta, izvedbo 
gradbenih del ter postavite opreme ter nadzora nad gradbenimi deli. Sledi faza pripravljalnih in 
investicijskih aktivnosti, v kateri je potrebno pričeti z gradbenimi deli. Projektna skupina bo skupaj z 
inženirjem nadzorovala, vodila in načrtovala posamezne aktivnosti pri fizični izvedbi investicije, 
strokovnega nadzorstva v skladu s nad izvedbo, izdelavo tehnične dokumentacije in tehničnega 
pregleda. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu sledi primopredaja objekta naročniku; t.j Občini 
Muta. Organizacija izvedbe investicije je prikazana v nadaljevanju. 
 
Projektna skupina bo odgovorna za:  
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• organizacijo priprave in nadzor nad projektno in investicijsko dokumentacijo,  

• izvedbo vseh potrebnih javnih naročil za izbor izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo, 

• zagon projekta, 

• koordinacijo izvajanja projekta, 

• nadzor nad izvajanjem projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, 

• spremljanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, 

• reševanje problemov znotraj projektne skupine, 

• spremljanje finančnega plana, 

• spremljanje vse potrebne dokumentacije za zagotovitev dokumentarnega toka projekta, 

• področje finančnih zahtevkov, z vso podporno dokumentacijo,  

• notranjo 100 % finančno kontrolo.  
 
Usklajevanje dela in nalog ter razreševanje morebitnih problemov bo potekalo na rednih sestankih, ki 
jih bo sklical vodja projekta. Sestankov se bodo udeleževali vsi člani projektne skupine, ki bodo tudi 
pripravljali kontrolna poročila.  
 
Kontrola izvedbe del bo potekala po vnaprej postavljenem načrtu. Vodja projekta bo po potrebi določil 
tudi vmesne kontrole izvajanja del, da bi zagotovili redno izvajanje projekta in odpravljali morebitne 
zastoje. Prav tako  bodo lahko datume dodatnih vmesnih kontrol predlagali člani projektne skupine. V 
primeru odstopanj iz opravičljivih razlogov od načrta izvedbe projekta (vreme, oviranje del zaradi višje 
sile)  bodo ustrezno ukrepali in obvestili vse, ki jih odstopanja zadevajo. Pripravili bodo tudi nov načrt in 
se z izvajalci dogovoril za pospešitev izvedbe del.  
 
V primeru neopravičenih vzrokov za odstopanja se uveljavijo ustrezne sankcije, ki bodo določene v 
pogodbenem razmerju med izvajalcem in naročnikom del.  
 
Vsa morebitna dodatna dela bo odobril vodja projekta na osnovi posveta s člani projektne skupine in 
nadzornikom ter izvajalcem del. Projektna skupina bo skrbela tudi za izpolnjevanje evidence o poteku 
del in hranila vso potrebno dokumentacijo. Skrb za projektno dokumentacijo bo vodja projekta ustrezno 
delegiral po področjih, tako da bo vsak član projektne skupine zadolžen za svoje lastno področje. Vodja 
projektne skupine pa bo zadolžen za hranjenje celotne dokumentacije. 
 
Projekt bodo vodili zaposleni na občinski upravi v sodelovanju z Uradom za pripravo projektov in 
občinske redarske službe, ki ima za vodenje projektov usposobljen kader. Za pripravo projektne, 
investicijske in tehnične in druge dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni v 
občinski upravi. Glede na to, da so zaposleni uradne osebe, so sredstva za njihovo delovanje 
zagotovljena v proračunu občine. 
 
Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije:  
 
1. Brigita Altenbaher, vodja projektne skupine, odgovorna za vodenje projekta, pripravo in nadzor 

nad pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije  ter  koordiniranje, poročanje o 
projektu,  

2. Marko Zanoškar, podsekretar, član projektne skupine odgovoren za izdelavo investicijske 
dokumentacije 

3. Vesna Kozlar, direktorica občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec, odgovorna za 
investicijsko dokumentacijo 

4. Tine Harnik, univ. dipl. inž. str., podsekretar za pripravo projektov, član projektne skupine. 
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Tabela 13: Kadrovsko organizacijska shema. 
 
 

 
 

6.6 FINANČNA OPREDELITEV INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 

6.6.1 PREDVIDENI STROŠKI AMORTIZACIJE 

 
Stroški amortizacije so izračunani z upoštevanjem predpisanih amortizacijskih stopenj in dneva 
aktivacije osnovnih sredstev. V izračunih finančnih in ekonomskih kazalnikov amortizacija ni vključena, 
saj ne pomeni toka denarja. 
 
Upoštevana amortizacijska stopnja je 3 % letno, kar je skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005, 
138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009 in 58/2010). Podrobnejše vrednosti so podane v finančni 
prilogi. 
 

6.6.2 OPREDELITEV STROŠKOV  IN PRIHODKOV V EKONOMSKI DOBI 
 
 

Tabela 14: Predvideni stroški in prihodki v ekonomski dobi 
 

INVESTICIJA 2019 2020 2021 

STROŠKI 400 € 400 € 400 € 

PRIHODKI 0 € 0 € 0 € 

SKUPAJ - 400 - 400 - 400 

 
Izostanek prihodkov pokriva Občina Muta iz svojega proračuna. 
 
 
 

NAROČNIK –  OBČINA MUTA 

PROJEKTNA SKUPINA, 
VODJA OPERACIJE 

Izdelovalci projektne 
dokumentacije Izvajalci GOI del 

Nadzor nad  
GOI deli 

 

ŽUPAN  Občinski 
svet  

 

Zainteresirana 
javnost 

         MF,  
SVLR 

ZAPOSLENI V OBČINI 

  

 



 
DIIP »ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER SPODNJA MUTA -2. 

faza« 

 

                                                                                                                        Stran: 38/40 

 

6.6.3 IZRAČUN NAJVIŠJEGA ZNESKA SOFINANCIRANJA 
 
Utemeljitev metode primanjkljaja v financiranju 
 
Določitev ravni pomoči Skupnosti temelji na stopnji „primanjkljaja v financiranju“ projekta, tj. delež 
diskontiranega stroška začetne naložbe, ki ga ne krijejo diskontirani neto prihodki projekta. Opredelitev 
upravičenih izdatkov na podlagi člena 55(2) zagotavlja, da je za izvedbo projekta na voljo dovolj 
finančnih sredstev, in preprečuje odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči, tj. prekomerno 
financiranje projekta. Upoštevamo varianto – prvo leto se diskontira. 
 

Tabela 15: Določitev vrednosti. 
 

  
Diskontirane 

vrednosti 
Nediskontirane 

vrednosti 

Skupni investicijski stroški   54.547,77 

Od tega upravičeni stroški (EC)   44.711,28 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 52.449,78   

Diskontirani neto prihodki (DNR) -1.089,79   

 
Tabela 16: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja. 

 

          DNR>0   DNR<0 

1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 53.540   52.450 

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 102,08 % 100,00 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 45.640   44.711,28 

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 50,000 % 50,00% 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 22.820,14   22.355,64 

 
  

6.7 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI VIRI  

 
Celotna investicija naložbe bo predvidoma financirana iz dveh virov. Ta dva vira sta:  
a) Proračun  Občine Muta, 
b) Fundacija za šport. 
 

Tabela 17: Viri sofinanciranja 
 

ZAP. 
ŠT. VIR 2018 SKUPAJ delež 

  UPRAVIČENI STROŠKI 44.711,28 44.711,28 100,00% 

1. Fundacija za šport 22.355,64 22.355,64 50,00% 

2. Lastni vir upravičeni stroški 22.355,64 22.355,64 50,00% 

  NEUPRAVIČENI STROŠKI 9.836,48 9.836,48 100,00% 

2. Lastni vir neupravičeni stroški  9.836,48 9.836,48 100,00% 

  SKUPAJ 54.547,77 54.547,77 100,00% 

1. FUNDACIJA ZA ŠPORT 22.355,64 22.355,64 40,98% 

2. Lastni viri 32.192,12 32.192,12 59,02% 
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6.8 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA  

 
Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, kar lahko 
zagovarjamo z nekaterimi koristmi, med katerimi je najočitnejša ta, da bo omogočen zdrav razvoj 
podeželja v občini. 
 
Urejena infrastruktura bo zagotovila širše družbene učinke. 
 
Oceno stroškov in koristi za obravnavano investicijo smo podali v finančni prilogi. Iz navedenega je 
razvidno, da družbene koristi v finančnem smislu bistveno presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z 
investicijo. 
 
Širše gledano je investicija vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično 
ni, med tem ko je pozitivnih kar nekaj: 
 

• vsestranski razvoj  občine in Koroške regije, 

• povečana športna aktivnost, 

• spodbujanje in oblikovanje novih idej za izboljšanje športne aktivnosti, 

• razvoj in krepitev razvojno storitvenega sektorja – turizma na podeželju in športnih dogodkov v 
smislu sinergijskih učinkov investicije. 
 

6.9 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA – ANALIZA 
STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJE 

 
Analiza stroškov in koristi je izdelana v skladu s Priročnikom Evropske komisije »Guide to cost-
benefit analysis of investment projects« ter Metodološkim delovnim dokumentom – Delovnim 
dokumentom 4, smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, ki ga je 
izdala Evropska komisij, Generalni direktorat za regionalno politiko, za  programsko obdobje 
2007-2013.  
 

1. prikaza, da je projekt zaželen z gospodarskega vidika in da prispeva k ciljem regionalne 
politike EU,  

2. dokaza, da je prispevek iz skladov potreben za finančno izvedljivost projekta.  
 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje gospodarskih koristi projektov, v kateri smo 
ocenili finančne, gospodarske, socialne vplive ter vpliv na okolje. Cilj izdelave  analize stroškov in koristi 
je bil denarna ocena  vseh možnih vplivov in s tem določitev stroškov in koristi projekta. Rezultate smo 
združili (neto koristi) in oblikovali sklep  o tem, ali je projekt zaželen in se ga izplača izvesti.  
 
V analizi stroškov in koristi je bila izdelana tudi ocena tveganja, ki je bistveni del celovite analize, ker 
omogoča razumevanje ocenjenih vplivov projekta. Temeljita analiza tveganja je podlaga za zanesljivo 
strategijo obvladovanja tveganja, ki se nato upošteva v načrtu projekta. 
 

6.9.1 PREDPOSTAVKE EKONOMSKE ANALIZE 

 
Predpostavke ekonomske analize, na podlagi katerih so izračunani ekonomski kazalniki, so naslednje: 
 

• ekonomska doba projekta je 25 let, 

• diskontna stopnja je 4 %, 

• investicija je terminsko in vsebinsko ustrezna, 

• viri financiranja so (bodo) pogodbeno zagotovljeni s strani FŠO in  Občina Muta, 

• tudi za neupravičene stroške je določeno financiranje (kot je predstavljeno). 
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6.9.2 STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI 

 
Kot smo v predhodnih poglavjih prikazali, je finančna neto sedanja vrednost negativna, kar pomeni, da 
so investicijska vlaganja, presojana strogo s finančnega stališča, neupravičena. Ker pa investicijo ne 
smemo presojati tako ozko, samo skozi denar, jo presojamo tudi s stališča drugih vplivov, ki jih bo imela 
investicija na ekonomsko okolje podeželja. Podrobnejši izračuni so podani v finančni prilogi.  
 

Tabela 18: Povzetek CBA analize. 
 

 

POVZETEK   

   

Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C):   

Finančna neto sedanja vrednost investicije  je negativna in znaša -53.539,57 EUR FNPV (C) < 0 

   

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C):   

Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 20.867 EUR torej projekt SE izplača ENPV (C) > 0 

   

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (EIRR):   

Notranja donosnost je večja kot 4 % in sproščena sredstva imajo donosnost 7,08 % EIRR >4% 

   

Ekonomska dinamična amortizacija   

Projekt se povrne v 16,91 letih   

   

Ekonomski indeks donosnosti (ID)   

za vsak vložen EUR nam projekt vrne 1,34 EUR, torej več kot smo vanj vložili ID > 1 

   
ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE ŠTEVILA UDELEŽENCEV - ŠPORTNI 
DOGODKI   
Število obiskovalcev se lahko zmanjša, glede na začetno vrednost, za 83,48 % pa da je ENPV še 
vedno enaka 0   

   

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE ŠTEVILA REKREATIVCEV - ZDRAVSTVO   
Število rekreativcev lahko, glede na začetno vrednost, upade za 74,21 % pa da je ENPV še vedno 
enaka 0   

   

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE PRIREDITEV   
Število prireditev medgeneracijskega druženja lahko upade, glede na začetno vrednost, za 89,05 % pa da je ENPV še 
vedno enaka 0 

   

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENPV NA SPREMINJANJE ODLIVOV   

Odlivi se lahko povečajo, glede na začetno vrednost, za 34,32 % pa da je ENPV še vedno enaka 0   
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7 SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 
Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v projekt  upravičena. 
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča 

nikomur nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno. 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menedžiranja projekta še zmanjšati. 
 
Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 
V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 
 
Potrebna investicijska dokumentacija. 
 
Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za predviden investicijski 
projekt ni potreben investicijski program.  
 
Pripravljena je že naslednja dokumentacija: 

- lokacijska informacija 
- popisi del 

PRILOGA: 
ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 
 
 

  

 



 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Ž U P A N 

Številka:03221-0001/2017 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

 9.   

ZADEVA:  Sprejem predloga Letnega programa športa v občini Muta za 

leto 2018 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

Predsednik odbora za negospodarstvo 

 

 

 

 

Odbor za negospodarstvo 

 

 

 Občinski svet sprejme predlog Letnega programa športa v 

občini Muta za leto 2018, v predloženem besedilu. 

 

 

 

- Sestava pravnega akta 

- Letni program športa v občini Muta za leto 2018 
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OBČINSKA UPRAVA 

 

Sestava predloga pravnega akta: 

 

1. NASLOV: 

 

Letni program športa Občine Muta v občini Muta za leto 2018 

 

2. UVOD 

 

2.1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem akta je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17)  in Odlok o postopku in 

merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Muta (MUV, št. 36/17) ter 15. člen 

Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13). 

 

2.2 Ocena stanja in razlogi za sprejem akta 

V skladu s 5. členom Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem 

sredstev za izvedbo letnega programa športa (LPŠ) na lokalni ravni, načrtovanjem, gradnjo in 

vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti 

ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Skladno s 13. 

členom ZŠpo-1 določi izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto 

občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, z letnim programom športa 

na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem 

letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva 

strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. 

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz 

državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.  

 

LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni 

interes občine. LPŠ pripravi občinske uprava. OŠZ poda mnenje na predlog pripravljenega LPŠ.  

 

Glede na razvojne plane, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva in razmere v lokalnem 

športu se v LPŠ določi: 

• področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz 

občinskega proračuna, 

• obseg in vrsto dejavnosti, 

• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa, 

• morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ. 
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LPŠ sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju OŠZ. Če OŠZ mnenja k LPŠ ne poda v roku enega 

meseca, lahko občinski svet sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja OŠZ. 

 

S sprejetim Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Muta se 

iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa: 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

1.4. Kakovostni šport 

1.5. Vrhunski šport 

1.6. Šport invalidov 

1.7. Športna rekreacija 

1.8. Šport starejših 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  

2.2. Založništvo v športu 

2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

3.1. Delovanje športnih društev in zvez 

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

4.1. Druge športne prireditve 

4.2. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu 

 

Na osnovi sprejetega LPŠ se izvede javni razpis. 

 

2.3 Mnenje pristojnega delovnega telesa: 

 

Odbor za negospodarstvo bo LPŠ, po predhodnem predlogu občinske Športne zveze  obravnaval na 9. seji 

dne 30. 1. 2018, zato bo mnenje posredovano naknadno. 

 

2.4 Finančna ocena 

 

Za  leto 2018 se za uresničevanje javnega interesa v športu planirajo proračunska sredstva, v skupni 

višini 63.332,44 EUR, od tega: 

- za izvajanje športnih programov – po LPŠ: 32.560,00 EUR 

- za stroške upravljanje objektov in zunanjih površin: 11.334,00 EUR 

- investicije v objekte (Športno rekreacijski center Sp. Muta- 2. faza): 19.438,44 EUR 

 

 

3. BESEDILO ČLENOV 

V prilogi. 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER 

Direktorica občinske uprave 
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Občinski svet 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 

štev. 29/17), 7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Muta (MUV, štev. 36/17), Resolucije o nacionalnem programu športa za obdobje 2014-2023 (Uradni list 

RS, štev. 26/14) in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), 

je občinski svet Občine Muta na _____ seji, dne ______________ sprejel 

 

 

L E T N I  P R O G R A M 

športa Občine Muta za leto 2018 

 

 

1. člen 

 

Letni program športa Občine Muta za leto 2018 zagotavlja, da bo Občina Muta iz občinskega proračuna 

za leto 2018 izvajalcem športnih programov namenila sredstva v skupni višini 31.560,00 EUR za 

izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev. 

 

Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim izvajalcem, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali 

posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa in v interesu občine. 

 

 

2. člen 

 

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nadaljevanju: nacionalni program) in Odlokom o 

postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta (v nadaljevanju: odlok) 

obsega Letni program športa v Občini Muta za leto 2018 (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje 

vsebine: 

 

PODROČJA ŠPORTA 

 

VIŠINA 

SREDSTEV V 

2018 (V EUR) 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 22.550,00 

1.1. Prostočasna vzgoja otrok in mladine 4.660,00  

1.1.1. Promocijski športni programi 1.560,00  

1.1.2. Šolska športna tekmovanja 200,00  

1.1.3. Celoletni športni programi   2.900,00 

1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih   
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1.2.  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami  

1.2.1. Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami  

1.2.2. Športne prireditve  za otroke in mladino s posebnimi potrebami  

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 11.000,00 

1.3.1 Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ 11.000,00 

1.4. Kakovostni šport 6.400,00 

1.5. Vrhunski šport  

1.5.1. Programi vrhunskih športnikov – športnih društev  

1.6. Šport invalidov  

1.6.1. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev in zvez  

1.7. Športna rekreacija 120,00 

1.7.1 Celoletni ciljni športno-rekreativni programi 120,00 

1.8. Šport starejših 370,00  

1.8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine 370,00 

  

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  2.070,00 

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 1.900,00 

2.2. Založništvo v športu 170,00 

2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)  

  

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 3.640,00 

3.1. Delovanje športnih organizacij 3.640,00 

3.1.1. Delovanje društev in klubov 2.340,00 

3.1.2. Delovanje Športne zveze 1.300,00 

  

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 3.300,00 

4.1. Druge športne prireditve 3.300,00 

4.2. Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu  

 

SKUPAJ: 

 

31.560,00 

 

 

3. člen 

 

Na osnovi sprejetega letnega programa športa in odloka bo objavljen javni razpis za sofinanciranje 

programov športa za leto 2018. 

 

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter 

vrednotenja prijavljenih programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi v odloku. 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

                              

4. člen 

 

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v maksimalnem obsegu, ki je določen 

za posamezni program. 

 

Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci programov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu 

z merili za vrednotenje programov športa, ki so določena v odloku. 

 

 

5. člen 

 

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev tekom 

leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju 

rebalansa proračuna, spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni 

v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa 

športa. 

 

 

6. člen 

 

Letni program športa prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in se 

uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini 

Muta v letu 2018. 

 

 

 

Številka:          

Datum:  

 

 

Občina Muta 

Mirko VOŠNER, župan 

 

 

 
 

  

 



 
 
 

                              

              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Ž U P A N 

Številka:03221-0001/2018 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 
 

10.   

ZADEVA: Sprejem predloga Finančnega načrta investicijsko 

vzdrževalnih del Stanovanjskega sklada Občine Muta za 

leto 2018 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

PRILOGE: 

Župan  

 

 

 

 Predsednik odbora za stanovanjske zadeve 

 

 

 

Odbor za stanovanjske zadeve 

 

  

Občinski svet sprejme in potrdi predlog Finančnega načrta 

investicijsko vzdrževalnih del Stanovanjskega sklada Občine 

Muta za leto 2018, v predloženem besedilu. 

 

- Finančni načrt 

- Obrazložitev 
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OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 

Obrazložitev: 

Na podlagi drugega odstavka 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – 

uradno prečiščeno besedilo, 24/13, 18/16) odbor za stanovanjske zadeve skupaj z občinsko upravo pripravi 

plan dela in ga finančno ovrednoti za obdobje enega leta, katerega potrdi občinski svet. 

 

Proračun Občine Muta je bil sprejet na 22. redni seji dne 21. 12. 2017. Za proračunsko področje 

spodbujanja stanovanjske gradnje je v skupnem planiranih 120.200,00 EUR, od tega ter 91.000,00 EUR 

za tekoče vzdrževanje stanovanj, 18.000 EUR za sredstva obveznega rezervnega sklada, 10.000 EUR  za 

kritje materialnih stroškov , ki nastajajo iz naslova skupnih stroškov elektrike, komunalnih storitev ipd. 

(prazna stanovanja, skupni prostori) ter 1.200,00 EUR za stroške upravljanja stanovanj. 

 

Odbor za stanovanjske zadeve je na zadnji seji, v okviru planiranih sredstev, oblikoval predlog 

investicijsko vzdrževalnih del po predloženem finančnem načrtu. 

 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER 

Direktorica občinske uprave 
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OBČINA MUTA  
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  
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Občinski svet 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) v povezavi z 

drugim odstavkom 63. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 24/13, 18/16), je občinski svet Občine Muta na ________seji dne _______ 2018 sprejel 

 

S K L E P  

o   F I N A N Č N E M   N A Č R T U 

tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj Občine Muta za leto 2018 

 
  

Z A D E V A 

FINANČNA 

OCENA  (EUR) 

REZERVNI 

SKLAD (EUR) 

1. Glavni trg 22, 23; Kovaška 1 – izsuševanje vlage 7.500,00  

2. Glavni trg 34 – sanacija kopalnice 4.000,00  

3. Glavni trg 23 – okno, izolacija kleti, špalete 3.500,00  

4. Glavni trg 9 – vhodna vrata stanovanja 600,00  

5. Gortinska 2 – sanacija kopalnice 4.500,00  

6. Kovaška 2 – sanacija talnih oblog, sanacija vlage 1.000,00  

7. Gasilska 3 – okna, vrata 1.500,00  

8. Kovaška 2 – sanacija stropa 1.400,00  

9. Kovaška 6, 8 – vhodna vrata (delež občine) 1.800,00 1.800,00 

10. Mariborska 2 - okna 1.500,00  

11. Gortina 78 – zamenjava etažne centralne peči 1.500,00  

12. Glavni trg 31 – izolacija fasade (delež občine) 14.500,00 2.500,00 

13. Kovaška 2, 4, 6, 8 – obnova kotlovnic (delež občine) 10.000,00 10.000,00 

14. Glavni trg 2,4 – izolacija fasade (delež občine) 6.000,00 2.200,00 

15. Glavni trg 27 – meteorna kanalizacija 4.500,00  

16. Prenos stroškov iz leta 2017 (delno plačilo v 2018): 

- Glavni trg 27 (okna, streha, fasada, sanacija vlage) 

- Kovaška 11 (kopalnica) 

- Gasilska 3 (okna) 

- Kovaška 13 (elektro omarica, dimnik) 

- detektorji monoksida (33 kom) 

 

21.856,00 

4.948,00 

882,00 

2.387,00 

1.649,00 

 

17. Glavni trg 30 – nov objekt (projektna dokumentacija) 5.000,00  

18. Drugi intervencijski stroški (nerazdelno) 6.978,00  

SKUPAJ  PLAN 2018: 107.500,00 16.500,00 

SKUPAJ (proračun 2018):  FIN.OCENA - RS = 91.000,00 

 

Številka:  

Datum:                                     OBČINA MUTA 

Mirko VOŠNER, župan 

  

 



              
OBČINA MUTA  

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Ž U P A N 

Številka:03221-0001/2018 

Datum: 29. 1. 2018 

 

OBČINSKI SVET 

  

SEJA OS: 
 

23. REDNA SEJA  

TOČKA DN. REDA: 

 

 

13.   

ZADEVA: Informacija o poteku projekta Oskrba s pitno vodo v porečju 

Drave – 3. sklop 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

 

POROČEVALEC: 

 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

Župan  

 

 

 

Župan 

 

 

 

 

/ 

 

 

 / 

 

 

 

 

- poročilo 
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Obrazložitev: 

 

1. GRADNJA 

Gradnja se zaradi neplačil situacij s strani MOP-a in zimskih razmer skoraj da ne izvaja oz. se izvaja z 

minimalno intenziteto. Dela potekajo po projektu Vključitev sistema Abrasiv v skupni sistem vodovoda 

in sicer na odseku vzdolž glavne ceste Dravograd- Maribor.  Do 26.1.2018 je bilo na tem projektu 

izvedenih cca. 3.600 m vodovoda.  

 

Gradnja na projektu Vodovod Primož - odsek Breznik se izvaja na objektu črpališče in vodohran.  

 

Na odseku Matij se začne gradnja cevovoda predvidoma po 5.2.2018. 

 

Gradnja na projektu vrtina Karavaning se še ni začela.  

 

 

2. SPLOŠNO 

Dne 12. 1. 2018 je potekala seja programskega sveta projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. 

sklop, na dnevnem redu katere je bila tudi obravnava vloge za spremembo neposredno potrjene operacije, 

s katero bi Občina Muta v projekt vključila gravitacijske  vodne vire na Pernicah, Mlakah in Sv. 

Primožu. Občine partnerice v projektu so svoja soglasja k spremembi vloge pogojevale s sklenitvijo 

dogovora, ki Občino Muta obvezuje v zavarovanje z izvršnico, v višini vrednosti celotnega projekta, tj. 

39.953.925,34 EUR. Ker je tovrstna zahteva povsem nesorazmerna z dejansko predlagano vsebino 

spremembe vloge Občine Muta, seveda župan tovrstne zahteve ni mogel sprejeti.  

Sklepna odločitev preostalih občin je bila, da občine partnerice vztrajajo na zahtevi, da se vloga za 

spremembo operacije lahko odda na MOP, zgolj ob pogoju zavarovanja z izvršnico, v višini prej 

navedene vrednosti celotnega projekta.  

V sled navedenemu je župan Občine Muta za dne 18. 1. 2018 sklical tiskovno konferenco, o čemer ste 

bili seznanjeni s posredovano izjavo za javnost.  

Prav tako pa je Občina Muta dne 23. 1. 2018 na Ministrstvo za okolje in prostor sama oddala Vlogo za 

spremembo neposredno potrjene operacije ter o tem seznanila vse občine, ki sodelujejo v projektu, 

nadzornega inženirja Projekt Nova Gorica d.d., Vlado RS, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko, Ministrstvo za finance, Državni zbor RS (Koroške poslance), izvajalca RIKO d.d. in 

koordinatorja za Občino Muta g. Marka Verčnika.  
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Hkrati z oddajo prej omenjene vloge je Občina Muta na nadzornega inženirja Projekt Nova Gorica d.d., 

skladno z določbami Fidic Rdeče knjige, naslovila zahtevek za spremembo in prilagoditev projekta, na 

podlagi katerega mora nadzorni inženir odločiti, ali je predlagana sprememba tehnično izvedljiva. 

 

 

Pripravila: 

Dr. Brigita ALTENBAHER 

 

 

 


