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UVOD

Mesec november 2014 pomeni začetek mandata novoizvoljenega župana in občinskega sveta Občine
Muta. Temelj za zakonito, predvsem pa kvalitetno delo lokalne oblasti, predstavljajo jasni cilji, kako
izboljšati kvaliteto bivanja v občini, zato smo pripravili predlog dokumenta, ki smo ga poimenovali
»Strategija razvoja Občine Muta«. Vsebino samega dokumenta predstavlja vizija razvoja Občine
Muta do leta 2022, predvideni razvojni projekti v mandatu sedanjega občinskega sveta in župana do
leta 2018 ter kratkoročno tudi plan izvedbenih projektov za leto 2015.

Z letom 2014 smo vstopili tudi v novo finančno perspektivo Evropske unije za obdobje 2014 – 2020, za
katero je že izdelan enoten operativni program, v katerega sta vključeni tako vzhodna kot zahodna
kohezijska regija. Predlog pripravljenega dokumenta v pretežni meri temelji na izhodiščih in tematskih
ciljih generalnega operativnega programa, tako da bo mogoče za večina večjih predvidenih projektov
zagotavljati sredstva sofinanciranja iz evropskih kohezijskih in strukturnih skladov ter drugih virov
financiranja. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati dejstvo, da mora investitor za vsak prijavljen
projekt zagotoviti tudi delež lastnih sredstev, ki pa ni zanemarljiv, saj se praviloma giblje med 15% do
50% vrednosti investicije.

Predlog pripravljenega dokumenta predstavlja osnovo za nadaljnja usklajevanja predlagatelja in
izvoljenih predstavnikov v občinski svet občine Muta, s ciljem doseči predvsem zadovoljstvo
uporabnikov ter kvalitetno bivanje in življenje v naši občini.
Dopolnjen predlog dokumenta je bil sprejet na 7. redni seji občinskega sveta Občine Muta, dne
28. maja 2015 (sklep št. 26).
Pri pripravi dokumenta so sodelovali:
 župan Mirko VOŠNER
 predstavniki občinske uprave

Legenda:
možnost sofinanciranja s strani EU: kohezijski sklad, strukturni skladi, Leader ipd.
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1. VIZIJA RAZVOJA OBČINE MUTA 2014 - 2022

A) RAZVOJNO-PODJETNIŠKI

CENTER

ZA

MLADE

V

POVEZAVI

Z

GOSPODARSKIMI SUBJEKTI

 podporno storitvena dejavnost za pospešen razvoj podjetništva – ustanavljanju podjetij in
njihovem financiranju v vseh fazah razvoja
 podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb, da se po zaključku
operacije samozaposlijo ali zaposlijo pri drugem delodajalcu
B) OBVOZNICA ZGORNJA MUTA

 preobremenjenost naselij Zg. Mute in Gortine z lokalnim in tranzitnim prometom
 nezadostna širina in slabo vzdrževano cestišče
 ogrožena varnost šoloobveznih otrok, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu
 navezava državne ceste z odsekom ceste za Bistriški jarek, do poslovno – obrtne cone Gortina,
z odsekom ceste na Pernice
 ureditev dovozne poti do šolskoizobraževalnih ustanov
C) IZGRADNJA VEČNAMENSKE DVORANE
 vse večje kulturne in druge prireditve se vršijo trenutno v telovadnici pri OŠ Muta, kjer je
težko uskladiti termine, saj je objekt prvenstveno namenjen izvajanju športnih dejavnosti
 obstoječa pestra kulturna društvena dejavnost narekuje potrebo po pridobitvi novega prostora
za nudenje širšega kulturnega izobraževanja
 možnost vključitve dvorane v/ob občinsko upravno stavbo ali kot novogradnjo v centru Zg. ali
Sp. Mute
D) POSODOBITEV LOKALNE CESTNE INFRASTRUKTURE
D.1) Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti
 Prioriteta ceste, ki so obremenjene z večjim število vozil, na katerih se izvaja šolski prevoz ter
prevoz mleka in ceste, ki vodijo do turističnih oz. poslovno gospodarskih objektov
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 posodobitev zaradi varnosti in zmanjševanja stroškov vzdrževanja
o

Pernice (izdelana projektna dokumentacija): LK 274012: Kapšer – Napečnik – Knez;
6,7 km; LK 274013: Knez – Herman - 2,5 km; LK 274021: Kapšer – Modrej –
Herman, 7 km;

o

Sv. Jernej nad Muto (izdelana projektna dokumentacija): LK 274051: Bistriški jarek –
Sv Jernej nad Muto, 6,6 km

o

Sv. Primož nad Muto (delno projektna dokumentacija): LK374072: Sv. Primož nad
Muto – Glavar – Občina Radlje, 1,5 km; JP774111 in JP774231: Sp. Muta – Gmajner
– Šantl, 1,6 km

o

Vrata (izdelana projektna dokumentacija): JP578081: odsek Vrata – Občina
Dravograd, 0,9 km

D.2) Rekonstrukcija makadamskih lokalnih cest in javnih poti
 izvedba zaradi varnosti in zmanjševanja stroškov letnega vzdrževanja
o

Pernice: LK 07802: Občina Dravograd- Strevc – Knez; 1,3 km

o

Mlake: JP 774011:Bistriški jarek – Modrej; 5,5 km

o

Sv. Primož nad Muto: JP774141: Sv. Primož nad Muto – Prevolov jarek; 4,7 km,
JP774231: Gumpat – Šantl; 1,4km, JP774232: Gumpat – Brnik, 2,7km)

E) STANOVANJSKA GRADNJA – VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
 obstajajo potrebe po neprofitnih stanovanjih (20 vlog)
 primanjkuje stanovanj velikosti 50-65 m2 (mlade družine)
 občina razpolaga z zemljišči, ki bi bila primerna za gradnjo
 izgradnja stanovanj v sklopu javno-zasebnega partnerstva ali preko Stanovanjskega sklada RS
 ureditev podstrešnih stanovanj v obstoječih večstanovanjskih objektih

F) UREDITEV CESTNIH PRIKLJUČKOV – KRIŽIŠČ NA DRŽAVNI CESTI G1 OD
GORTINE DO INDUSTRIJSKE CONE MUTA (DRSC)

 izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlov
 večja varnost uporabnikov in lažje vključevanje v promet
 razbremenitev ceste v centru Gortine in Zg. Mute
 lažja dostopnost do gospodarskih središč (IC Muta, POC Gortina)
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G) PROMENADNA POT SP. MUTA (MITNICA)-TURNERJEVA SKALA –SV. VID
(VUZENICA)
 namen je povezava turističnih točk (Turnerjeva skala – Mitnica) na Muti in v sosednji občini
Vuzenica (Cerkev Device Marije na kamnu – Slomškova soba)
 pot bi bila zasnovana kot sprehajalna obrežna pot, z nadaljevanjem kot viseči most čez reko
Dravo (podoben primer most za pešce v Avstriji – povezava med Pliberkom in Lavamuendom)
H) REVITALIZACIJA GRADU GRAŠIN
 ostanki gradu na hribu nad Muto iz konca 12. stoletja z imenom Hohenmauten. Grad je bil
postavljen kot zaščita mitnice v dolini, ki je bila zgrajena leta 1147. Imel je obliko pravokotnika
(51m x 23m), pozidan v obliki kastela (romanska obodna zasnova) z velikim obzidanim
dvoriščem. Grad je imel dobro varovano lego, saj ga je na eni strani varovala prepadna stena,
na drugi pa strmo pobočje in jarka. Grad naj bi imel tudi skrivni rov na Sp. Muto, ki bi služil
za varen umik prebivalcev gradu pred morebitnim napadom. Od leta 1489 je bil grad
zapuščen, zadnji lastniki so bili grofje Bramberški, od leta 1584 je grad v razvalinah.
 območje gradu je vključeno v Gozdno učno pot Grašin, ki je bila zasnovana leta 2007 in je zelo
priljubljena med lokalnim prebivalstvom,
 območje potrebno ustrezno obnoviti in vključiti kot turistično točko, s strokovno obnovo
obstoječega zidovja, utrditvijo ciljne točke in razglednega platoja, urediti možnost dostopa do
vznožja hriba z avtomobilom.
 pripraviti vsebinsko povezavo razvalin z drugimi znamenitostmi Mute.

I) PROJEKT »DRAVA KOT PRILOŽNOST«; TURISTIČNA

LADIJSKA

POT

VUZENICA-MITNICA- REŠ (RADLJE)

 osnovni cilj projekta še vedno ostaja povezanost posameznih turističnih točk, v obliki vodnega
tranzita (Huta Vuzenica – Mitnica Muta – Reš radlje ob Dravi)
 prepoznavnost občine po vključenosti v tovrstni turistični projekt
 privabiti večje število turistov ter jih dlje časa zadržati v kraju
 razširiti namembnost objektov ter točke povezati še z drugimi turističnimi ponudbami
 povečati zaposlenost občanov
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2. RAZVOJNI PROJEKTI 2014 - 2018

A) CELOVITA PRENOVA OBČINSKE UPRAVNE STAVBE – GRAŠČINE KIENHOFEN
IN OKOLICE

 cilj je maksimalno zapolniti objekt z različnimi spektri, ki vključujejo upravnoadministrativno storitveno dejavnost, društveno dejavnost, podjetniški in informacijsko –
turistični center, muzejsko in knjižnično dejavnost. Z zapolnitvijo vseh prostorov (kletnih in
podstrešnih) se bi racionalizirali skupni obratovalni stroški
 zunanja in notranja ureditev stavbe (fasada, stavbno pohištvo, inštalacije…)
 urediti »graščinski park«, ki bi lahko pomenil eno od osrednjih turističnih točk v občini.
Urediti okolico, ki bo prijazna do občanov, obiskovalcev in uporabnikov objekta (odstraniti ali
obnoviti neugledne objekte in prizidke, zgraditi parkirišča, urediti poti za pešce, postaviti
klopi, urediti zelenice in obnoviti parkovne zasaditve, saj so, drevesa na zadnji strani objekta
na seznamu naravne dediščine).
B) CELOVITA ZUNANJA UREDITEV TRŠKIH JEDER NA SP. IN ZG. MUTE TER
GORTINE

 oživitev zunanje podobe »utrujenih« stavb, urbane opreme, infrastrukturnih objektov v
centrih večjih strnjenih naselij
 obnovitev prometne in komunalne infrastrukture, turističnih točk, fasad in pročelij starejših
javnih objektov
 namestitev objektov za šport in rekreacijo, počitek in prosti čas (športno igrišče Zg. Muta in
Sp. Muta)
 cilj je večja prepoznavnost občine in pridobitev statusa »občina prijazna do uporabnikov«
C) DOKONČANJE IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBRTNI CONI
GORTINA – STARI DEL
 na obstoječem območju ni v celoti izgrajene komunalne infrastrukture (ceste, kanalizacija, TK)
oz. obstaja nujnost sanacije obstoječe (elektrika)
 priprava območja za nadaljnji razvoj gospodarstva in zagotovitve novih delovnih mest
6

D) UREDITEV VAROVANIH STANOVANJ ZA STAREJŠE OBČANE
 ureditev domov za starostnike in varovanih stanovanj je sicer primarna naloga države, ki pa je
na podeželskem območju prevečkrat pozabljena
 starostna meja prebivalstva se podaljšuje tudi na našem območju, spodnja tabela prikazuje rast
prebivalstva nad 65 let v zadnjih sedmih letih:
Leto
Število

2008
482

2009
500

2010
510

2011
512

2012
527

2013
542

2014
567

 povečevanje števila posameznikov in parov, ki živijo sami v večjih stanovanjih in zasebnih
hišah, ne zmorejo pa več obvladovati obratovalnih stroškov
 nudenje možnosti bivanja starejših v domačem okolju

E) PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POVEZOVALNIH CEST SV. JERNEJAIBL (AVSTRIJA) IN KARAVLA-SOBOTH (AVSTRIJA)

 povezovanje s sosednjo republiko Avstrijo oz. njenimi obmejnimi občinami Aibl ter Soboth
 vzpostavitev tranzitne poti Sv. Jernej – Aibl v dolžini 0,5 km ter tranzitne poti karavla
Bistriški jarek – Aibl (Soboth) v dolžini 0,3 km
 izboljšava pogojev za razvoj mednarodnega turizma, športa, kulture in poslovnega sodelovanja

F) ENERGETSKA OBNOVA BLOKOV Z IZGRADNJO MONTAŽNIH BALKONOV



večina obstoječih večstanovanjskih objektov je zaradi starosti (gradnja v letih 1958 – 1975 ter
1980 – 1983) potrebna celovite energetske obnove, zaradi pametnega upravljanja z energijo

 neustrezni izolacijski ovoji stavb,
 slaba in utrujena zunanja podoba urbanega okolja
 problematika v zvezi z mešano lastniško strukturo (doseganje skupnega konsenza)

G) UREDITEV PARKIRIŠČ IN NADSTREŠNIH GARAŽ NA SP. IN ZG. MUTI
 obstaja interes in potreba po garažah ali nadstreških za avtomobile (skandinavski tip)
 trenutno je na nekaterih območjih tovrstna infrastruktura neustrezna in bi jo bilo potrebno
posodobiti na primernejših lokacijah
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H) CELOSTNI RAZVOJ TURIZMA S POVEZAVO MITNICE, PROJEKTA »DRAVA
KOT PRILOŽNOST«, BISTRIŠKE DOLINE, PERNIC, MLAK, SV. JERNEJA, SV.
PRIMOŽA S PONOVNIM OŽIVLJANJEM TURISTIČNIH KMETIJ - TURISTIČNA
POT

 pripraviti celostno ponudbo in podobo območja občine, združiti lokalne ponudnike pod eno
turistično blagovno znamko, združevanje s sosednjimi občinami, določiti glavne
prepoznavnosti (Rotunda, kovaštvo z muzejem in kovačijo, Bistrica z Ekološko kapelo in
Sedelnikovim slapom, Drava kot povezovalna nit sosednjih občin z dejavnostmi ob in na reki
(splavarstvo, čolnarstvo…), pohodništvo in kolesarjenje s tematskimi potmi in ponudba ob teh
poteh)
 urediti obstoječe tematske poti oziroma razmisliti o njihovi smotrnosti (Pot lipe in cerkve v
sklopu Grenzpanoramaweg, Pot orjaških lip)
 spodbude oz. pomoč domačim ponudnikom pri zagonu dejavnosti in trženju
 Mitnica kot osrednji info center

I) VODOVOD MLAKE-GORTINA IN ZG. VERBER-SV. PRIMOŽ

 izdelan je projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. Sklop, ki v iztekajoči se finančni
perspektivi EU 2007-2013(14/15) s strani Vlade RS ni dobil vseh potrebnih soglasij, zlasti pa
zanj niso zagotovljeni viri financiranja, Zato bomo poiskali racionalnejše in bolj optimalne
možnosti zagotavljanja kakovostnejših virov pitne vode, še zlasti na višje ležečih območjih.
 z virom se zagotavljajo dodatna kapaciteta kvalitetne pitne vode in večja zanesljivost
zagotavljana oskrbe z vodo za celotno območje naselij Sv. Primož nad Muto, Sp. ter

Zg.

Muta

J) ODPRAVA

ARHITEKTONSKIH

OVIR

-

PROJEKT

»OBČINA

PO

MERI

INVALIDOV«
 omogočiti enostaven dostop do javnih objektov (pločniki, ceste, pešpoti)
 omogočiti lahek dostop v javne objekte (odstranitev stopnic, klančine, dvigala, prilagoditev
širine vrat)
 namestitev klopi in počivališč
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K) DOKONČANJE IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJU SE-3
 1. faza: komunalna ureditev 16. Stanovanjskih enot (cesta, kanalizacija, javna razsvetljava,
TK, elektrika) v letu 2015 in 2016
 2. oz. 3. faza: komunalna ureditev ostalih 26 stanovanjskih enot (cesta, kanalizacija, javna
razsvetljava, TK, elektrika), v skladu z interesom investitorjev

L) IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA VODA INDUSTRIJSKA CONA- TUŠ, Z
NAVEZAVO OBJEKTOV V OKOLICI INDUSTRIJSKE CONE

 obstoječa čistilna naprava v industrijski coni je oslabljena, nanjo je celo priključena
šolskoizobraževalna ustanova (z dnevno cca. 200 uporabniki)
 cilj je povečanje števila priključitve populacijskih enot na centralno čistilno napravo Muta –
Vuzenica
 sodelovanje in investicijska participacija gospodarstva v industrijski coni
 zagotovitev možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje

M) IZGRADNJA SEKUNDARNIH KANALIZACIJ:

GORTINA, OKOLICA TUŠA,

NAVEZAVA OBRTNE CONE, NASELJE, LOKACIJA SP. RIBOGOJNICE

 cilj je povečanje števila priključitve populacijskih enot na centralno čistilno napravo Muta –
Vuzenica
 zagotovitev možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje

N) SOFINANCIRANJE – POMOČ PRI IZGRADNJI INDIVIDUALNIH ČISTILNIH
NAPRAV

 zaveza države, da bo do leta 2017 opremila s čistilnimi napravami tudi območja, katerih je
skupno število populacijskih enot manjše kot 50
 zagotovitev enakopravnosti in enakih možnosti v zvezi z opremljanjem posameznih območij s
tovrstno infrastrukturo
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O) OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)
 obnova temeljnega akta prostorske ureditve občine, z določitvijo strateškega prostorskega in
urbanističnega razvoja za prihodnjih 15 do 20 let


večletni projekt, začet že v letu 2014

P) UREDITEV STATUSA DEGRADIRANEGA OBMOČJA NA SP. MUTI IN DOLINI
BISTRICI (HE GOLICA-KORALPE)
 v skladu z zakonom o varstvu okolja pričeti postopek pridobitve statusa degradiranega območja
za naselje Bistriški jarek in Sp. Muta, predvsem z vidika davka na nepremičnine

Q) KAKOVOSTNEJŠE POSLOVANJE OBČINE
 vzpostaviti optimalni sledljivi in preverljivi način notranjega sistema poslovanja občine
 zagotoviti kvalitetnejše storitve in servis zunanjim uporabnikom

R) NADSTREŠNICA OB MRLIŠKI VEŽICI
 zagotovitev primernega prostora za opravljanje pogrebnih obredov

S) POSTAVITEV URBANE OPREME – PARKOVNIH KLOPI
 zagotovitev večje uporabnosti in udobnosti za občane
 vzpostavitev lepše podobe večjih urbani naselij Zg. Mute, Sp. Mute in Gortine

T) UREDITEV HUDOURNIKOV V CELOTNI OBČINI MUTA
 v letu 2014 sta bili na območju občine dve večji vremenski ujmi
 zaradi velikih količin padavin in neurejenih strug hudournikov je nastala velika materialna
škoda
 visoki intervencijski stroški in stroški odprave najnujnejših posledic za zagotovitev varnosti
uporabnikov cest
 za dokončno sanacijo poškodovanih cest bo potrebnih še cca. 100.000,00 EUR
 stroški za

nujno ureditev strug vodotokov in hudournikov (čiščenje, izgradnja

zadrževalnikov, izgradnja vodnih pragov) so ocenjeni na cca. 150.000,00 EUR
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U) OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA IN IZGRADNJA NOVEGA VODNEGA
ZAJETJA NA MLAKAH

 začetek postopka pridobitve dovoljenj za mednarodni vodni vir
 dogovor s predstavniki Republike Avstrije o skupni ureditvi in izrabi vodnega vira
 navezava zajetja na obstoječi vodovodni sistem za povečanje pretočnosti in kapacitet kvalitetne
pitne vode za območje naselja Gortine in Zg. Mute

V) IZGRADNJA VARNIH PEŠ/KOLESARSKIH POTI: TUŠ - TURNER, SP. MUTA –
GOSTILNA »LIPA«, ZG. MUTA – TUŠ IN SP. MUTA – ZG. MUTA, TURNER –
MITNICA
 skupaj z DRSC izvesti kolesarsko stezo in pešpot Tuš- Turner (dokumentacija, pridobitev
zemljišč in izvedba)
 izvedba pločnika Sp. Muta – gostilna » pri Lipi« (pridobitev zemljišča za ocenjena vrednost
izvedbo pločnika v dolžini 200 m)
 skupaj z DRSC izvesti razširitev klanca Zg. Muta – Vuzenica za ureditev hodnika za pešce
(projektna dokumentacija, pridobitev zemljišč in izvedba)
 ureditev pešpoti Sp. Muta – Zg. Muta (določitev trase: Ul. Ob Bistrici – zadruga; klanec Sp.
Muta – Zg. Muta; Sp. Muta – Livarska – Flisova;
 ureditev pešpoti Mitnica – »Turnerjeva skala« (pridobitev zemljišč, izvedba)

W) AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE ZG. MUTA
 obstoječe avtobusno postajališče na Zg. Muti (pri vodovodnem stolpu) je neurejeno oz.
neustrezno, saj ne omogoča varnega vstopanja in izstopanja potnikov, ob ustavljanju povzroča
cestne zastoje
 nima možnosti za postavitev nadstrešnice
 poiskati primernejšo lokacijo, ki bo sprejemljivejša iz urbanističnega in varnostnega vidika

X) OBNOVA PODPORNEGA ZIDU NA STAREM POKOPALIŠČU
 statike prezbiterija, razpoke na arkadnem delu konstrukcije
 nevarnost za okolico, nujna sanacija tudi s kulturno-varstvenega vidika
 večletna opozorila upravljavcev kulturnega spomenika (ZVKD, župnija)
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3. PLAN PRORAČUNA 2015
Sestava – vsebina akta:
Proračun občine je osnovni akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki
in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih
programov (NRP). Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, NRP pa sestavljajo letni plani razvojnih programov neposrednih
uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja.
Proračun občine je obvezen pravni akt vsake občine, saj pomeni pravno podlago za financiranje
dejavnosti in nalog občine. S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne
namene financiranja javne porabe v občini.

A) DOKONČANJE PROJEKTA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V
POREČJU DRAVE – ZG. DRAVA (KANALIZACIJA IN SKUPNA

ČISTILNA

NAPRAVA MUTA – VUZENICA)

 ČN je končana, manjka šel del kanalizacijskega sistema (kanal 3 – območje «vrtnarije Kolar«
na Sp. Muti)
 v naslednjih dneh je planiran zagon poskusnega obratovanja ČN (odločba UE Radlj ob /Dravi
je izdana !)
 zaradi nujnih nepredvidenih in smiselnosti dodatno naročenih del znaša ocena stroškov za
dokončanje projekta cca. 450.000 EUR. Obstaja možnost pridobitve dodatnih sredstev
sofinanciranja (razširitev odločbe o sofinanciranju), v kolikor bo ostanek sredstev na drugih
projektih (rekapitulacija v teku)

B) ZAPOSLOVANJE MLADIH V

PODJETJIH TER ZAGOTAVLJANJE DELA

BREZPOSELNIM PREKO JAVNIH DEL
 trenutno stanje brezposelnih oseb v občine znaša dobrih 10% oz. se giblje okoli števila 170
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 priložnost za ponovno interakcijo brezposelnih občanov na trg dela, preko javnih institucij
(občina, OŠ, CUDV ipd.)
 nudenje volonterskega zaposlovanja
 bistveno nižji stroški delodajalca, sofinanciranje iz državnega proračuna
 doseganje širšega družbeno koristnega dela
 ocena stroškov: 5.000 EUR
C) RAZŠIRITEV CESTE NA KLANCU SP. – ZG. MUTA
 rušitev obstoječih podpornih zidov in gradnja novih
 povečanje varnosti udeležencev v prometu
 povečanje prometne pretočnosti
 ocenjena vrednost: 50.000 EUR

D) ZAVAROVANJE ŠIRŠEGA POPLAVNEGA OBMOČJA NA SP. MUTI
 dokončanje idejne rešitve ureditve okolice ob zadrževalnem bazenu ZB1, s podaljšanjem
varovalnega nasipa ob reki Bistrici, ki bo preprečeval vdor poplavnih vod na poplavno
območje Spodnje Mute
 na nasipu se uredi dostopna pešpot do Mitnice
 ocena stroškov: cca. 40.000 EUR

E) POSODOBITEV

MAKADAMSKIH

CEST NA PERNICE, SV. JERNEJ IN SV.

PRIMOŽ
 zagotoviti večjo varnost udeležencev v prometu
 zmanjšati stroške vzdrževanja
 izvesti naslednja dela: čiščenje odvodnih jarkov, zamenjava propustov, izgradnja vtočnih
jaškov, namestitev odbojnih ograj, izdelava podpornih zidov, grederiranje in navoz materiala
(heider), čiščenje brežin
 ocena stroškov: cca. 200.000 EUR
F) IZGRADNJA CESTE V KOPARČEV JAREK
 izdelana projektna dokumentacija, fazna izvedba
 prva faza predvideva ureditev dela ceste ob hudourniku in mostu projektantska ocena: 22.000
EUR
 druga faza: ureditev ceste (projektantska ocena: 75.000 EUR) – razvojni projekti 2014-2018
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G) DOKONČANJE ŠPORTNEGA PARKA GORTINA

 vrednost celotne investicije 70.000 EUR (začeta že v 2014)
 v letu 2014 izvedena dela za ureditev tribun, košarkarskega igrišča in dobava dela opreme


v letu 2015 predvideno dokončanje projekta: izgradnja odbojkarskega igrišča in dobava
opreme

 ocena stroškov: 42.000 EUR

H) DOKONČANJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

 v letu 2011 se je zaključil projekt izgradnje širokopasovnega omrežja na območjih belih in sivih
lis v Občini Muta
 izgradilo se je cca. 15 km optičnega omrežja na katerega se lahko priključi 110 gospodinjstev
 na območju Gortine (Pernic) in Sv. Primoža nad Muto je potrebno izgraditi še 12 km
optičnega omrežja, na katerega se bo lahko dodatno priključilo 40 gospodinjstev
 projektantska ocena za izgradnjo optične kanalizacije znaša 35.000 EUR
 potreben dogovor z upravljavcem omrežja (GVO d.o.o.) o priključitvi

I) PROTIPRAŠNE ZAŠČITE
 izboljšanje bivalnega okolja
 Pernice: Poročnik (Orlič) 120 m; Ajtnik- Rejak 140 m
 Vrata: Tratnik 150 m
 Sv. Primož nad Muto: Štaher - Hribernik 120 m, Šantl-Janeš 150 m
 ocenjena vrednost protiprašne zaščite za 100 m znaša 15.000 EUR

J) ODPRODAJA NEFUNKCIONALNIH OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
 občina je lastnik več zemljišč, ki jih v naravi ne potrebuje oz. jih občani že sedaj uporabljajo
(zeleni pasovi občinskih javnih cest)
 obstaja interes občanov za odkup delov zemljišč
 izvesti postopek geodetske odmere in vključiti v načrt razpolaganja z občinskim premoženjem
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