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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 

Župan 
Številka:03221-0002/2014 

Datum: 12.2.2014 

 

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

besedilo, 24/13) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 

15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) 

 

sklicujem 

24. redno sejo občinskega sveta Občine Muta, ki bo 

v četrtek,  20. februarja 2014 ob 17. uri,  

v sejni sobi Občine Muta 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 23.1.2014 

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

5. Poročilo predsednikov delovnih teles v času med dvema rednima sejama 

6. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2014 (druga obravnava) 

7. Sprejem predloga Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Muta 

(skrajšani postopek) 

8. Sprejem obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 

SE3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta 

9. Promet z nepremičninami  

10. Vprašanja in pobude članov 

 

Priloga: sejno gradivo  (op. gradivo k tč. 8 – naknadno!)                

Občina Muta 

                                                                                             župan Boris KRALJ 

                                                                      
 

 

 

Vabljeni: 

- člani OS in podžupana 

- predstavniki občinske uprave 

- mediji 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si
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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:03221-0001/2014 

Datum:1.2.2014 

 

Z A P I S N I K 

23. redne seje Občinskega sveta Občine Muta z dne 23. januar 2014 

 

 

Seja je potekala v sejni sobi Občine Muta, s pričetkom ob 17. uri. Seja je posneta na DVD z 

oznako 0322-0002/2012-14 , sejo je po pooblastilu vodil podžupan Vladimir Topler. 

 

PRISOTNOST 

Prisotni člani in župan:    

Boris Kralj                                           

Aleksander Ambrož, Franc Hamler ml., Rozika Zinka Helbl Čuček, Rudolf Koležnik, Bojan Miklavc, 

Darko Sahornik, Milan Stramec, Tadej Šrajner,Vladimir Topler, Janez Tratnik, Mirko Vošner (ob 

17.10 uri) 

 

Odsotni: 

/ 

Prisotni ostali vabljeni: 

Srečko Štajnbaher (direktor ZVKD), Ksenija Ditinger (direktorica občinske uprave), Milena Urnaut 

(finančnik VII/1), snemalec BKTV 

 

Drugi prisotni: 

Bogdan Ribič (OO SDS Muta), Jasmina Detela (Večer) 

 

 

 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

Župan pozdravi vse navzoče in vodenje seje preda podžupanu Vladimirju Toplerju. 

 

Predsedujoči pozove predsednika KMVVI Milana Strameca, da ugotovi navzočnost. Ugotovi 

se, da je prisotnih deset članov, manjka le Mirko Vošner, ki je napovedal kratko zamudo. OS 

je  sklepčen in lahko veljavno odloča. 

 

 

2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si
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Predsedujoči pove, da se bo najprej obravnavala točka, h kateri je vabljen zunanji 

poročevalec ter da se opravi zgolj prva obravnava akta in ne sprejem po skrajšanem 

postopku, predlaga pa tudi razširitev 7. točke, v okviru katere bi se imenoval nov član 

odbora za negospodarstvo.  

 

Darko Sahornik sprašuje, v okviru katere točke dnevnega reda se bo razpravljalo o 

sofinanciranju dejavnosti IV. ambulante za leto 2013, kajti obstaja moralni dolg občine iz tega 

naslova, saj so naši občani v preteklem letu to ambulanto tudi koristili. 

 

Župan pove, da se lahko o zadevi razpravlja v okviru splošne obravnave predloga proračuna 

za leto 2014. 

 

Franc Hamler izpostavi vprašanje v zvezi s sprejetimi sklepi na 4. izredni seji. Zanima ga, 

kdaj bo dano poročilo o njihovi realizaciji. 

 

Župan pojasni, da je del gradiva glede teh sklepov že pripravljen ter da bo na to temo sklical 

poseben sestanek v mesecu februarju. 

 

 

Sklep št. 321*: V okviru 3. točke dnevnega reda se opravi zgolj prva obravnava osnutka 

akta. 

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

___________ 
*- številčenje sklepov se nadaljuje glede na zaključeno število sklepov predhodne 22. redne seje 

 

Sklep št. 322: 7. točka dnevnega reda Mandatne zadeve, se razširi z: »imenovanje novega 

člana odbora za negospodarstvo«. 

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

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Sprejem predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena 

(prva obravnava) 

4. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 19.12.2013 

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

6. Poročilo predsednikov delovnih teles v času med dvema rednima sejama 

7. Mandatne zadeve  

A) Imenovanje nadomestnega člana odbora za celotni razvoj občine 

B) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Knjižnica Radlje ob Dravi 

C) Imenovanje nadomestnega člana odbora za negospodarstvo 

8. Sprejem osnutka Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2014 (prva obravnava) 

9. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ 

skupne občinske uprave Koroške« (skrajšani postopek) 

10. Vprašanja in pobude članov 

 

Sklep št. 323: Občinski svet sprejme predlagani dnevni red. 

Glasovanje: prisotnih 10 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
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Op. Ob 17.10 uri se seji pridruži podžupan Mirko Vošner. 

 

3. OBRAVNAVA OSNUTKA ODLOKA O RAZGLASITVI KULTURNIH 

SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA (prva obravnava) 

 

Ksenija Ditinger pove, da že nekaj let teče postopek v zvezi s sprejemom novega akta o 

razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Trenutno je v veljavi še skupen akt 

nekdanje občine Radlje ob Dravi, v katerem je zajetih tudi nekaj kulturnih spomenikov iz 

naše občine. Največji problem, ki nekako ovira sprejem akta, je določitev vplivnega okolja 

kulturnega spomenika in njegov varstveni režim. 

 

Direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Srečko Štajnbaher pove, da pripravljen akt 

temelji na zakonodaji iz leta 2008 in na strokovnih podlagah, ki jih je izdelal ZVKD, OE 

Maribor. Predlagana je razglasitev 29. kulturnih spomenikov, medtem ko kulturno 

ministrstvo evidentira kar 43 spomenikov. V trenutno veljavnem aktu je razglašenih 19 

spomenikov. Pove, da za razglasitev kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij 

soglasja lastnikov niso potrebna, dovolj je le njihova seznanitev, kar pa je občina že storila v 

okviru javne obravnave. V vplivnem območju so posegi možni, če ne vplivajo na zavarovano 

območje spomenika. Zavarovano območje pa je zgolj lokacija spomenika. Razlika med 

razglašenim kulturnim spomenikom in kulturno dediščino je, da je za dediščino potrebno 

soglasje zavoda samo pri zunanji ureditvi, pri kulturnem spomeniku pa je potrebno soglasje 

zavoda tako za zunanjo, kot tudi notranjo ureditev.  

 

Vladimir Topler pove, da podpira varovanje kulturne dediščine, vendar ga skrbi širina 

vplivnega območja, ki je ponekod izredno veliko, v njem pa se nahajajo  tako kmetijski kot 

poslovni objekti, zato bo za vsakršni poseg potrebno izdelati drage študije ipd. 

 

Srečko Štajnbaher pove, da zelo dobro pozna vse kulturne spomenike in pojasni, da so 

posegi možni skladno s prostorskim aktom. Vplivna območja so določena zgolj za sakralne 

spomenike (cerkve), glede na njihov pomen. Stroka skrbi, da se dediščina ohranja, veliko pa 

je odvisno tudi od njihovih lastnikov. Opaziti je, da je relativno malo ohranjene kulturne 

dediščine, zato si zavod prizadeva, da se ohrani vsaj to kar je še ostalo. Zavod se zaveda 

pomena vseh akterjev, ki delujejo v bližini teh spomenikov in se jim skuša tudi čim bolj 

prilagoditi. 

 

Franc Hamler pove, da bi se občina morala posvetovati z lastniki zemljišč lokacij in 

vplivnega območja kulturnih spomenikov ter jim pojasniti varstveni režim.  Opozarja tudi na 

ogromno varstveno območje okrog Rotunde in Turnerjeve skale. 

 

Srečko Štajnbaher pove, da je v letu 2010 bila opravljena javna obravnava, na katero so bili 

vabljeni vsi lastniki kulturnih spomenikov, ki so lahko podali pripombe, do katerih je zavod 

zavzel tudi strokovna stališča. 

 

Tadej Šrajner pove, da ga moti zapis, da je Turnerjeva skala opredeljena kot arheološko 

najdišče, ob dejstvu, da še ni bilo ničesar najdenega. Izpostavi problem varstvenih območij, 

ki so ponekod določena nerazumno široko. Opozarja na problem obrtnikov ob Rotundi, ki 

jim je v primeru, da se tam omeji delovanje, občina dolžna zagotoviti drugo lokacijo. 
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Predlaga, da se merilo vplivnega območja, kot je določeno za cerkev Sv. Štefana na Gortini, 

uporablja tudi pri drugih cerkvah. 

 

Srečko Štajnbaher pove, da se pri določanju vplivnega območja upošteva pomembnost 

kulturnega spomenika in tudi lokacija, kjer se nahaja, zato je vsak spomenik potrebno 

obravnavati posebej. 

 

Mirko Vošner pove, da podpira zaščito vse kulturne dediščine, še posebej sakralnih objektov. 

Potrebno je obuditi zavest k ohranjanju teh objektov, saj je to naša odgovornost za naše 

zanamce. Potrebno jih je ljudem pokazati in tudi tržiti. Iz lastnih izkušenj pa lahko pove, da 

je zavod zelo konstruktiven, kar se tiče pridobivanja soglasij za posegov, tako da ne vidi 

nobenih ovir  glede določanja varstvenega režima, ki pa je nujno potreben. 

 

Bojan Miklavc pove, da so najbrž vsi za to, da se kulturni objekti zaščitijo, pomisleki so zgolj 

v zvezi s soglasji njihovih lastnikov, kot tudi lastnikov zemljišč in objektov v vplivnem 

območju spomenikov. 

 

Vladimir Topler predlaga, da se opravi še ena javna obravnava, da se pridobijo mnenja 

lastnikov ter da se jim predstavijo strokovna stališča v zvezi z dopustnostjo posegov v 

varstvenih območjih. 

 

  

Sklep št. 324: Občinski svet sprejme v okviru prve obravnave osnutek Odloka o 

razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Muta, v predloženem 

besedilu. 

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:10, PROTI:1, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 

 

 

Sklep št. 325: Občinski svet sprejme odločitev, da se pred drugo obravnavo akta opravi 

ponovna javna obravnava, zna katero se povabijo vsi lastniki spomenikov, kot tudi 

lastniki nepremičnin v vplivnih območjih. 

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 

 

 

4. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE Z DNE 19.12.2013 

 

 

Janez Tratnik poda pripombo k točki 2, kjer je potrebno zapisati, da je podal pobudo za 

obravnavanje sofinanciranja IV. ambulante in je bilo rečeno, da se bo zadeva obravnavala pri 

točki Vprašanja in pobude, a se potem to ni izvedlo. Prav tako pri točki 17 ni zapisana 

njegova navedba, da so bili gasilci največji sponzor občinskega praznika.  

 

Franc Hamler pove, da je potrebno pri poročilih predsednikov delovnih teles zapisati, o 

katerih sejah so poročali. 

 

Sklep št. 326: Občinski svet sprejme in potrdi zapisnik 22. redne seje z dne 19.12.2013, 

vključno s podanimi pripombami. 

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
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5. POROČILO O DELU ŽUPANA V ČASU MED DVEMA REDNIMA SEJAMA 

 

 

Župan poda poročilo o svojih zadolžitvah in aktivnostih v času med 22. in 23. redno sejo OS.  

 

Poročilo je priloga zapisnika. O poročilu ni bilo razprave. 

 

 

6. POROČILO PREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES V ČASU MED DVEMA 

REDNIMA SEJAMA 

 

Predsednik KMVVI Milan Stramec pove, da je bila izvedena 12. seja KMVVI, kjer so se 

obravnavali predlogi za imenovanje nadomestnega člana OCRO in predstavnika v svetu JZ 

Knjižnica Radlje ob Dravi. Pove tudi, da je bila dana pobuda, da člani čim prej oz. do konca 

januarja podajo morebitne pripombe in predloge za novelacijo odloka o občinskih priznanjih. 

 

 

7. MANDATNE ZADEVE 

 

Milan Stramec pove, da je KMVVI izmed prejetih predlogov za imenovanje novega člana  

odbora za celostni razvoj občine predlagala g. Miroslava Mohorka, za predstavnika 

ustanovitelja v svetu JZ Knjižnica Radlje ob Dravi pa KMVVI predlaga g. Aleksandra 

Ambroža. Že pred časom pa je KMVVI izglasovala predlog za imenovanje novega člana 

odbora za negospodarstvo, ki je g. Bojan Kaspar. 

 

Franc Hamler pove, da ima pomisleke glede predlogov KMVVI, zato apelira na člane, da teh 

predlogov ne podprejo. Mnenja je, da medsebojna predlaganja članov v različne organe niso 

primerna. Zanima ga tudi izobrazba predlaganega kandidata Aleksandra Ambroža. 

 

Aleksander Ambrož pove, da ga je za članstvo v svetu predlagal župan in da v kolikor ga 

bodo člani podprli, bo funkcijo opravljal s polno odgovornostjo. Glede svoje izobrazbe pa 

pojasni, da je inženir fizike in diplomirani ekonomist. 

 

Mirko Vošner meni, da tovrstne razprave niso na nivoju. Doda pa še, da podpira predlog za 

članstvo v OCRO, kajti g. Mohorko je kompetentna oseba, ki lahko veliko prispeva k dobrim 

odločitvam občine. 

 

Sklep št. 327: Občinski svet sprejme odločitev, da se za novega člana odbora za celostni 

razvoj občine imenuje Miroslav Mohorko, Obrtna ulica 4, Muta. 

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 3 – sklep je sprejet 

 

Sklep št. 328: Občinski svet sprejme odločitev, da se za  predstavnika ustanovitelja v 

svet JZ Knjižnica Radlje ob Dravi imenuje Aleksander Ambrož, Gortina 46a, Muta. 

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 2 – sklep je sprejet 

 

Sklep št. 329: Občinski svet sprejme odločitev, da se za novega člana odbora za 

negospodarstvo imenuje Bojan Kaspar, Mariborska cesta 5, Muta. 

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet 
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8. SPREJEM OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNA OBČINE MUTA ZA LETO 2014 

 

Župan pove, da je bil predlog proračuna članom predložen že 15.11.2013, da se je javna 

predstavitev opravila na 22. redni seji OS dne 19.12.2013, pred tem pa so bile opravljene 

predstavitve na sejah delovnih teles. Opravljena sta bila že tudi dva usklajevalna sestanka, 

na današnji seji pa se opravi splošna obravnava. Po sprejemu akta v prvi obravnavi, se lahko 

v desetih dneh, tj. do 2.2.2014 podajo pisne pripombe in predlogi, ki morajo biti 

uravnoteženi. Na podlagi podanih pripomb se pripravi dopolnjen predlog za obravnavo na 

naslednji seji v mesecu februarju. Na dopolnjen predlog je možno tri dni pred sejo vlagati 

amandmaje. Pove, da bo za oblikovanje dopolnjenega predloga sklical sestanek vseh članov. 

 

Rozika Zinka Helbl Čuček pojasni vsebino predlogov, ki jih je podala v pisni obliki že 

14.1.2014. Predlogi se nanašajo na zagotovitev dodatnih sredstev za delovanje Rdečega križa, 

za postavitev zbirke Kovaško – livarskega in gasilskega muzeja, za delovanje delovne 

skupine  za projekt občina po meri invalidov ter za obnovo razdelilen kuhinje v vrtcu. 

 

Franc Hamler poda pripombo, da se naj pri projektu občina po meri invalidov najprej uredijo 

primerni dostopi. Pove, da je bila ob sprejemanju rebalansa v letu 2013 sprejeta odločitev, da 

se vse zadeve, ki so bile takrat izključene iz proračuna, v nov predlog vključijo kot prioritete. 

Opomni, da naj se ne jemljejo sredstva iz prihodkov od stanovanjskih najemnin ter da naj se 

formira stanovanjski sklad. Opomni, da je potrebno vključiti sredstva za ureditev pešpoti od 

kovačije do Zg. Mute ter pešpot od Spodnje Mute do Tuša. Omeni tudi nujnost ureditve 

ozkih grl na klancu Zg. – Sp. Muta. 

 

Darko Sahornik predlaga, da župan pripravi dopolnjen predlog na podlagi že sprejete 

odločitve o vključitvi prioritetnih zadev, ki so s sprejetjem rebalansa 2013 izpadle iz 

izvedbenega plana. Doda še, da je potrebno vključiti tudi dolg iz naslova sofinanciranja IV. 

ambulante iz leta 2013. Za leto 2014 pa je potrebno zadevo drugače urediti, tudi na način 

vključevanja koncesionarjev. 

 

Mirko Vošner pove, da je procedura sprejemanja proračuna neživljenjska, zato je potrebno 

čim prej v tej smeri spremeniti poslovnik OS. Zavedati se je treba, da so potrebe velike, 

denarja pa je vsako leto manj. Veliki projekti nas dušijo, ker so prebogato zastavljeni. Nujno 

je, da se v proračun za leto 2014 vključijo že v lanskem letu obljubljene investicije, ki naj se 

uravnotežijo z zmanjšanjem odhodkov na socialnih transferih, ki ne dajejo nobene dodane 

vrednosti. Prav tako je potrebno varčevati na največjem projektu »Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode«, na trošenju energije za javno razsvetljavo ipd. 

 

Tadej Šrajner poda kritiko Vošnerju, ki opravlja funkcijo podžupana za področje 

gospodarstva, da se določeni projekti niso realizirali. Opozarja, da se vedno zmanjšujejo 

sredstva na področju športa in kulture ter kmetijstva. Predlaga, da se za posamezne 

izvedbene projekte pripravi finančna konstrukcija, ki naj se tudi javno predstavi. Vsekakor 

pa je potrebno v dokončni proračun vključiti vse tiste zadeve, ki se v lanskem letu niso 

realizirale. 

 

Aleksander Ambrož pove, da ima pomisleke v zvezi s predlogom proračuna, zato niti ne 

podpira. Vedno se ukvarjamo z malenkostmi, medtem ko se na velikih projektih denar 

preveč troši. 
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Franc Hamler pove, da je informacijo  o zadolženosti občine pridobil iz medijev, kjer pa so 

podatki pogosto netočni, saj jih nekateri izkrivljajo. V tej zvezi ga zanimajo županova 

pooblastila podžupanu Vošnerju, za podajanje izjav v medijih. Doda, da je bilo s sklepom OS 

odločeno, da se poišče supernadzor za gradbena dela v okviru gradnje kanalizacije, s 

poudarkom nad zamenjavo jaškov, ne pa da se iščejo alternativne rešitve predvidene 

gradnje. 

 

Mirko Vošner pojasni, da nikoli ni ravnal brez vednosti župana. Kar se pa gradnje 

kanalizacije tiče, pa pove, da g. Maleiner opravlja strokovni nadzor nad gradnjo in hkrati 

rešuje nastali problem v zvezi z izgradnjo zadrževalnih bazenov. 

 

Darko Sahornik pojasni problem v zvezi z gradnjo zadrževalnih bazenov in doda, da je 

pomoč strokovnjaka vedno dobrodošla. V danem trenutku se išče optimalna rešitev, ki bo 

znana že nekje v prihodnjih dneh. V tem kontekstu še omeni, da je občina končno dobila 

sodbo zoper ministrstvo glede sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije. 

 

Milan Stramec pove, da pri pripravi predloga proračuna ni bil upoštevan sklep št. 292, ki 

pravi, da je potrebno vključiti vse tiste investicije, ki so bile z rebalansom izločene. Doda, da 

je potrebno predložiti tudi terminski izvedbeni plan vseh investicij. 

 

Janez Tratnik pove, da v predlogu spet ni vključenih investicij za območje Sp. Mute. 

 

Rudolf Koležnik pove, da se je v tem mandatu OS veliko naredilo in še vedno se dela. 

Nekatere zadeve se tudi niso dobro izvedle. Ob sprejemanju rebalansa 2013 je bila burna 

razprava, ki je šla na račun investicij, ki so bile nujno potrebne za naselje Gortina. Nekateri se 

trudijo z vključevanjem investicij v rebalanse, drugje pa se zadeve peljejo kar mimo vednosti 

OS, kot npr. ureditev Ceste ob potoku, ureditev Obrtne ulice ipd. predlaga, da župan 

pripravi nov predlog proračuna, saj le-ta v danem trenutku ni dober. 

 

Po razpravi predsedujoči odredi odmor, ki je trajal od 19.20 do 19.45 ure. 

 

Sklep št. 330: Občinski svet sprejme v okviru prve obravnave osnutek Odloka o 

proračunu Občine Muta za leto 2014, v predloženem besedilu. V dopolnjen predlog akta 

naj se vključijo vse investicije, ki so bile s sprejetjem rebalansa 2013 izločene iz načrta 

financiranja.   

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:8, PROTI:2, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet 

 

 

9. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE 

OBČINSKE UPRAVE »ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE KOROŠKE« 

(skrajšani postopek) 

 

Ksenija Ditinger pojasni, da je občina skupaj s še šestimi občinami (MO Slovenj Gradec, 

Mislinja, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju) na Koroškem 

soustanoviteljica organa skupne občinske uprave Koroške, ki opravlja naloge priprave 

projektov, naloge urada za prostor, naloge v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem javnih 

služb ter naloge medobčinskega redarstva. Občina Muta v tem organu koristi samo naloge 

urada za pripravo projektov. Pred časom je interes za pristop k organu podala tudi Občina 
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Dravograd, zato je potrebno v tem smislu spremeniti ustanovitveni akt. Vse ostale določbe 

akta ostajajo nespremenjene. 

 

 

Sklep št. 331: Občinski svet sprejme po skrajšanem postopku predlog Odloka o 

ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«, v 

predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 

 

 

10. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV 

 

 

Janez Tratnik naznani, da je 29.1.2014 sklicana seja vaškega odbora Sp. Muta ter županu 

poda vabilo k udeležbi. 

 

Franc Hamler sprašuje, kdaj se bo obravnaval predlog širitve pokopališča Muta – Vuzenica. 

Županu predlaga, da naj po sprejemu proračuna za leto 2014 skliče zbore občanov. Poda 

pobudo, da je potrebno preveriti potrebe po izvajanju dejavnosti socialne kuhinje. Občinski 

upravi predlaga, da nekoliko osveži podatke na uradni spletni strani občine. 

 

Tadej Šrajner poda pobudo, da se pripravi seznam vseh investicij, ki naj se tudi vsebinsko in 

finančno predstavijo. Predlaga, da se s sodbo pridobljena sredstva za sofinanciranje 

projektne dokumentacije  porabijo za ureditev ceste na Sv. Jernej. 

 

Milan Stramec poda pobudo, da se vsa poročila javnih zavodov obravnavajo na sejah OS. 

 

Rudolf Koležnik opomni na nujnost odstranitve propadajočega objekta na Gortini (pri Tulču) 

ter na namestitev manjkajoče ograje na ovinku kolesarske steze Trbonjski most – Vrata. Želi, 

da se čim prej izdela elaborat za odpravo napak pri asfaltiranju na Gortini ter da se sanacija 

opravi takoj spomladi. V tem okviru je potrebno očistiti tudi fasado na Oničevi hiši in 

obrezati suhe veje kostanja. 

 

Aleksander Ambrož predlaga, da se članom podrobneje predstavi projekt sanacije graščine 

Kienhofen. 

 

Rozika Zinka Helbl Čuček seznani člane, da je Društvo invalidov za potrebe projekta občina 

po meri invalidov, oblikovalo svet za invalide, v katerem bodo sodelovali tudi člani OS, in 

sicer Mirko Vošner, Mirko Topler in Rudolf Koležnik. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                   Predsedujoči: 

Ksenija DITINGER                                                                                                Vladimir TOPLER 

direktorica občinske uprave                                                                                      podžupan 
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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 

Številka:03221-0002/2014 

Datum:12.2.2014 

 

 

 

OBČINSKI SVET 

 

 

 

 

ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov in odločitev s 23. redne seje občinskega sveta 

 

 

 

1. Pobuda v zvezi s predstavitvijo investicij 

 

Kratek vsebinski povzetek izvedenih in tekočih investicij za obdobje 2012-2015 je 

predstavljen na spletni strani občine. 

 

2. Namestitev manjkajoče ograje na kolesarski stezi Trbonjski most - Vrata 

 

Ograja na kolesarski stezi je nameščena v skladu s projektno dokumentacijo, v ovinku ob 

sami priključitvi na most ograja ni predvidena.  

 

3. Odprava napak gradnje na Gortini v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne 

vode v porečju Drave 

 

Vse napake so evidentirane in jih je izvajalec dolžan odpraviti takoj v začetku spomladi 2014. 

 

4. Preveritev potreb po socialni kuhinji v občini 

 

Glede na podatke o socialnem stanju nekaterih občanov, s katerimi razpolaga občina, je 

možno razpravljati o organiziranju socialne kuhinje. Seveda pa je predhodno potrebno 

izoblikovati kriterije za določitev upravičenosti posameznikov za koriščenje tovrstne storitve 

in zagotoviti določena proračunska sredstva. 

 

Zapisala: 

Ksenija DITINGER 

ŽUPAN 

Boris KRALJ 

 

http://www.muta.si/
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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 

 

Številka:03221-0002/2014 

Datum:12.2.2014 

 

Občinski svet 

 

  

SEJA OS: 
 

 24. redna seja 

TOČKA DN. REDA: 
 

6.   

ZADEVA:  Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta za leto 

2014 (druga obravnava) 

 

PREDLAGATELJ: 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

   

 Župan  

 

Župan  

Finančnica VII/1 

 

Občinski svet sprejme predlog Odloka o proračunu Občine 

Muta za leto 2014, v predloženem besedilu. 

 

 

 

- Sestava pravnega akta 

- Predlog Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2014  

- Dopolnjen predlog Proračuna Občine Muta za leto 2014 

– splošni in posebni del 

 

 

 

  

 

 

http://www.muta.si/
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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 

Sestava predloga pravnega akta: 

 

1. NASLOV: 

 

Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2014 

 

 

2. UVOD 

 

2.1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Muta je 29. člen Zakona o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-

ZIPRS1415, 101/2013) ter 15. člen Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12-

uradno prečiščeno besedilo, 24/13). 

 

2.2. Ocena stanja 

Postopek za sprejem proračuna občine je urejen v Poslovniku občinskega sveta Občine Muta 

(MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo) v določbah od 86. do 96. člena. 

 

Na 23. redni seji občinskega sveta dne 23.1.2014 je  bila opravljena splošna obravnava oz. 

prva obravnava predloga proračuna za leto 2014. Na podlagi prejetih pripomb in predlogov 

ter uskladitve na sestanku dne 10.2.2014 je župan pripravil dopolnjen predlog proračuna za 

obravnavo na 24. redni seji OS.  

 

Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani OS vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje 

3 dni pred sejo OS (do 17.2.2014). Amandmaji se dostavijo županu, v amandmaju je 

potrebno upoštevati pravilo o ravnovesju. 

 

Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga 

proračuna, lahko župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži predlog 

proračuna. Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o 

drugih amandmajih. Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugotovi, ali je proračun 

medsebojno uravnotežen in nato glasuje o proračunu v celoti. 

 

Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok za uskladitev (odmor, naslednja seja). 

Ko je predlog uskladitve dan na dnevni red, ga župan obrazloži. Občinski svet glasuje 

najprej o predlogu uskladitve, nato o proračunu v celoti. Če proračun ni sprejet, določi 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201346&stevilka=1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677


 
 
 

                              

občinski svet rok za pripravo novega predloga. Nov predlog se obravnava po pravilih, ki 

veljajo za sprejem odloka po hitrem postopku (združeni prva in druga obravnava). 

 

 

2.3. Razlogi za sprejem akta 

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. 

 

 

2.4. Finančna ocena 

 

V prilogi. 

 

 

3. BESEDILO ČLENOV 

 

V prilogi. 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER                                                                                       ŽUPAN 

Direktorica občinske uprave                                                                    Boris KRALJ 



 
 
 

                              

              
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 

 

Številka:03221-0002/2014 

Datum:13.2.2014 

 

Občinski svet 

 

  

SEJA OS: 
 

 24. redna seja 

TOČKA DN. REDA: 
 

7.   

ZADEVA:  Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o priznanjih Občine Muta 

 

PREDLAGATELJ: 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

   

 Župan  

 

Predsednik KMVVI 

Direktorica občinske uprave 

 

Občinski svet sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Muta, v 

predloženem besedilu. 

 

 

- Sestava pravnega akta 

- Predlog akta 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.muta.si/
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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 

Sestava pravnega akta: 

 

1. NASLOV 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Muta 

 

2. UVOD 

 

2.1 Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem predlaganega akta  je 15. člen Statuta Občine Muta (MUV, št. 

15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13). 

 

2.2 Ocena stanja 

Občina Muta je v letu 2008 sprejela Odlok o priznanjih Občine Muta, ki ureja podeljevanje 

občinskih priznanj. V teku izvajanja akta so se izkazale nekatere pomanjkljivosti, zaradi česar 

so bile predlagane določene korekture, ki jih bi bilo potrebno vključiti v novelo akta. 

 

Zadevo je bila obravnavna na 13. seji KMVVI, ki predlaga OS, da se novela akta tudi 

sprejme. 

 

 

2.3 Finančna ocena 

Sprejem akta nima neposrednega vpliva na proračunska sredstva, zgolj v delu, ki se nanaša 

na stroške objave besedila v uradnem glasilu občine. 

 

3. BESEDILO ČLENOV 
 

V prilogi. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER  

direktorica občinske uprave 

ŽUPAN 

Boris KRALJ 
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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 

 

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

občinski svet Občine Muta na ____ seji dne ______ sprejel 

 

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Muta 

 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o priznanjih Občine Muta (MUV, št. 4/08, v 

nadaljevanju: odlok). 

 

2. člen 

 

Besedilo 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

 

»2. člen« 

(1)Občina Muta (v nadaljevanju: občina) podeljuje priznanja zasluženim občanom, posameznikom, ustanovam, 

zavodom, podjetjem, društvom, združenjem, skupinam in drugim pravnim osebam za dosežke na področju 

gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, trajnostnega razvoja, zaščite in reševanja ter na drugih 

področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu življenju občanom in imajo pomen za razvoj in ugled 

občine. Priznanja se lahko podeljujejo tudi posthumno. 

 

(2) Prejemnik priznanja je lahko oseba, ki je v svojem življenju oz. delovanju moralno in etično nesporna. 

 

3. člen 

 

Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

 

»5. člen« 

Naziv ČASTNI OBČAN občine 

 

(1)Naziv častni občan je najvišje priznanje občine, ki ga podeljuje občinski svet. 

 

(2) Priznanje  načeloma prejme zgolj občan za: 

- mednarodno pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, 

humanitarnem ali drugem področju, 

- življenjsko delo, pomembno za razvoj in prepoznavnost občine, 

- izredno požrtvovalno ali humanitarno dejanje. 

 

(3) Izjemoma lahko prejme priznanje tudi katerikoli državljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost 

občine izjemno velik.  

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


 
 
 

                              

 

 

(4) V posameznem letu se lahko podeli največ eno priznanje. 

 

(5) Priznanje se podeli v obliki posebne listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva. 

 
 

 

4. člen 

 

V 6. členu odloka se spremeni besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka, tako da se 

glasi: 

 

»(2) Priznanje lahko prejme občan za: 

- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem in 

drugem področju na nivoju države Slovenije ali širše, 

- življenjsko delo, pomembno za razvoj in prepoznavnost občine, 

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 30 let), 

- izredno požrtvovalno ali humanitarno dejanje. 

  

(3) Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, društva, skupine, združenja in druge pravne 

osebe za vsaj 30 - letno prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju občine. 

 

(4)Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost občine 

velik.« 

 

 

5. člen 

 

V 8. členu odloka se spremeni besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka, tako da se 

glasi: 

 

»(2) Priznanje lahko prejme občan za: 

- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ali 

katerem drugem področju, 

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 20 let), 

- požrtvovalno ali humanitarno dejanje na območju občine. 

 

(3) Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, društva, skupine, združenja in druge pravne 

osebe za vsaj 20 - letno prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju občine. 

 

(4) Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost občine 

pomemben.« 

 

6. člen 

 

V 10. členu se besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

 



 
 
 

                              

»(2) Priznanje lahko prejme občan za: 

- pomemben dosežek na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ali 

katerem  drugem področju, 

- večletno uspešno delo na območju občine (vsaj 10 let), 

- večletno uspešno delo v korist občank in občanov, 

- požrtvovalno, humanitarno, dobrodelno ali kakšno drugo družbeno koristno dejanje, 

- pomemben življenjski dosežek. 

 

(3) Priznanje lahko prejmejo ustanove, zavodi, podjetja, društva, skupine, združenja in druge pravne 

osebe za vsaj 10 - letno prizadevno in družbeno priznano delovanje na območju občine. 

 

(4) Priznanje lahko prejme tudi katerikoli državljan, če je njegov prispevek za prepoznavnost občine 

pomemben.« 

 

 

7. člen 

 

V 12. členu odloka se spremeni besedilo prvega, tretjega in četrtega odstavka, tako, da se 

glasi: 

 

»(1) Občinski svet in župan podeljujeta občanom, ustanovam, zavodom, podjetjem, društvom, 

združenjem, skupinam in drugim pravnim osebam tudi pisna priznanja ali zahvale. 

 

(3) Občinski svet lahko v posameznem letu podeli največ eno pisno priznanje ali zahvalo. 

 

(4) Župan lahko v posameznem letu podeli največ eno pisno priznanje ali zahvalo.« 

 

 

8. člen 

 

V tretjem odstavku 13. člena odloka se beseda »poljubnega« nadomesti z besedo »izbranega«. 

 

 

9. člen 

 

Besedilo 14. člena odloka se spremni tako, da se glasi: 

 

»14. člen« 

 

»Priznanja se podeljujejo na predlog komisije s sklepom občinskega sveta, razen priznanj, ki so v 

pristojnosti župana.« 

 

 

10. člen 

 

Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

 



 
 
 

                              

» Kandidate za priznanja lahko predlagajo na predpisanem obrazcu fizične in pravne osebe. Vsak 

predlagatelj lahko predlaga zgolj enega kandidata za posamezno vrsto priznanja.« 

 

 

11. člen 

 

Prvi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Občina enkrat letno objavi javni razpis za podajo predlogov prejemnikov priznanj. Javni razpis 

mora biti objavljen najmanj 60 dni pred predvideno podelitvijo priznanj.« 

 

 

12. člen 

 

V drugem odstavku 18. člena se za besedo »strani« doda beseda »občine«. 

 

13. člen 

 

V drugem odstavku 19. člena odloka se namesto pike postavi vejica ter se doda besedilo: 

 

»pri čemer komisija lahko izbere prejemnika samo za tisto priznanje, za katero je bil predlagan.« 

 

 

14. člen 

 

V 20. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

»(3) Kadar se glasuje o več predlogih (kandidatov) za isto priznanje, se glasuje tako, da vsak član 

izrecno pove, za kateri predlog glasuje. Izglasovan je predlog, ki je prejel večino glasov tistih članov, ki 

so glasovali.« 

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

 

 

15. člen 

 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske 

in Koroške regije. 

 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

Občina Muta 

Boris KRALJ, 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:03221-0002/2014 

Datum:12.2.2014 

 

OBČINSKI SVET 

 

  

SEJA OS: 
 

 24. redna seja 

TOČKA DN. REDA: 
 

9.   

ZADEVA: Promet z nepremičninami  

 

PREDLAGATELJ: 

 

POROČEVALEC: 

 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO: 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

 Župan   

 

 Direktorica občinske uprave 

 

 

 

 OCRO 

 

 Občinski svet sprejme odločitev, da se prične postopek v 

zvezi z menjavo solastniških deležev nepremičnin po 

predloženem seznamu, med solastnikoma Občino Muta in 

Struc kovačijo Muta d.o.o. 

 

 

- Obrazložitev 

- Skice in seznam nepremičnin 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

Obrazložitev: 

 

 

- Predlog menjave solastniških deležev nepremičnin   

 

Gre za predlog menjave solastniških deležev nepremičnin, in sicer med Občino Muta in Struc 

Kovačijo Muta d.o.o.  

 

Predlog je izdelan na podlagi medsebojnih usklajevanj, ob upoštevanju javnega interesa, ki 

ga občina izkazuje na nepremičninah za potrebe gradnje oz. za potrebe že obstoječe 

gospodarske javne infrastrukture (ceste, komunalni vodi ipd.). 

 

Predhodno se je opravila tudi grafična predstavitev nepremičnin, ki so predmet menjave.  

 

Po morebitni izvedbi menjave solastniških deležev, kot večinski solastnik še vedno nastopa 

tudi družba Livarna Vuzenica d.o.o., in sicer v deležu 55/100. 

 

 

Pripravila: 

Ksenija DITINGER                                                                               ŽUPAN 

direktorica občinske uprave                                                           Boris KRALJ 

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

