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nastopov, organiziranje različnih družabnih dogodkov, 
obenem pa bo plato namenjen zunanjim dejavnostim 
obstoječe šole.

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE
Dovoz in izvoz za avtobus sta predvidena s priključ-
kom na državno cesto, na lokaciji obstoječega pri-
ključka h gasilskemu domu. Obračališče za avtobus 
je predvideno na platoju pred gasilskim domom. Na 
postajališču je predvidena lesena nadstrešnica za 
čakanje potnikov (slika 3). Na zadnji strani postaja-
lišča sta predvideni dve stekleni steni iz lepljenega 
in kaljenega varnostnega stekla, na osrednji leseni 
steni je predvidena pritrditev lesene klopi. Stene 
postajališča bodo obložene z leseno horizontalno 
fasado, ki bo iz macesna in bo položena na leseno 
podkonstrukcijo. 
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Slika 2a)

Slika 2b)

priključka, tako da bo izveden pravokotno na os držav-
ne ceste. S tem pridobimo večjo površino med cesto in 
šolo, ki bo urejena kot trg, tlakovan plato z zelenicami 
in potmi. Odprt plato bo omogočal različne dejavno-
sti: postavitev stojnic, odvijanje prireditev, koncertov, 

Slika 3: Avtobusno postajališče

Dobra voda za boljši jutri

Posodabljanje vodovodnega sistema za 
zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo

V občini Muta je v teku obsežna infrastrukturna na-

ložba, ki je del skupnega projekta petih občin zgor-

nje Dravske doline - Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave – 3. sklop. 

Občina Muta je po sprejetju novelacije Investicij-

skega programa projekta Oskrba s pitno vodo v 

porečju Drave – 3.sklop v januarju 2016 sprejela 

tudi zavezo, da se ob nekaterih manjših spremem-

bah v projekt vključijo tudi nekateri gravitacijski 

vodni viri (Prežil, Verber, Gnamuš, Hermanovo in 

Lovska koča). Ker pa obstoječi viri ne zagotavljajo 

zadostne količine za potrebe prebivalcev občine 

Muta, bomo v sistem vključili tudi vodni vir Lorber/

Mlake (Avstrija), za katerega smo pridobili vsa pot-

rebna soglasja in dovoljenja, čakamo le še na potr-

ditev sofinanciranja s strani MOP in SVRK. S takšno 

spremembo bomo zadostili porabi vode v celotni 

občini. Ob tej predpostavki se bo voda iz črpališča 
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Na območju občine Muta bomo v sklopu naložbe 
nadgradili obstoječe vodovodne sisteme, in sicer z iz-
gradnjo novih cevovodov in novih objektov, neustre-
zne cevovode bomo hidravlično izboljšali, povezali 
sisteme na dolinskem območju in nadgradili obstoječe 
objekte vodovodne infrastrukture. 

Voda je osnovna življenjska dobrina, ki postaja vse bolj 
tudi strateška. Kakovostna vodooskrba ni samoumev-
na in prav je, da jo uredimo čim trajnejše, kot to počne-
mo s projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. 
sklop. V projektu poleg občine Muta sodelujejo še ob-
čine: Dravograd, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Podvelka. 
Z naložbo bomo zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo 
s pitno vodo 18.000 prebivalcem, 5.000 prebivalcev 
pa bomo tudi na novo priključili na javno vodovodno 
omrežje. V sklopu projekta bomo zgradili preko 100 
km novih cevovodov s pripadajočimi objekti in sisteme 
vseh petih občin povezali v enoten vodovodni sistem, s 
skupnim nadzornim centrom. Prebivalcem naših občin 

Slika 1: Povezovalni vod

Od Vrat do Šrange

Karavaning in Abrasiv uporabljala samo ob po-

manjkanju vode iz gravitacijskih virov.

Sočasno z izvedbo upravnih postopkov poteka tudi 
gradnja. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 
– 3. sklop, na območju Mute, vključuje izgradnjo štirih 

sklopov:

- Povezovalni vod,
- Vodovod Abrasiv,
- Vodovod Sv. Primož,
- Vključitev vrtine Kravaning.

Gradnja na vseh sklopih, razen na projektu vrtine Kara-
vaning, je že v teku.
Gradnja povezovalnega voda se je začela spomladi in 
bo predvidoma končana že v mesecu avgustu. V tem 
času bo zgrajeno 1 prečrpališče in 7 km cevovodov.

Prav tako poteka tudi gradnja po projektu vodovod 
Abrasiv, in sicer odsek 2.2, v dolžini 1,3 km, ter  del vo-

dovoda Sv. Primož na Kozjaku, in sicer Vod Breznik, v 
dolžini približno 1 km, z 1 prečrpališčem in 1 vodoh-
ranom.  

Slika 2: Abrasiv - Odsek 2.2

Slika 3: Vodovod Sv. Primož na Kozjaku - vod Breznik
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bomo tako zagotovili dolgoročno kakovostno oskrbo s 
pitno vodo. S hidravličnimi izboljšavami sistema bomo 
dosegli ustrezne tlake v vodovodnem omrežju, zago-
tovili dobro pretočnost in zanesljivo vodooskrbo se-
danjim in prihodnjim generacijam občank in občanov 
vključenih občin. Vrednost naložbe znaša nekaj manj 
kot 50 milijonov evrov, poleg občin pa jo sofinancira-
ta Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika 
Slovenija. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

Planirane investicije v letu 2017
Večina, v proračunu 2017 planiranih investicij, je že v 
izvajanju, nekaj smo jih zaradi racionalnosti pri izgrad-
nji vodovodnega sistema tudi dodali, saj je prav, da 
se pred asfaltiranjem v traso položi vsa potrebna in-
frastruktura.

Komunalna opremljenost naselja SE3 - nadaljevan-

je 1. faze

Gre za nadaljevanje prve faze gradnje komunalne 
opremljenosti naselja SE3 (ob polju Zgornja Muta). Z 
izvajanjem del smo začeli že v lanskem letu. Trenutno 
je zgrajena večina komunalnih in energetskih vodov. 
Dokončanje izgradnje z asfaltiranjem je predvideno v 
poletnem času. Investicija bo znašala 256.900,00 EUR.
      

Sanacija figuralnega znamenja na Spodnji Muti

V lanskem letu je bilo poškodovano figuralno znamen-
je na križišču ob Bistrici na Spodnji Muti. Občina je sku-
paj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pristopila 
k sanaciji figuralnega znamenja Sv. Janeza Nepomuka. 
Stroške sanacije bo kril povzročitelj škode oziroma zanj 
zavarovalnica. Ocenjena vrednost sanacije je 6.600,00 
EUR.

  
Sekundarna kanalizacija:

1. Izvedba kanalizacijskih hišnih priključkov na Gortin-
ski cesti
Gre za sočasno izvedbo vodovodnega sistema in pre-
kopov Gortinske ceste za izvedbo kanalizacijskih hiš-
nih priključkov za priklop na fekalno kanalizacijo in 
nadalje na ČN. Ocenjena vrednost je cca 5.000,00 EUR.
 

2. Projekt sekundarne kanalizacije TUŠ–Mercator na 
Spodnji Muti
V letošnjem letu je bil izdelan projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo sekundarne kana-


