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(3) V točki 2.8 Poselitev se na koncu šestega odstavka doda 
stavek: »Industrijsko cono Muta bomo spričo novih potreb po 
industrijskih, proizvodnih, skladiščnih, gradbenih, poslovnih, lo-
gističnih in podobnih dejavnostih ustrezno prostorsko zaokrožili 
in razširili.« 

(4) V točki 2.12.2. Ravnanje z odplakami se v predzadnjem 
odstavku prva dva stavka nadomestita z novim besedilo, ki se 
glasi: »Zlasti za zaščito voda reke Drave je potrebno celovito ure-
diti odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V ta namen bo zgrajena 
skupna oz. centralna čistilna naprava Muta – Vuzenica dolvodno 
od izliva Bistrice v reko Dravo. V to čistilno napravo bodo spe-
ljane odpadne vode iz naselij Muta in Gortina, obenem pa tudi 
iz dela sosednje občine Vuzenica. V naselju Muta bo obstoječe 
kanalizacijsko omrežje nadgrajeno z dodatnimi primarnimi in se-
kundarnimi kanalizacijskimi zbiralniki. Tovrstno omrežje bo na 
novo zgrajeno v naselju Gortina, kjer bo zgrajeno tudi črpališče s 
tlačnim vodom. Dve črpališči bosta zgrajeni tudi na Sp. Muti. Ob 
izgradnji kanalizacijskih zbiralnikov bodo poleg črpališč zgrajeni 
tudi drugi pripadajoči objekti in naprave (razbremenilni bazeni, 
revizijski in drugi jaški...). Pri izgradnji primarnih in sekundarnih 
kanalizacijskih zbiralnikov ter pripadajočih objektov in naprav 
so dopustna položajna odstopanja, izhajajoča iz konkretnih teren-
skih pogojev oz. ovir in iz usklajevanja z lastniki ter upravljavci 
nepremičnin in gospodarske javne infrastrukture.«

(5) V točki 3.2. Usmeritve za načine urejanja območij in na-
selij s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se na koncu drugega 
odstavka izza tretje alineje pika zamenja z dvopičjem, nato pa 
dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita: 
»-  z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) bo 

urejeno območje razširitve in zaokrožitve Industrijske cone 
Muta; določitev prostorskih izvedbenih pogojev v tem OPPN 
naj izhaja: 

 (a) glede namembnosti iz osnovne namembnosti te cone (in-
dustrijske, proizvodne, skladiščne, gradbene ipd. dejavno-
sti) in iz konkretnega programa za območje razširitve ter 
zaokrožitve cone, ko bo ta znan; 

 (b) glede lege, velikosti in oblikovanja načrtovanih objektov 
iz mikrolokacijskih razmer, prostorskih značilnosti in kra-
jinskih razmerij tukajšnjega prostora; 

 (c) glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 
iz obstoječe in načrtovane zmogljivosti tukajšnjih vodov 
in naprav; na območju OPPN bo treba na stroške investi-
torja preurediti oz. prestaviti tukajšnja dva obstoječa 20 kV 
elektrovoda in obstoječo transformatorsko postajo 20/0,4 
kV, pri čemer bo glede na potrebe po električni energiji 
treba predvideti dodatne TP 20/0,4 kV vključno s kori-
dorji za srednjenapetostne in nizkonapetostne električne 
vode; pri pripravi OPPN je treba ustrezno upoštevati trase 
obstoječega telekomunikacijskega omrežja, jih po potrebi 
zaščititi, prestaviti in razširiti ter izvesti projekt optičnih 
telekomunikacijskih (TK) priključkov posameznih objek-
tov na TK omrežje; 

 (č) glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja 
narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami naj določitev prostorskih 
izvedbenih pogojev izhaja iz določil veljavnih predpisov 
za našteta področja;

- z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) bo ureje-
no tudi ureditveno območje naselja Sv. Jernej s turistično rekre-
acijskim kompleksom na njegovem zahodnem delu; določitev 
prostorskih izvedbenih pogojev v tem OPPN naj izhaja: 
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Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, štev. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B), sklepa ministra za 
okolje in prostor št. 35016-81/2007/51 z dne 20. 4. 2009 o potrdi-
tvi »Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin planskih aktov Občine Radlje ob Dravi za območje Ob-
čine Muta v letu 2007« in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, 
štev. 29/2007- UPB1) je Občinski svet Občine Muta na svoji 7. 
izredni seji, dne 25. maja 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radlje ob 
Dravi za območje Občine Muta v letu 2007 

1. člen 
S tem odlokom se za območje Občine Muta spreminjajo in 

dopolnjujejo prostorske sestavine: 
a)  dolgoročnega plana Občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986-

2000 in družbenega plana Občine Radlje ob Dravi za obdobje 
1986-1990 za območje Občine Muta, spremenjene in dopol-
njene v letu 2000 (MUV, št. 14/2000);

b)  dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radlje ob Dra-
vi za območje Občine Muta, spremenjene in dopolnjene v letu 
2003 (MUV, št. 20/04).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednja področja: 

- ravnanje z odplakami oz. odpadnimi vodami;
- poselitev (v povezavi z razvojem proizvodnih dejavnosti in s 

stavbnimi zemljišči izven ureditvenih območij za poselitev);
- kmetijska zemljišča (v povezavi z razvojem kmetijskih dejav-

nosti in z razvojem proizvodnih dejavnosti);
- gozdovi (v povezavi z razvojem kmetijskih dejavnosti);
- območja za rekreacijo in turizem (v povezavi z razvojem turi-

stičnih dejavnosti).

2. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-

vinah dolgoročnega plana Občine Radlje ob Dravi za obdobje 
1986-2000 in družbenega plana Občine Radlje ob Dravi za ob-
dobje 1986-1990 za območje Občine Muta v letu 2000 (MUV, št. 
14/2000) in v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radlje ob 
Dravi za območje Občine Muta v letu 2003 (Prostorski plan obči-
ne Muta) (MUV, št. 20/04) se spremenijo naslednje opredelitve: 

(1) V točki 2.1 Kmetijska zemljišča se izza šestega odstavka 
doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »Prostorsko izrazito ne-
ustrezno locirane in hkrati perspektivne kmetije bodo preseljene 
na takšne lokacije, ki so za izvajanje njihove kmetijske dejavnosti 
ugodnejše. Ob tem bodo za te kmetije z ustrezno spremembo na-
menske rabe prostora zagotovljene zadostno velike zazidljive in 
obdelovalne površine.«

(2) V točki 2.6 Območja za rekreacijo in turizem se v zadnjem 
odstavku izza tretjega stavka doda nov stavek: »V naselju Sv. 
Jernej nad Muto bo na podlagi tukajšnje že obstoječe turistične 
dejavnosti vzpostavljen turistično rekreacijski kompleks, name-
njen sonaravnemu, gorskemu, poslovnemu in podeželskemu tu-
rizmu«.
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in zaokrožitve Industrijske cone Muta ter z izjemo ureditvenega 
območja naselja Sv. Jernej) se smiselno uporabljajo določila ve-
ljavnih odlokov o prostorskih aktih izvedbenega značaja. Pri tem 
gre konkretno za naslednje tovrstne akte:
-  Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjskih hiš in industrijskih 

objektov v spodnji Muti (MUV, št. 23-250/69);
-  Odlok o zazidalnem načrtu individualne in obrtne cone ter 

dela centra na Zg. Muti (MUV, št. 13-259/1979-80);
-  Odlok o zazidalnem načrtu Flisovo – Muta (MUV, št. 

8-108/1988); 
-  Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno cono na Sp. Muti 

(MUV, št. 13-212/1988);
-  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 

SE 3 - Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (MUV, št. 18-
385/2008).

-  Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine 
Radlje ob Dravi (MUV, št. 8-105/88 in št. 9-152/1991);

-  Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v 
občini Muta (MUV, št. 33-282/1999, št. 5-61/2000, št. 15-
260/2003, št. 30-446/2003, št. 7/2006, št. 15-248/2006 in št. 
18-385/2008);
Na območja vseh zgoraj naštetih aktov sega načrtovana ka-

nalizacija s pripadajočimi objekti in napravami, ostale planske 
spremembe iz tega akta pa segajo na območje zadnjih dveh zgoraj 
navedenih aktov.« 

(7) Na koncu poglavja 3. Opredelitve za uresničevanje pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se 
doda nova točka 3.7, ki se glasi: 

»3.7 Opredelitve v zvezi s spremembami in dopolnitvami pla-
na v letu 2007:

Pri nadaljnjem načrtovanju, projektiranju in izvajanju s spre-
membami in dopolnitvami plana v letu 2007 opredeljenih pose-
gov v prostor in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati omi-
litvene ukrepe in načine spremljanja stanja okolja v času izvajanja 
odloka o planu, ki so navedeni v okoljskem poročilu, izdelanem 
za spremembe in dopolnitve plana v letu 2007 (VGB Maribor, 
št. 3066/08, september 2008, dopolnjeno v decembru 2008) in 
v dodatku tega okoljskega poročila za varovana območja (VGB 
Maribor, št. 3066/08-A, september 2008, dopolnjeno v decem-
bru 2008). Prej navedeni omilitveni ukrepi in načini spremljanja 
stanja okolja v času izvajanja odloka o planu so za posamezne 
posege navedeni v nadaljevanju, in sicer skupaj s smernicami 
nekaterih nosilcev urejanja prostora, ki se nanašajo na pripravo 
projektne dokumentacije in izvedbo del na njeni podlagi:
- za poseg z zap. oznako 1.3a: (kanalizacijsko črpališče v Gorti-

ni): v času načrtovanja tega posega je treba poskrbeti za zago-
tovitev nemotenega obratovanja črpališča (npr. ob izpadu ele-
ktrične energije, kar bi lahko privedlo do prelivanja odpadnih 
voda ter posledično do onesnaženja površinskih in podzemnih 
voda);

- za poseg z zap. oznako 1.3b (dovozna cesta do črpališča v 
Gortini): upoštevati obstoječi 20 kV elektrovod kot omejitve-
ni dejavnik v smislu potrebe po preureditvi tega elektrovoda 
za zagotovitev neoviranosti dostopa do črpališča;

- za poseg z zap. oznakama 1.4a in 1.4b (skupna čistilna napra-
va - ČN): v času načrtovanja in gradnje objektov se na obmo-
čju v nobenem primeru ne odstranjuje zarasti na obrežju reke 
Drave v razdalji 20 m od brežine reke Drave; ne odstranjuje 
se poškodovanih ali padlih dreves in ostale odmrle lesne mase 
znotraj lesnih sestojev; v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri 

 (a) glede namembnosti iz osnovne namembnosti tega uredi-
tvenega območja (stanovanjske, turistične, rekreacijske, 
oskrbne, kulturno predstavitvene ipd. dejavnosti) in iz 
konkretiziranega programa za njegov zahodni del (hotel-
ski kompleks s turistično-gostinskim objektom, hotelom, 
wellnes centrom, in apartmajskim objektom, nadalje igri-
šča, sprehajalne poti, apartmajske hiše, počitniške hišice, 
območje za konje in druge živali s pripadajočim gospodar-
skim poslopjem); 

 (b) glede lege, velikosti in oblikovanja načrtovanih objektov 
iz reliefnih in drugih mikrolokacijskih razmer, prostorskih 
značilnosti, panoramskih vedut in krajinskih razmerij tu-
kajšnjega prostora; oblikovanje stavb naj izhaja iz značil-
nosti tukajšnje tradicionalne podeželsko-kmečke arhitek-
ture in iz uvrščenosti tega območja v koroško arhitekturno 
regijo ter iz arhitekturnih posebnosti tega območja znotraj 
te regije; 

 (c) glede navezovanja na obstoječo in opremljanja z novo go-
spodarsko javno infrastrukturo iz obstoječih in potrebnih 
dodatnih zmogljivosti objektov, vodov in naprav; dostop 
do ureditvenega območja naselja ostaja po obstoječi lo-
kalni cesti z vzhodne smeri; na območju OPPN bo treba 
na stroške investitorja po potrebi preurediti oz. prestaviti 
tukajšnjo obstoječo transformatorsko postajo 20/0,4 kV, 
obenem pa jo glede na nove potrebe po električni ener-
giji kapacitetno razširiti ter predvideti koridorje za nanjo 
vezane srednjenapetostne in nizkonapetostne električne 
vode; pri pripravi OPPN je treba ustrezno upoštevati trase 
obstoječega telekomunikacijskega omrežja, jih po potrebi 
zaščititi, prestaviti in razširiti ter izvesti projekt optičnih 
telekomunikacijskih (TK) priključkov posameznih objek-
tov na TK omrežje; na območju turistično rekreacijskega 
kompleksa je predviden zajem vseh odpadnih vod in zbi-
ranje le-teh v dveh ustrezno dimenzioniranih in izvedenih 
zaprtih greznicah;

 (č) glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja 
narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami naj določitev prostorskih 
izvedbenih pogojev izhaja iz določil veljavnih predpisov 
za našteta področja; pri načrtovanju prostorske umestitve 
in gabaritov načrtovanih objektov je treba upoštevati ob-
močje tukajšnje kulturne dediščine (cerkev Sv. Jerneja in 
župnijsko središče Sv. Jernej nad Muto, EŠD 3034 in EŠD 
18076) kot prostorsko dominanto; z namenom omilitve 
vplivov načrtovanih gradenj oz. prostorskih ureditev na 
naravovarstvene prvine je treba upoštevati naslednje: ob-
močje naj se umetno ne osvetljuje; razsvetljava, ki je po-
trebna, se načrtuje tako, da se uporabijo žarnice, ki sevajo 
čim nižji delež UV svetlobe in tako konstruirane svetilke, 
ki omogočajo osvetljevanje talne površine, ne osvetljujejo 
pa neba in širše okolice; ustrezno naj se ohranja gozdni 
rob; v kolikor se pojavlja rastlina konjska griva, ki je hra-
nilna rastlina črtastega medvedka, naj se ta mesta ustrezno 
ohranjajo (pozna košnja in ohranjanje gozdnega roba s 
sečnjo lesnatih rastlin); raba okoliških površin, predvsem 
travišč, naj bo ekstenzivna.

(6) V točki 3.2. Usmeritve za načine urejanja območij in nase-
lij s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se pred zadnji odstavek 
vrine nov odstavek, ki se glasi:

»Za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih 
aktov za območje Občine Muta v letu 2007 (z izjemo razširitve 
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ka, pesek), ki je v tem delu nesonaravno urejena in degradi-
rana; v nobenem primeru se ne odstranjuje zarasti na obrežju 
reke Drave v razdalji 20 m od brežine reke Drave; tudi se ne 
odstranjuje poškodovanih ali padlih dreves in ostale odmrle 
lesne mase; v kolikor se odstrani zarast, naj se predvidi zasa-
ditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami (veliki jesen, vrba);

- za posega z zapor. oznakami 1.3a (črpališče v Gortini) in 2c, 
2g, 2h (razširitev in zaokrožitev Industrijske cone Muta): v 
času načrtovanja in gradnje objektov v obrežnem pasu ni 
dovoljeno spreminjati strukturiranosti rečnega dna in bre-
žin; v obrežno vegetacijo ni dovoljeno posegati; gradbišče 
je dovoljeno organizirati le znotraj površin predvidenih za 
poseg;

- za posege z zapor. oznakami 1.3a (črpališče v Gortini), 1.4a 
in 1.4b (skupna ČN), 2c, 2g, 2h (razširitev in zaokrožitev 
Industrijske cone Muta), 3a in 3b (preselitev kmetije): raz-
svetljavo je potrebno načrtovati in uporabljati tako, da se 
uporabijo žarnice, ki sevajo čim nižji delež UV svetlobe in 
tako konstruirane svetilke, ki omogočajo osvetljevanje talne 
površine, ne osvetljujejo pa hkrati neba in širše okolice; raz-
svetljava naj bo načrtovana s tipali, ki omogočajo osvetlje-
vanje po potrebi;

- za poseg z zapor. oznakami 2a, 2g, 2h, smiselno pa tudi za vse 
ostale posege: v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05 in št. 34/08) sodi 
nezagrajeno ali nepokrito gradbišče med naprave, ki so vir 
hrupa; zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa v 
času gradnje je izvajalec gradbenih del; meritve hrupa je po-
trebno izvajati v času najintenzivnejših gradbenih del na ob-
močju najbližjih stanovanjskih objektov v bližini gradbišč ter 
ob transportnih poteh; če bi meritve pokazale preseganje do-
voljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne 
zaščitne ukrepe; med obratovanjem se skladno s Pravilnikom 
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire 
hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 70/96 
in št. 45/02) izvedejo prve meritve hrupa v okolju in nadaljnji 
monitoring; natančna mesta meritev hrupa se določijo v pro-
gramu monitoringa.
(8) V Kartografskem delu dolgoročnega in srednjeročnega 

plana občine se spremenijo in dopolnijo ter nadomestijo z novo 
naslednje karte: 

A. Kartografski del – tematske karte v merilu 1 : 25.000: 
1. Zasnova namenske rabe prostora; 
8. Zasnova vodnih virov, oskrbe z vodo in ravnanja z odpla-

kami; 
10. Zasnova načinov urejanja območij s prostorskimi izved-

benimi akti;
B. Kartografska dokumentacija k planu na digitalnem katastr-

skem načrtu, izrisana v merilu 1 : 5000, listi Dravograd – 26, Dra-
vograd – 37, Dravograd – 45 in Dravograd - 46; pred te štiri liste, ki 
nadomestijo prejšnje štiri enako imenovane liste, se doda legenda 
kartografske dokumentacije ter »Preglednica razdelitve na liste in 
prikaz makrolokacij sprememb namenske rabe prostora.«

(9) Na koncu tabele izza stavka »Spremembe v rabi zemljišč 
se nanašajo na naslednje parcele« se dodajo nove vrstice te tabele 
z naslednjo vsebino:

odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. 
RS, št. 45/07) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo iz-
vajanje (Ur.l. RS, št. 74/07) je potrebno izvesti prve meritve 
odpadnih vod in nadaljnji obratovalni monitoring odpadnih 
voda ČN; 

- za poseg z zapor. oznakami 2c, 2g, 2h (razširitev in zaokro-
žitev Industrijske cone Muta): v času načrtovanja in gradnje 
objektov naj se predvidi ohranjanje zelenih površin, pred-
vsem skupin dreves; gradnja novih objektov naj bo vsaj 5 m 
odmaknjena od obstoječe lesne zarasti (mejice); znotraj le-
snih sestojev se ne odstranjuje poškodovanih ali padlih dreves 
in ostale odmrle lesne mase: krajinska ureditev območja naj 
vključuje zasaditev avtohtonih drevesnih vrst listavcev (veliki 
jesen, gaber, dob, graden); za razširitev in zaokrožitev Indu-
strijske cone Muta je potrebno izdelati načrt krajinske arhitek-
ture; v primeru, da bodo na območju razširitve in zaokrožitve 
Industrijske cone Muta nastajale odpadne tehnološke vode, je 
potrebno v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri od-
vajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, 
št. 47/05) opraviti meritve kemičnega stanja odpadnih tehno-
loških vod pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje;

- za poseg z zap. oznakama 3a in 3b (preselitev kmetije): sku-
pine obstoječih dreves in posamezna obstoječa drevesa je 
treba prostorsko in oblikovno primerno ter v čim večji meri 
vključiti v novo ureditev tega območja; v času načrtovanja in 
gradnje objektov naj se ustrezno ohranja oz. vzpostavi goz-
dni rob; v kolikor se pojavi rastlina konjska griva (hranilna 
rastlina črtastega medvedka) naj se takšna mesta ustrezno 
ohranjajo (pozna košnja in ohranjanje gozdnega roba s sečnjo 
lesnatih rastlin); območje naj se umetno ne osvetljuje; spričo 
načrtovane gradnje objektov za rejo živali je moč pričako-
vat emisije neprijetnih vonjav; njihovo intenzivnost je možno 
zmanjševati z ustreznim prisilnim prezračevanjem hlevov ter 
zagotavljanjem ustreznega aeriranja gnojevke;

- za poseg z zapor. oznakama 5a in 5b (turistično rekreacijski 
kompleks v naselju Sv. Jernej): v času pred in med izvajanjem 
gradbenih del bo potrebno vse na novo odprte ali z dodatni-
mi posegi prizadete površine sanirati in predvideti zadostno 
utrditev, planiranje, zatravljanje, tako da se preprečijo zdrsi 
ali erozije v prostoru; že pred začetkom izvajanja gradbenih 
del mora geomehanik podati mnenje o stabilnosti brežin in 
o načinu dodatne stabilizacije oz. sanacije; med izvajanjem 
gradbenih del je potreben geomehanski nadzor; na območju 
5a je spričo načrtovane gradnje objektov za konje in druge 
živali moč pričakovat emisije neprijetnih vonjav; njihovo in-
tenzivnost je možno zmanjševati z ustreznim prisilnim pre-
zračevanjem hlevov; v primeru najdbe mineralov ali fosilov v 
času gradnje ali po njej je potrebno obvestiti pristojno mini-
strstvo;

- za posega z zapor. oznako 1.1 (primarni zbiralniki za tranzit 
odpadnih voda) in 1.4a (skupna ČN): ne sme se spreminjati 
abiotskih dejavnikov na obrežnem pasu; izkopan material se 
naj ne odlaga v strugo vodotokov kot tudi ne na območju Na-
tura 2000; strug pritokov Drave naj se ne betonira, v kolikor je 
mogoče, naj se ohranja ustrezna struktura struge potoka (miv-
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ZAPOR. OZNAKA POSEGA IN 
PARCELNE ŠTEVILKE

KATASTRSKA 
OBČINA

POVRŠINA
v ha NAMEN POSEGA

1.3a
335 del in 345 del

Sp. Gortina 0,02 stavbno zemljišče za kanalizacijsko črpališče;

1.3b
345 del

Sp. Gortina 0,04 stavbno zemljišče za dovozno cesto oz. pot do 
kanalizacijskega črpališča;

1.4a
334/1, 335 in 337/1 del

Sp. Muta 0,81 stavbno zemljišče za skupno čistilno napravo;

1.4b
337/1 del

Sp. Muta 0,08 stavbno zemljišče za dovozno cesto do skupne 
čistilne naprave;

2c
84/1 del, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 
85/2, 86/1 del, 86/2 del, 86/3 del, 
87/1, 87/2 del, 88 del, 89 del in 565 
del

Sp. Gortina 3,35 stavbno zemljišče za industrijske, proizvodne, 
skladiščne, gradbene ipd.dejavnosti – v sklopu 
Industrijske cone Muta;

2g, 2h
*31, 83/1, 83/4; *32, 85/1 del, 86/1 
del;

Sp. Gortina 0,36 stavbno zemljišče za industrijske, proizvodne, 
skladiščne, gradbene ipd.dejavnosti – v sklopu 
Industrijske cone Muta;

3a
352 del

Zg. Muta 1,30 stavbno zemljišče za potrebe kmetijskih dejavnosti – 
preselitev kmetije;

3b
352 del

Zg. Muta 1,95 drugo kmetijsko zemljišče za potrebe kmetijskih 
dejavnosti - preselitev kmetije;

5a, 5b
*91, 186/1 del, 186/2 del, 665/1 
del;

195/1 del, 200/1 del, 200/2 del, 201 
del, 208 del, 665/7, 665/8 del.

Branik 1,63 stavbno zemljišče za potrebe turističnih in 
rekreacijskih dejavnosti – v sklopu ureditvenega 
območja naselja Sv. Jernej;

(10) Tabela z naslovom »Bilanca osnovnih oblik rabe zemljišč« se spremeni in nadomesti z enako imenovano tabelo, ki se glasi:

Namenska raba Plan 2000
v ha

Spremembe 
v letu 2003

v ha
Plan 2003

v ha

Spremembe 
v letu 2007

v ha

Plan 2007
v ha

najboljše kmet. zemljišče 830,43 - 12,83 817,60 - 5,78 811,82

drugo kmetijsko zemljišče 542,29 - 5,00 537,29 + 1,95 539,24

gozd 2 154,44 + 0,85 2155,29 -3,41 2151,88
stavbna zemljišča 260,02 +16,98 277,00 +7,24 284,24
vodna površina in ostala zemljišča s posebnimi 
naravnimi razmerami (VII. kategorija kmetijskih 
zemljišč)

104,15 104,15 0 104,15

SKUPAJ 3891,33 3891,33 3891,33 3891,33

3. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov 

za območje občine Muta so na vpogled v prostorih občine Muta.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 00702 – 5/2009 Župan Občine Muta
Datum: 25. maj 2009  Boris Kralj, s. r.


