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ŽIVLJENJEPIS ŽUPANA FRANCA MUŽIČA

Franc Mužič se je rodil 15. 10. 1946 v Medani. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje
na Centru strokovnih šol v Ljubljani, kjer je leta 1965 pridobil izobrazbo za avtomehanika.
Poklicno pot je začel istega leta v mehanični delavnici na Dobrovem, kjer je leta 1967 postal
vodja, 1. julija 1972 pa je svojo poklicno pot nadaljeval kot vodja transporta in mehanične
delavnice v Zadružni kleti Dobrovo. Ob delu se je tudi dodatno izobraževal in leta 1978 postal
prometni tehnik na Prometno-tehnični šoli v Ljubljani.
Vsa ta leta je bil tudi družbeno aktiven in od leta 1980 pa do nastanka Občine Brda
predsedoval Krajevni skupnosti Medana. Ob nastanku Občine Brda je kandidiral za župana in
bil z veliko večino izvoljen.
Med letoma 1995 in 1997 je bil župan Občine Brda in vodja enote transporta in mehanične
delavnice v Zadružni kleti Dobrovo. Od leta 1997 pa do danes je poklicni župan Občine Brda.
Bil je tudi nadzornik v pomembnejših goriških družbah, in sicer v družbi Cestno podjetje Nova
Gorica, Komunala Nova Gorica, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
Bil je predsednik skupščine Regijske razvojne agencije severne Primorske, ki na Goriškem
spodbuja gospodarski, socialni, okoljevarstveni in prostorski razvoj.
Pod njegovim županovanjem je Občina Brda v dvajsetih letih delovanja izvedla ogromno
naložb na področju cestne in komunalne infrastrukture, večina projektov je bila izpeljana z
evropskimi in državnimi sredstvi, pomemben projekt je bil vodooskrba v Brdih. Pod njegovim
vodstvom je občinska uprava uspešno črpala evropska sredstva na področju kulture in
izobraževanja, najbolj nazorna primera sta obnova vasi Šmartno in Vile Vipolže. V Brdih se je
ustanovil Turistični biro, kasneje Turističnoinformacijski center Brda, Vinoteka Brda,
Konzorcij Brda in Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.
Franc Mužič je med drugim tudi član upravnega odbora Alpsko-jadranskega centra AACC za
čezmejno sodelovanje. Občina Brda je že več kot 10 let njegova članica. Skupaj z Alpskojadranskim centrom AACC iz Celovca je Občini Brda uspelo obiskati in se predstaviti v
avstrijskem parlamentu ter pri avstrijskemu predsedniku Heinzu Fischerju in organizirati
Praznik češenj na avstrijskem Koroškem. To praznovanje obišče na tisoče ljudi na Koroškem,
ki v teh dneh pokupijo vse briške češnje.
Francu Mužiču županovanje in opravljanje tovrstnih funkcij ni poklic, ampak poslanstvo.

