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Datum:  6. 4. 2016 

 

 

 

ZAPISNIK 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, ki je bila  

dne 6. 4. 2016 ob 15. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem 

 

 

Sejo je v skladu z določili 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 

in naslednji), 20. in 23. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 20/13) ter in 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/13, 32/14) sklical župan 

Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti     

2. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem 

3. Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne na 

Koroškem       

4. Poročilo o izvrševanju sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne na 

Koroškem in o delu med rednima sejama 

5. Odgovori na vprašanja in pobude s 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ravne 

na Koroškem  

6. Predlog zaključnega računa proračuna in predlog Odloka o zaključnem računu 

proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2015                                      

7. Predlog Statuta Občine Ravne na Koroškem – druga obravnava 

8. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem – druga obravnava 

9. Predlog za spremembo organiziranosti komunalnih dejavnosti v Občini Ravne na 

Koroškem 

10. Predlog Programa kulture Občine Ravne na Koroškem za obdobje 2016-2020 

11. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega  projekta Vodooskrba območja 

Mežiške in Mislinjske doline 

12. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju reke Meže in sekundarni vodi za odvajanje odpadnih voda v 

regiji – Občina Ravne na Koroškem 

13. Predlog Dokumenta identifikaciji investicijskega projekta Rekonstrukcija cest na 

Čečovju in prestavitev priključka Kefrov mlin 

14. Predlog sklepa o pogojih prodaje stanovanj v lasti Občine Ravne na Koroškem 

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Koroškega 

gasilskega zavoda 

16. Predlog za imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatu za reševanje 

pritožb zoper policiste 

17. Predlogi za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem v letu 2016 

18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
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K tč. 1 

UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

Prisotni člani občinskega sveta: 

 

1. Apohal Metka  

2. Breznik Erika  

3. Gašper Barbara 

4. mag. Halilovič Zlatko 

5. Kacil Jože 

6. Kamnik Marjana 

7. Kostanjevec Slavko 

8. Krajnc Vera, seje se je udeležila ob 15.04  

9. Krevzelj Darja  

10. Magdič Marijan 

11. Mlinarič Domen 

12. Oder Igor 

13. Plevnik Enriko 

14. Prednik Jani 

15. Prednik Jože 

16. Rupreht Marjan, seje se je udeležil ob 15.05 

17. Stočko Peter 

18. Škafar Milan, seje se je udeležil ob 15.04  

19. Verhovnik Aljaž 

20. Vezonik Uršula 

21. Vodnjov Suzana 

 

Od 22 članov občinskega sveta je bilo ob začetku seje prisotnih 18 svetnikov. Občinski 

svet je bil sklepčen in je lahko pravno veljavno odločal.  

 

Prisotni uslužbenci občinske uprave:  

 

- Anita POTOČNIK SLIVNIK, direktorica občinske uprave 

- Dagmar GORINŠEK, vodja Urada za proračun in finance 

- Bojan MEDVED, vodja Urada za razvoj in investicije 

- mag. Marija VRHOVNIK ČAS, višja svetovalka III 

- Darja ČEPIN, svetovalka II 

- Darko ŠULER, višji svetovalec I 

- Vojko MOČNIK, podsekretar 

 

Ostali prisotni: 
 

-  Primož PRAPER, Eutrip d.o.o., pri 10. točki 
-  Peter KORDEŽ, predsednik Sveta Koroškega gasilskega zavoda, pri 14. točki 

-  snemalci KTV 

-  novinarji 
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K tč. 2 

POTRDITEV DNEVNEGA REDA 14. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

 

Župan je s predloga dnevnega reda umaknil 10. točko - Predlog Programa kulture Občine 

Ravne na Koroškem za obdobje 2016-2020 in pozval svetnike k razpravi. 

 

Ker ni bilo razprave, je bil predlog sklepa podan na glasovanje. 

 

Z 18 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 

SKLEP 214:  Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 14. redne seje 

Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, s tem da se umakne 

predlagana 10. točka dnevnega reda: 

 

- Predlog Programa kulture Občine Ravne na Koroškem za 

obdobje 2016-2020. 

 

Ostale točke dnevnega reda se temu primerno preštevilčijo. 

 

 

 
K tč. 3 

OBRAVNAVA IN POTRDITEV ZAPISNIKA 32. REDNE SEJE  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM       

 

Župan je pozval svetnike k razpravi.  

 

Ker ni bilo razprave, je bil predlog sklepa podan na glasovanje. 

 

Z 18 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 

SKLEP 215:  Občinski svet potrjuje zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta 

Občine Ravne na Koroškem.  

 

 

 

 

 
K tč. 4 

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM IN O DELU MED REDNIMA SEJAMA 

 

Župan je pozval svetnike k razpravi.  

 

Ker ni bilo razprave, je bil predlog sklepa podan na glasovanje. 

 

Z 18 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 

SKLEP 216:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o 

izvrševanju sklepov 13. redne seje občinskega sveta ter s poročilom o 

delu med rednima sejama. 

http://www.ravne.si/
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K tč. 5 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE S 13. REDNE SEJE  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

 

 

Župan je pozval svetnike k razpravi.  

 

Po razpravah mag. Zlatka Haliloviča in Darje Krevzelj je bil predlog sklepa podan na 

glasovanje. 

 

Z 21 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 

SKLEP 217:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori 

na vprašanja in pobude s 13. redne seje občinskega sveta. 

     

 

 

 

 

K 6. TOČKI 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN PREDLOG ODLOKA O 

ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015 

 

Uvodno razlago sta podala dr. Tomaž Rožen in Dagmar Gorinšek, vodja Urada za 

proračun in finance.  

  

Po podaji poročil pristojnih odborov je župan pozval svetnike k razpravi. 

 

Po razpravi Milana Škafarja je bil predlog sklepa podan na glasovanje.  

 

Z 21 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 

SKLEP 218:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Zaključni račun 

proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2015 in Odlok o 

zaključnem računu proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 

2015.                                      

 

 

 

 

K 7. TOČKI: 

PREDLOG STATUTA  OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM - druga obravnava 

 

Uvodno razlago predloga sprememb statuta je podal mag. Zlatko Halilovič, predsednik 

Komisije za statut in normativno pravne akte. 

 

Župan je pozval člane občinskega sveta k razpravi in seznanil svetnike z določilom, da se 

v skladu s 114. členom statuta statut sprejema z dvotretjinsko večino vseh članov 

občinskega sveta. 

 

Ker ni bilo razprave, je bil predlog sklepa dan na glasovanje. 

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


 

 

 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
URAD ŽUPANA 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem  
www.ravne.si; obcina@ravne.si 
tel. 02 821 6000, faks 02 821 6001   

                    

 

 

Z 21 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 

SKLEP 219:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Statut Občine 

Ravne na Koroškem. 

 

 

 

 

 

K 8. TOČKI: 

PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

- druga obravnava 

 

Uvodno razlago predloga sprememb statuta je podal mag. Zlatko Halilovič, predsednik 

Komisije za statut in normativno pravne akte. 

 

Župan je pozval člane občinskega sveta k razpravi. 

 

Razpravljali so Milan Škafar, mag. Zlatko Halilovič in Aljaž Verhovnik. 

Milan Škafar je predlagal amandma k 3. odstavku 52. člena predloga poslovnika.  

 

Po razpravi je župan podal na glasovanje amandma g. Škafarja s podpisi šestih 

svetnikov, da se prvi stavek 3. odstavka 52. člena predloga poslovnika spremeni in se 

glasi: »Na osnovi razprave se v zapisnik vpiše povzetek razprave«. 

 

Župan je pri tem svetnike z določilom, da se v skladu s 115. členom statuta poslovnik 

sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta. 

 

S šestimi glasovi za in desetimi glasovi proti amandma ni bil sprejet. 

 

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa za sprejem poslovnika.  

 

S 15 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 

SKLEP 220:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Poslovnik 

Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem. 
 

 

 

 
 

K 9. TOČKI: 
PREDLOG ZA SPREMEMBO ORGANIZIRANOSTI KOMUNALNIH DEJAVNOSTI  

V OBČINI RAVNE NE KOROŠKEM 

 

Predlog je predstavil župan.  

 

Po podaji stališč predsednikov delovnih teles občinskega sveta je župan pozval člane 

občinskega sveta k razpravi. 

 

Razpravljali so: mag. Zlatko Halilovič, Vera Krajnc, Aljaž Verhovnik in Milan Škafar. 

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


 

 

 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
URAD ŽUPANA 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem  
www.ravne.si; obcina@ravne.si 
tel. 02 821 6000, faks 02 821 6001   

                    

 

 

Po razpravi je župan dal  predlog sklepa na glasovanje. 

 

Z 20 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 221:  

  

1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil z Elaboratom o 

spremembi organiziranosti komunalnih dejavnosti v Občini Ravne na 

Koroškem.  

 

2. Strokovne službe občine naj pripravijo  predlog sprememb organiziranosti 

komunalnih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem v okviru lastnega 

komunalnega podjetja oz. režijskega obrata. 

 

 

 

 

 

 

 

K 10. TOČKI: 

PREDLOG DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

VODOOSKRBA OBMOČJA MEŽIŠKE IN MISLINJSKE DOLINE 

 

 

Sejo je pri tej točki dnevnega reda vodil podžupan Aljaž Verhovnik. 

 

 

Uvodno razlago dokumenta je podal Darko Šuler, svetovalec I v Uradu za razvoj in 

investicije. 

 

Po podaji stališč predsednikov delovnih teles občinskega sveta je podžupan pozval člane 

občinskega sveta k razpravi. 

 

Razpravljala sta mag. Zlatko Halilovič in  Vera Krajnc. 

 

Po razpravi je podžupan dal  predlog sklepa na glasovanje. 

 

S 16 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 222:  

 

1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega  projekta Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline 

ter Načrt razvojnih programov za projekt Vodooskrba območja Mežiške in 

Mislinjske doline.  

 

2. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev 

morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. 
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K 11. TOČKI: 

PREDLOG DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU REKE MEŽE IN 

SEKUNDARNI VODI ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA V REGIJI  

– Občina Ravne na Koroškem 

 

Uvodno razlago dokumenta je podal Bojan Medved, vodja Urada za razvoj in investicije.  

 

Po podaji stališč predsednikov delovnih teles občinskega sveta je župan pozval člane 

občinskega sveta k razpravi. 

 

Po razpravi Milana Škafarja je župan dal  predlog sklepa na glasovanje. 

 

Z 20 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 223:  
 

1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije 

investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju reke Meže in sekundarni vodi za odvajanje 

odpadnih voda v regiji – Občina Ravne na Koroškem. 

2.   Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev 

morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale 

zahteve za prijavo na razpis.  

 

 

 

 

K 12. TOČKI: 

PREDLOG DOKUMENTA  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

REKONSTRUKCIJA CEST NA ČEČOVJU IN PRESTAVITEV  

PRIKLJUČKA KEFROV MLIN 

 

Uvodno razlago dokumenta je podal Bojan Medved, vodja Urada za razvoj in investicije.  

 

Po podaji stališč predsednikov delovnih teles občinskega sveta je župan pozval člane 

občinskega sveta k razpravi. 

 

Razpravljali so: Aljaž Verhovnik, mag. Zlatko Halilovič in  Milan Škafar. 

 

Po razpravi je župan dal  predlog sklepa na glasovanje. 

 

Z 21 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 224:  

 

1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta Rekonstrukcija cest na Čečovju in prestavitev 

priključka Kefrov mlin in Načrt razvojnih programov za projekt 

Rekonstrukcija cest na Čečovju in prestavitev priključka Kefrov mlin. 

2. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev 

morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. 
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K 13. TOČKI: 

PREDLOG SKLEPA O POGOJIH PRODAJE STANOVANJ 

V LASTI OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

 

 

Uvodno razlago je podala  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka III v Uradu za operativne 

in splošne zadeve. 

 

Po predstavitvi stališča predsednika odbora za KSG je župan pozval člane občinskega 

sveta k razpravi. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal župan predlog sklepa na glasovanje. 

 

S 17 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 225: Občina Ravne na Koroškem prodaja občinska stanovanja pod 

naslednjimi pogoji: 
 

- kupec je lahko zgolj najemnik, kateremu je oddano občinsko 
stanovanje v najem za nedoločen čas; 

- kupnino določi uradni cenilec; 
- stroške cenitve in davka pri prometu z nepremičninami krije 

prodajalec, ostale stroške v postopku prodaje stanovanj (stroški 
notarskih overitev in stroški vpisa v zemljiško knjigo) pa kupec.  

 

 

 

 

 

 

K 14. TOČKI: 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

KOROŠKEGA GASILSKEGA ZAVODA 

 

 

Uvodno razlago je podal Peter Kordež, predsednik Sveta Koroškega gasilskega zavoda. 

 

Po predstavitvi stališča predsednika komisije za statut in normativno pravne je župan 

pozval člane občinskega sveta k razpravi. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal župan predlog sklepa na glasovanje. 

 

S 17 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 226:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Koroškega 
gasilskega zavoda. 
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K 15. TOČKI: 

PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI  

V SENATU ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE 

 

 

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je predstavil 

Domen Mlinarič, podpredsednik komisije. 

 

Župan je pozval člane občinskega sveta k razpravi. 

 

Ker ni bilo razprave, je dal župan predlog sklepa na glasovanje. 

 

Z 20 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 227:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem predlaga za predstavnika 

javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste Slavka 

Kostanjevca, Ob Suhi 21, 2390 Ravne na Koroškem, za mandatno 

obdobje štirih let. 

 

 

 

 

 

K 16. TOČKI: 

PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM V LETU 2016 
 
Župan je v skladu s 116. členom poslovnika občinskega sveta pri obravnavi te točke 
dnevnega reda predlagal izločitev javnosti.  
 
Z 21 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 228:  
 
1.  Zaradi zagotovitve integritete posameznikov, ki jih zadeva obravnavana 

tema, se v skladu z določili 116. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Ravne na Koroškem pri obravnavi 17. točke dnevnega reda 14. seja 
občinskega sveta javnost izloči.  

2. Pri obravnavi  te točke so poleg članov sveta lahko navzoči  delavci občinske 
uprave, ki vodijo postopek razpisa za podelitev občinskih priznanj, in 
snemalci KTV Ravne.  

3. Obravnava 17. točke dnevnega reda se pri objavi posnetka seje na KTV ne 
predvaja.   

 

 

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za podelitev 

občinskih priznanj je predstavil Domen Mlinarič, podpredsednik komisije. 

 

Župan je pozval člane občinskega sveta k razpravi. 

 

Razpravljali so: Igor Oder, Jani Prednik, Jože Kacil, Marjana Kamnik, Marjan Rupreht, 

mag. Zlatko Halilovič, Milan Škafar, Marijan Magdič, Enriko Plevnik in Vera Krajnc. 
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Po razpravi je župan podal predloge sklepov na glasovanje. 

 

Z 20 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 229:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem podeljuje nagrado Občine 

Ravne na Koroškem Ivanki Stopar, Žerjav 51, 2393 Črna na Koroškem. 
 

 

Z 21 glasovi ZA in brez glasu proti so bili sprejeti naslednji sklepi:  

 

 

SKLEP 230:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem podeljuje 

veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem  
 

- Glasbeni šoli Ravne na Koroškem, Javornik 35,  
2390 Ravne na Koroškem; 

 
- prim. Cirili SLEMENIK PUŠNIK, Kotlje 23/b, 2394 Kotlje. 

 

 

SKLEP 231:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem podeljuje veliko Prežihovo 

plaketo prim. mag. Francu Verovniku,  Kotlje 116, 2394 Kotlje.  
           
 

SKLEP 232:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem podeljuje Prežihovo plaketo za 

dosežke na področju kulture v letu 2015 Urbaanu Reiterju, Na Šancah 96, 

2390 Ravne na Koroškem. 
      

 

SKLEP 233: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem podeljuje veliko Klančnikovo  

plaketo Darku Jamšku, Čečovje 40/a, 2390 Ravne na Koroškem. 

 

 

 

 

 

K 17. TOČKI: 

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

 

Sejo je pri tej točki dnevnega reda vodil podžupan Aljaž Verhovnik. 

 

Svojo pisno pobudo, ki so jo člani občinskega sveta prejeli na mizo, je predstavil svetnik 

Jani Prednik, ki je predlagal sprejem sklepa o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode 

za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije. 

 

Podžupan je pozval člane občinskega sveta, da podajo do pobude svoja stališča. 

 

Razpravljali so: mag. Zlatko Halilovič, Milan Škafar, Igor Oder in Marjan Rupreht. 

 

Po razpravi je bil dan predlog sklepa na glasovanje. 
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Z 21 glasovi ZA in brez glasu proti je bil sprejet  

 
SKLEP 234:   

 

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme sklep o podpori vpisu 

neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije: 

 

1. Občinski svet Občine Ravne na Koroškem podpira Peticijo Civilne iniciative Za 

Slovenijo in svobodo, da se v Ustavo Republike Slovenije zapiše neodtujljiva 

pravica do vode. 

 

2. Občinski svet občine Ravne na Koroškem poziva Državni zbor Republike 

Slovenije, da do poletja 2016 sprejme spremembo Ustave Republike 

Slovenije tako, da bo na najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica do vode 

za vsakogar. 

 

3. Pod neodtujljivo pravico do vode za vsakogar se razume, da bo v Ustavo 

Republike Slovenije zapisano določilo, ki bo smiselno zaobjelo spodaj 

zapisane zahteva: 

 

- da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar; 

- da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vod, vodni tokovi) javno 

dobro, katero je država dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih 

državljanov in tudi prihodnjih rodov; 

- da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je 

strateškega pomena za življenje ljudi, razvoj in varnost države. 

- da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago;  

- da se vodni viri ne morejo privatizirati oz. komercializirati; 

- da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in 

gospodinjstev s pitno vodo pred drugimi rabami vode; 

- da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev 

zagotavlja kot neprofitna javna služba – torej ni možno več podeljevati 

koncesije. 

 

 

 

Podžupan je pozval člane občinskega sveta, da podajo še druga vprašanja in pobude. 

 

 

mag. Zlatko Halilovič 

 

Vprašanje-pobuda 14/18-117: 

V nedeljo, 3. aprila,  je bila prireditev med TUŠ-em in bivšo stavbo SDK. Kar nekaj 

občanov je opozorilo, dav tem času niso mogli uporabljati javnih površin za vožnjo in ne 

za hojo, niti niso mogli uporabiti javnih klopi, kjer bi radi sedeli in si ogledali prireditev. 

Baje je bil preko teh klopi postavljen celo šotor.  

Moje vprašanje se glasi: ali je občina  izdala dovoljenje o zapori prometa in o postavitvi 

šotora in ali je bilo to na ustrezen način objavljeno?  
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Vprašanje-pobuda 14/18-118: 

Ljudje pravijo, da je v mestnem jedru na relaciji od Ljubljanske banke do mesarije Lečnik 

nameščenih premalo klopi. Predlagam, da se strokovne službe občine z vodstvom ČS Trg 

sprehodijo po tej lokaciji, najdejo ustrezna mesta za postavitev dodatnih klopi in naredijo 

načrt postavitve. 

 

Vprašanje-pobuda 14/18-119: 

Že drugič predlagam strokovnim službam, da naj dajo v proračun postavko za nakup 

prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta. Celotno gradivo za seje naj se potem 

objavlja po elektronski pošti. Tak način prakticira več kot dve tretjini  slovenskih občin.  
 

 

Barbara Gašper 

 

Vprašanje-pobuda 14/18-120: 

Name se je obrnilo Društvo klekljaric sekcija Lipa Ravne, katere članice želijo, da bi bili 

njihovi izdelki del stalne razstave v Muzeju Ravne. Svoje izdelke so muzeju pripravljene 

podariti.  

Da je tovrstna dejavnost in izdelki izrednega kulturnega in etnološkega pomena, pričajo 

dejstva, da je društvo klekljaric Koroške pri Ministrstvu za kulturo vpisano tudi v register 

žive kulturne dediščine, da je kulturno ministrstvo pripravilo tudi odlok, da se za živo 

mojstrovino državnega pomena razglasita enoti žive dediščine klekljanja idrijske čipke in 

klekljanja slovenske čipke, kamor sodi tudi društvo klekljaric Koroške. Poleg tega bo v 

juniju letos potekal v Sloveniji svetovni kongres klekljanja in šivanja čipke, kjer bodo na 

razstavah sodelovale tudi naše klekljarice.  
Glede na to, da je klekljanje izrednega kulturnega pomena tudi na državnem nivoju, 

menim, da bi morali tej dejavnosti nameniti več pozornosti tudi v našem kraju in vključiti 

to razstavo tudi v muzej. Predlagam strokovnim službam, da se s Koroškim pokrajinskim 

muzejem in Muzejem Ravne dogovorijo, da se stalna razstava obogati tudi s tovrstnimi 

mojstrovinami in da bo naš kraj in regija prepoznavna tudi po klekljarskih mojstrovinah. 

 

 

Igor Oder 

 

Vprašanje-pobuda 14/18-121: 

Predlagam, da se najdejo sredstva za subvencioniranje položnic občanom, ki je bilo 

ukinjeno. Te stvari najšibkejšim slojem zelo veliko pomenijo.  

Še vprašanje: kako ste obvestili občane, da jim pripada subvencija oz. da je v občinskem 

proračunu namenjen denar za položnice za vodo? Če občanov ne bomo obvestili, bo ta 

denar ostal neporabljen.  

 

 

Milan Škafar  

 

Vprašanje-pobuda 14/18-122: 

Krožišče pri občini je nevarno, predvsem za motoriste. Potrebno je takojšnje sanacije in 

ne moremo čakati na upravljavca državne ceste. Predlagam, da občina v okviru redne 

sanacije občinskih cest uredi tudi to križišče, vsaj z nasutjem suhega asfalta, dokler ne 

bo celovite rešitve. Na izgovor, da gre za državno cesto, v katero občina ne sme 

posegati, ne pristajam. 
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Vprašanje-pobuda 14/18-123: 

Plato Čečovje je bil pred štirimi leti kvalitetno urejen, a se zdaj zadeve rapidno slabšajo. 

Asfalt poka, tlakovci, granitne kocke odpadajo in so nevarne. Predlagam, da se uveljavlja 

garancija za kakovost del; če izvajalec v roku tedna dni najbolj kritičnih točk ne bo 

saniral, je treba kot prvo fazo sanacije zakrpati utore s suhim asfaltom,  izvajalcu del pa 

izdati račun. Enako velja za vse ostale ceste, ki so bile v občini Ravne narejene v zadnjih 

letih in imajo bančno garancijo.  

 

 

 

Seja je bila končana ob 18.10.  

 

 

 

 

Zapisnik pripravil: 

Vojko Močnik 

 

Župan 

Občine Ravne na Koroškem 

dr. Tomaž ROŽEN 

 

 

 

 

 
 

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

