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VPRAŠANJA IN POBUDE, PODANE NA 14. SEJI OBČINSKEGA SVETA, 
Z ODGOVORI STROKOVNIH SLUŽB  

 

 

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, da v 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?  

 
Odgovor:  

Navedena površina, kjer poteka pešpot in je bil postavljen šotor, ni kategorizirana javna 

površina, za katero bi bilo potrebno izdati odločbo o zapori območja. Občina pa je izdala 

soglasje za uporabo javne površine. Prehod pešcev je bil omogočen po zunanjem pločniku 

ob regionalni cesti.   

 

 

 

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. 

 

Odgovor: 

O pobudi smo se pogovarjali s predsednico ČS Trg, ki na zdajšnje število klopi ni imela 

pripomb oz. je izjavila, da v četrtni skupnosti ne vidijo potrebe po namestitvi dodatnih 

klopi. Tudi po naši oceni jih je dovolj oz. niti ni več veliko možnosti oz. prostora, kamor bi 

jih še lahko namestili. V kolikor obstaja konkretni predlog za lokacijo, bomo predlog za 

umestitev dodatnih klopi ponovno preučili.   

 

 

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.  
 
Odgovor:  

Sredstva za nakup računalnikov za člane občinskega sveta letos niso bila uvrščena v 

proračun. Ob pripravi predloga proračuna občine za leto 2017 bomo pobudo ponovno 

ovrednotili in ocenili možnosti za uresničitev predloga. 

K temu dodajamo, da poslovnik občinskega sveta (5. točka 22. člena) že zdaj omogoča 

svetnikom, da podajo pisno izjavo, s katero soglašajo s prejemom vabil in gradiv po 

elektronski pošti, s čemer bi se izognili pošiljanju gradiv v tiskani obliki. Taka izjava je bila  

članom občinskega sveta ponujena v podpis na začetku mandata, vendar se nihče do nje 

ni opredelil pozitivno.  

Vsa gradiva se v tem mandatu poleg tega, da jih prejmete po pošti,  vsem svetnikom 

pošiljajo še v elektronski obliki, objavljena in dostopna pa so tudi na spletni strani občine. 

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   

                    

 

 

 

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. 

 

 

Odgovor direktorice Koroškega pokrajinskega muzeja:  
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Igor Oder 

 

Vprašanje-pobuda 14/18-121: 

Predlagam, da se najdejo sredstva za subvencioniranje položnic občanom, kar 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.  

 

 

Odgovor JKP LOG:  

   

Cenik javnih služb je objavljen na spletni strani JKP LOG d.o.o., kjer so prikazane cene ter 

posebej subvencija za fiksni del cene. Na enak način je prikazana zadeva na računu, ki ga 

posameznik prejme. Subvencija se pri obračunu odšteje od fiksnega dela cene za odpadne 

vode in fiksnega dela cene za čistilno napravo.  Zadeva se v obračunu opravi avtomatsko. 

 

O spremembah prebivalce oziroma naše odjemalce obveščamo z obvestili, danimi na zadnji 

strani položnice. Ob spremembah cen je bilo podano naslednje obvestilo: 

 
 
»OBVESTILO O SPREMEMBI CEN KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb (Ur.l. RS št.87/2012, 109/2012) in sklepom Občine Ravne na 

Koroškem so s 1.1.2016 uveljavljene spremenjene oz. nove cene komunalnih 

storitev.  Nove cene komunalnih storitev pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da 

so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje. Znižali smo 

cene storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode in zbiranje komunalnih 

odpadkov; podražili smo zbiranje bioloških odpadkov (višji stroški predelave na 

Kocerodu) in nova je storitev čiščenja odpadne vode (Čistilna naprava Ravne). 

Uporabnikom priključenim na čistilno napravo je znižana cena okoljske dajatve za 

odvajanje odpadne vode za 90 %. Prav tako občina  uporabnikom storitev odvajanja 

odpadne vode in čiščenja odpadne vode subvencionira cene  omrežnine v višini 20 %. 

Cenik storitev je objavljen na spletni strani JKP Log (www.jkp-log.si). 

Na podlagi odredbe družbe KOCEROD z dne 30.12.2015, računi za mesec januar 2016 

vključujejo količinski popust za leto 2015 za vse uporabnike storitev obdelave in 

odlaganja odpadkov v višini 0,68 € na osebo (podrobnejše pojasnilo najdete na 

internetni strani podjetja)« 
 

Če povzamemo:  

Denar ne more ostati neporabljen, saj se subvencija uporabnikom avtomatsko upošteva 

pri obračunu oziroma izdaji računov. Skupno višino subvencije pa naše podjetje zaračuna 

občini kot lastniku infrastrukture, ki ima v svojem proračunu denarna sredstva za 

pokrivanje subvencije. 
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Milan Škafar  

 

Vprašanje-pobuda 14/18-122: 

Križišče 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. 

 

Odgovor:  

Kljub temu, da je vaše mnenje, naj to uredi kar občina v okviru redne sanacije, temu ne 

moremo pritrditi. Pobudo smo uresničili in glede na naše pristojnosti ter področno 

zakonodajo uradno obvestili upravljavca ceste, podjetja VOC, ki smo mu poslali poziv za 

hitro ukrepanje. Konkretnega odziva še ni bilo, zato smo še enkrat urgirali in jih pozvali k 

takojšnji sanaciji. Odgovora oz. stališča žal še nismo prejeli, zato bomo  o zadevi obvestili 

pristojno ministrstvo. 

 

 

 

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.  

 

Odgovor:  

Sanacija asfalta in granitnih kock na navedenem območju  je sicer bila v roku opravljena, 

na kvaliteto in izvedbo pa smo imeli pripombe; skrajni rok za odpravo oz. popravek 

opravljenega je 15. junij. V kolikor do tega roka površina ne bo sanirana kvalitetno in 

strokovno, bomo uveljavljali bančno garancijo.  
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DOPOLNITEV ODGOVORA NA VPRAŠANJE   
S 13. SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 

 

Darja Krevzelj 

 

Vprašanje-pobuda 14/18-113: 

Odgovor na moje vprašanje glede nujnosti sanacije udarnih jam v naselju Strojnska Reka 

je sicer zadovoljiv, ne pa tudi izvedba del. Saniranje udarnih jam na način, da se zasujejo 

z nekaj suhega asfalta, ni ustrezno. Učinek je enak, kot da bi denar vrgli skozi okno. Zato 

ni čudno, da denarja za ceste nikoli ni dovolj, ceste pa v katastrofalnem stanju. Glede na 

to, da smo v letošnjem proračunu namenili kar nekaj sredstev za sanacijo cest, naj se dela 

opravijo kvalitetno. S strani strokovnih služb občine mora biti opravljen ogled pred sanacijo, 

naročilo del, nadzor in ogled po sanaciji. 

 

Prosim tudi za podatke, kdo je pri omenjeni sanaciji opravil ogled, vršil nadzor ter v kakšni 

višini je bil izstavljen račun s strani JKP Log občini Ravne. 

 

 

Odgovor:   

Navedeno saniranje je bilo samo urgentno saniranje udarnih jam s suhim asfaltom, ki je 

dejansko gašenje požara. Kaj drugega v dani situaciji ni možno izvesti. Celotni omenjeni 

odsek je zaradi dotrajanosti in tudi specifičnih pogojev oz. lege same (zelo senčna lega 

skozi vse leto, bližina Zelenbreškega potoka, slabo odvodnjavanje zalednih površin) v zelo 

slabem stanju in bi bil potreben celovite sanacije. Za tako celovito  izvedbo pa nimamo 

zagotovljenih sredstev v proračunu 2016. Še letos pa bomo naročili podlage in izdelavo 

popisov/predračuna, da bomo pripravljeni za rekonstrukcijo oz. sanacijo ob zagotovljenih 

sredstvih v proračunu.  

 

Kar se tiče nadzora, se strinjamo, da mora vse,  kar naročamo, biti kvalitetno opravljeno, 

ne glede na višino naročila.  

 

 

 

                               Župan 

        Občine Ravne na Koroškem 

                  dr. Tomaž Rožen  
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