OBČINA
RAVNE NA KOROŠKEM
ČETRTNA SKUPNOST ČEČOVJE
Gačnikova pot 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Tel. 02 82 160-00, Fax. 02 82 160-01
Datum: 28. 1. 2015
Z a p i s n i k
11. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 28. 1. 2016 ob 16.30 uri v prostorih ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Seznanitev članov sveta zaključki sestanka predsednikov ODLS, ţupanom in
direktorico OU dne 20.1.2016
4. Obravnava predloga proračuna za leto 2016
5. Seznanitev članov sveta o zboru občanov
6. Prejeta pošta
7. Razno,predlogi, pobude, vprašanja
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Uršula Gostenčnik, Karmen
Sedovšek, Branko Čuk, Alojz Cigale, Enriko Plevnik
Opravičeno odsotna: Mirjam Mlakar
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/11
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 11. Redne seje sveta ČS Čečovje in potrdi se
zapisnik 10. Redne seje sveta ČS Čečovje, s pripombo, da se pridobijo odgovori na vprašanja
10. Redne seje, specialno odgovor na vprašanje v zvezi z ceno toplovodnega ogrevanja, glede
na informacijo o padanju cen nafte in plina in glede na prejeto nagrado za tehnično rešitev, ki
jo je izpeljal Petrol Enegetika, našega distributerja, da se topla voda iz talilnih peči odvaja v
napeljavo toplovodnega ogrevanja mesta Ravne.
Sklep 2/11
Do naslednje seje oz. v najkrajšem moţnem času, je potrebno pridobiti odgovore na
postavljena vprašanja in z njimi seznaniti člane sveta ČS Čečovje.
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Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil z zaključki sestanka predsednikov
ODLS, ţupanom in direktorico OU, ki je bil dne 20. 1. 2016. Ţupan je podal informacijo o
novih cenah komunalnih storitev, prav tako bodo na občinskem svetu v sprejeli na podlagi
predloga subvencijo v višini 20% za občane, katerim se bo cena komunalnih storitev
povečala (za 4 člansko druţino za cca 16 EUR) zaradi delovanja ČN Dobrije. Za boljšo
predstavitev proračuna za leto 2016, cene komunalnih storitev in o aktualnih potrebah
občanov po ODSL pa bo ţupan v februarju sklical zbore občanov. Za občane Čečovja bo zbor
občanov sklican za 2.2.2016 s pričetkom ob 19. Uri v prostorih jedilnice OŠ Preţihovega
Voranca.
Točka 4
Pregledali in obravnavali smo tudi predlog proračuna občine Ravne na Koroškem za leto
2016. Na osnovi razprav članov sveta, izpostavljamo, da bi bilo potrebno vsaj v enem
dokumentu doreči kdaj, in katera prioritetna manjša dela predlagana s strani sveta ČS Čečovje
se bodo realizirala iz proračunske postavke rekonstrukcija javnih površin na območju občine
in iz postavke protiprašna zaščita makadamskih cest. V oči bodejo tudi močni indeksni
odkloni v določenih postavkah pod in nad 100 (morda zaradi stanja zaključene in na novo
odprte investicije) in pa predvideni znesku za študije izvedljivosti projektov, proj. dokument.
in nadzor npr. poslovna cona Ravne 26.000 EUR, študija izvedljivosti, proj. dok. Nadzor
6.000 EUR. Člani sveta so izrazili mnenje, da bi se pa le kakšno manjše investicijsko
gradbeno delo izvedlo brez dodatno navedenih stroškov. Poudarili so tudi, da vsako leto
predloţi ČS Čečovje
predviden plan investicij v komunalno cestno infrastrukturo
(dogovorjene prioritete ČS Čečovje), ki pa bi jih morda dorekli občani na predvidenem zboru
občanov, če bi vnaprej poznali predvidene mikrolokacije predvidene v proračunskih
postavkah (javne površine, ceste) za leto 2016 . Za določena dela na javnih površinah je ČS
Čečovje predala strokovnim sluţbam občine izdelane ponudbe JKP LOG ţe leta 2014 in
seveda opravičeno pričakujemo izvedbo vsaj nekaterih od predlaganih.
Točka 5
Predsednik sveta ČS Čečovje je prav tako seznanil člane sveta o predvidenih zborih občanov,
ki jih bo sklical ţupan za vsako ODSL posebej, kjer bo konkretno predstavil predlog
proračuna za leto 2016, nove cene komunalnih storitev in odgovarjal na vprašanja občanov
glede aktualnih potreb občanov v ČS Čečovje. Zbor občanov ČS Čečovje bo 2.2.2016 s
pričetkom ob 19.uri v prostorih jedilnice OŠ Preţihovega Voranca.
Točka 6
Pod tč. Prejeta pošta je ČS Čečovje prejela vloge za podaljšanje obratovalnih časov gost.
objekta DTK (22.jan.), gost. objekta Paris Bar (25. 1) in nočnega bara Kompleks (4.jan.).
Mnenja ČS Čečovje so bila za gost. obrate v naselju Čečovje jasno izrečena leta in leta. V
bivalno spalnem naselju naj bi bili lokali odprti največ do 23.00 ure, razen ob izrednih
dogodkih (2x, največ 3x na leto) bi podali pozitivno mnenje za podaljšane obratovalne čase.
Za DTK smo soglašali s podano vlogo za podaljšanje obratovalnega časa.
Točka 7
Vprašanja , pobude, predlogi
1. Pobuda: V najkrajšem moţnem času formirati delovno skupino, ki bi pregledala naselje
Čečovje (razsvetljava, eventuelne razširitve posameznih parkirišč, glede na to, da na
zelenicah parkirajo avtomobile-lokacije predvsem stolpnice in bloki od 8 do 11 Čečovje)
in določene javne površine , ki so sredi naselja Čečovje še v makadamu.
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2. Vprašanje: Občani sprašujejo in člani sveta zahtevajo podatke o zasedenosti Punkl-a v
decembru 2015 in januarju 2016, glede na navedbe, da je večinoma hostel v temi in
odgovor ali je še oz. ali je sploh kdaj bilo pozitivno dobičkonosno poslovanje Hostla
Punkl glede na podatke o največ 12 do 18% povprečni zasedenosti kapacitet hostla.
3. Vprašanje: Glede na padanja cene nafte, zemeljskega plina (viri ogrevanja), in odvodu
tople vode iz talilnih peči druţbe Metal v toplovodni sistem mesta Raven, sprašujemo ali
je moč pričakovati padec cene toplovodnega ogrevanja za mesto Ravne na Koroškem.
4. Predlog: Predlagamo, da se pravi čas pristopi k obrezovanju grmovnic po zelenicah v
naselju Čečovje in eventuelnih odstranitvah bodičevega grm ičevja.
5. Vprašanje: Ali se bo pričelo s polaganjem optike v naselju Čečovje v spomlsadanskem
času?
6. Pobuda: Potrebno je namestiti dve oviri (betonsko cvetlično korito) med JZ vogalom
stavne Čečovje 23 b in SV delom stanovanskega bloka Čečovje 37 a (saj je del zelenice
med blokoma postal cesta). Predlagamo ogled na terenu.
Ker ni bilo drugih vprašanj, pobud in predlogov je predsednik zaključil sejo ob 18.00 uri.

Zapisal:
Marijan KOKOL,univ.dipl.prav. l.r.
Predsednik sveta ČS Čečovje
Marijan KOKOL, univ.dipl.prav., l.r.

Razdelilnik:
člani sveta ČS - 7x,
oglasna deska - 1x (Marijan Kokol),
ţupan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaţ Roţen,
direktorica OU, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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