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: 29. 2. 2016

Z a p i s n i k
12. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 29.2.2016 ob 16.30 uri v prostorih ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Seznanitev članov sveta o odzivu občanov in vsebina pogovorov na zboru občanov, ki
je bil dne 2.2.2016
4. Obravnava pobude občanov glede praznih poslovnih prostorov na območju naselja
Čečovje (zaprtje trgovine, zaprtje gostinskega lokala s ponudbo prehrane, prazni
poslovni prostori v objekt Čečovje 12/a itd).
5. Prejeta pošta
6. Pobude, predlogi, vprašanja
7. Razno,
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Uršula Gostenčnik,
Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Alojz Cigale, Enriko Plevnik, Mirjam Mlakar
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/12
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 12. Redne seje sveta ČS Čečovje in potrdi se
zapisnik 11. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil o vsebini in zaključkih, ki jih je
občanom Čečovja podal ţupan dr. Tomaţ Roţen na teme – nove cene komunalnih storitev,
dosedanja realizacija proračunov za zadnjih 7 let, odgovarjal pa je ţupan tudi na vsa vprašanja
občanov v zvezi z ţeljami in potrebami, predvsem na področju komunalne cestne
infrastrukture, obrazloţil pa je tudi predlog proračuna občine Ravne na Koroškem za leto
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2016, s poudarkom, da pač je na razpolago precej manj investicijskih sredstev za kom. cestno
infrastrukturo, kot pa leto poprej. Ţupan je celovito opisal vse večje investicije v preteklem
sedem osemletnem obdobju (celovita ureditev trga, trţnice, ureditev trga s sklopu urbane
ureditve mesta Ravne, rekonstrukcije kar nekaj delov lokalnih cest, ureditev Platoja pred
trgovino Tuš na Čečovju, zgraditev hostela Punkl, rekonstrukcija ceste k DTK, kolesarska pot
Ravne Kotlje Duler in še kar precej drugih del na področju komunalne cestne infrastrukture in
seveda tudi dograditve in novogradnje pri obstoječih športnih objektih), vse investicije so bile
tudi opisane v preteklih Ravenskih razgledih). Kar precej naštetih investicij je bilo financirano
delno tudi iz skladov sredstev EU in s sredstvi vsakoletnih proračunov občine Ravne na
Koroškem. Seveda je navzoče občane predvsem zanimalo, kaj od danih predlogov in
postavljenih prioritet investicij v kom. cestno infrastrukturo, se bo realiziralo v letu 2016 v
naselju Čečovje. Ţupan je poudaril, da se naročajo določeni projekti ureditve kanalizacijskega
omreţja v ČS Čečovje (predel ob Suhi, J Čečovja itd), da bo verjetno realizirana dogovorjena
preplastitev ceste od stan. hiše Lenassi mimo stan. hiše Bajec (dolţina cca 70-90 m), manjše
ureditve pa se bodo očitno reševale v okviru proračunskih postavk, ki so namenjene
ureditvam javnih površin (manjša protiprašna ureditve, izvedba javne površine pri stolpnici
Čečovje 7), za kar pa se bo potrebno sprotno dogovarjati s strokovnimi sluţbami občine
Ravne na Koroškem. Ţupan je tudi pojasnil povišanje cene komunalnih storitev in sicer zaradi
pričetka obratovanja CČN v Dobrijah, občinskih svet pa je sprejel sklep o subvenciji
omreţnin odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 20% za občane, ki se jim je povečala
cena komunalnih storitev zaradi priključkov na CČN. Nekaj kratkih informaciji pa je bilo tudi
podanih s strani ţupana o sprejetju odločitve o ustanovitvi občinskega komunalnega podjetja
Ravne. Člani sveta ČS Čečovje so podano poročilo predsednika sprejeli, seveda pa so v
nadaljnji razpravi poudarili res nujnost izvedbe določenih del na področju ureditve določenih
javnih površin v naselju Čečovje, ki so bile v preteklih obdobjih kot prioritete ţe podane
strokovnim sluţbam občine Ravne na Koroškem (protiprašne ureditve določenih ţe
dogovorjenih predelov v naselju Čečovje, ureditev prepotrebne peš poti mimo OŠ Juričevega
Drejčka, seznam večjih investicijskih del na področju kom. cestne infrastrukture pa je v
okviru vsakoletnih finančnih načrtov, ki so vsebovali tudi prioritete investicij, pa je ţe bil
podan občine Ravne na Koroškem.
Sklep 3/12
Člani sveta zadolţijo predsednika ČS Čečovje, da do naslednje seje pridobi informacije o
predvidenih izvedbah del (manjše ureditve javnih površin - pešpoti, manjše protiprašne
ureditve še obstoječih makadamskih površin v naselju Čečovje) in o večjih investicijskih
posegih – rekonstrukcije določenih delov javnih občinskih cest v ČS Čečovje.
Točka 4
Svet ČS Čečovje je bil s strani občanov Čečovja opozorjen, da je kar nekaj poslovnih
prostorov z različno poslovno vsebino praznih. Nedavno nazaj je res prenehala s poslovanjem
kitajska trgovina s tekstilom v pritličnem delu stare čečovske samopostreţbe, prenehal je s
poslovanjem gostinski obrat s prehrano imenovan Štajerka, prazen je poslovni prostor v
zgradbi, kjer je sedaj ponovno odprt gostinski lokal (juţni del Čečovja), prazni so poslovni
pisarniški prostori (drugo nadstropje – stavba stare občine na Čečovju), prazna sta tudi dva
poslovna prostora v novi zgradbi na severni strani stolpnice Čečovje 7. Poudariti moramo, da
ČS Čečovje nima sredstev, ne pristojnosti, da bi iskala morebitne poslovne partnerje z
različnimi potrebnimi poslovnimi dejavnostmi, ki bi zapolnili prazne poslovne prostore.
Starejši občani bi bili zelo veseli gostinskega obrata s ponudbo tople prehrane, saj je kar
precej starejših samskih občanov, ki jim je pot v trg preteţka. Vse navedeno je z namenom,
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da strokovne sluţbe občinam, s člani odbora za gospodarstvo obravnavajo perečo
problematiko in v okviru svojih moţnosti iščejo ustrezne rešitve.
Navedeno upoštevajte kot vprašanje, z odgovorom pa bomo seznanili občane čečovja.
Točka 5
Prejeli smo dopis, da podamo mnenje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega lokala na
dtk. Podali smo pozitivno mnenje.
Točka 6
Pobude, predlogi, vprašanja
1. Po prejeti informaciji, da so delavci Jkp Log med blokoma Čečovje 9 - 10 pregledovali
kanalizacijski sistem, mogoče tudi še stare greznice, ki so ali niso v funkciji, sprašujemo ali
razpolagamo s posnetki kanalizacijskih vodov na Čečovju in njihovimi priključki, saj je bilo
kar nekaj primerov vdorov meteorno fekalnih vod v kletne prostore stanovanjskih blokov v
naselju Čečovje.
2. Ali se bo pristopilo k izvedbi parkirišč na severni strani stan. blokov 8,9,10,11 Čečovje, ali
se bo iskala druga rešitev?
3. Predlagamo sestanek s predstavniki AMD Ravne, da bi nadaljevali začete pogovore o
izvedbi parkirne hiše z javnimi parkirišči na juţnem delu Čečovja, kjer bi AMD nastopil kot
investitor s finančnim vloţkom občine za javna parkirišča na parkirni hiši tako, kot je
prikazovala idejna skica parkirne hiše.
5. Ali nam lahko podate informacije o morebitno novo ustanovljenem novem komunalnem
podjetju Ravne?
Točka 7
razno
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil, da ga je ţupan dr. Tomaţ Roţen
imenoval kot člana v delovno skupino za ureditev naselja Čečovje.
Predsednik sveta Čečovje je sejo sveta zaključil 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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