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: 22.12.2015

Z a p i s n i k
10. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 22. 12. 2015 ob 16.00 uri v prostorih ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta ČS Čečovje
Obravnava predloga rebalansa proračuna za leto 2015
Prejeta pošta
Razno, predlogi, pobude, vprašanja

Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Uršula Gostenčnik, Mirjam
Mlakar, Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Alojz Cigale, Enriko Plevnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/10
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 10. Redne seje sveta ČS Čečovje in potrdi se
zapisnik 9. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Pregledali in obravnavali smo tudi predlog rebalansa proračuna občine Ravne na Koroškem
za leto 2015. Konkretnih pripomb člani niso izpostavili, zadolžili pa so predsednika sveta ČS
Čečovje, da na določena posamezna vprašanja (prodaja nepremičnin, investicije v cestno
infrastrukturo, cene komunalnih storitev-tudi cena toplovodnega ogrevanja, javna razsvetljava
v naselju Čečovje) pridobi odgovore in z njimi seznani člane sveta ČS Čečovje.
Točka 4
Pod tč. 4 smo prejeli vlogo za finančno pomoč Zavoda zvočni vrt, ki v mesecu decembru
prireja niz kulturnih prireditev in drugih dejavnosti. Odločili smo, da jih podpremo, saj
dejansko popestrijo decembrska dogajanja in upamo, da bodo še razširili svojo dejavnost.
Sklep 2/10
Iz razpoložljivih sredstev delovanja ČS Čečovje doniramo 50,00 EUR kot finančno pomoč
Zavodu Zvočni vrt.
1

Prav tako smo prejeli dopis Stanovalcev stan. Bloka Čečovje 40 ab, za ureditev dodatnih
parkirnih mest, saj razpolagajo sedaj samo s 6 parkirnimi mesti za dostopom iz J strani bloka.
Predlagajo dodatno ureditev 5 parkirnih mest v nadaljevanju sedanjih obstoječih parkirišč
proti cesti na J delu.
Kar nekajkrat smo pozvali strokovne službe, da bi skupno na terenu pregledali možnost
umestitve dodatnih parkirišč pri stan. Blokih (žal občani najraje koristijo površine pri svojih
blokih, pa če tudi avtomobile parkirajo na travnih površinah). Z pristojnimi smo sicer
določene lokacije opredelili (te opisane ni bilo med njimi) in sicer površine – zelenice ki v
resnici niso pri stolpnici Čečovje 3, površine za trgovskim lokalom in gostinskim objektom
apoteka, površine pri stolpnici Čečovje 7, površine pri stan. Blokih 8, 9,10 in 11 Čečovje itd.
Upamo, da bomo vsaj v letu 2016 pridobili vsaj nekaj dodatnih parkirnih mest in tako
zadovoljili občane Čečovja. Podajte nam odgovor na pobudo stanovalcev stan. Bloka 40ab,
da jih lahko z odgovorom seznanimo.
Točka 5
Vprašanja , pobude, predlogi
1. Glede na padanja cene nafte, zemeljskega plina (viri ogrevanja), sprašujemo ali je moč
pričakovati padec cene toplovodnega ogrevanja za mesto Ravne na Koroškem
2. Mila zima bo občutno znižala stroške zimske službe, zato, dajemo pobudo, da bi neporabljena
sredstva namenili za protiprašne ureditve manjših javnih površin – makadamskih v naselju
Čečovje.
3. Glede na to, da so bile iz bivšega trgovskega doma oglasne table na vzhodni fasadi tega
objekta odstranjene in glede na to, da so bile odstranjene že meseca novembra, je povzročilo
pri občanih Čečovja veliko negodovanja, ki se vse bolj stopnjuje. Svet četrtne skupnosti
oziroma najbolj predsednik ČS sem na udaru občanov, ker pač nismo sposobni v relativno
kratkem času vzpostaviti prvotno stanje, to pomeni, če ne na fasado, pa vsaj na istem mestu
(plato) na vzhodni strani objekta postaviti konstrukcijo s šestimi oglasnimi tablami.

Ker ni bilo drugih vprašanj, pobud in predlogov je predsednik zaključil sejo ob 17.30 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),
župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
direktorica OU, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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