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: 5. 4. 2016
Zapisnik
13. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 30.3.2016 ob 16.30 uri v prostorih ČS Čečovje, Čečovje 12/a,
Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Poročilo o sestanku predsednikov ODLS – izvajanje proračuna za leto 2016
4. Dogovor o organizaciji tradicionalne prireditve postavitve mlaja ob praznovanju 27. Aprila-dan OF
in 1. Maja – praznika dela
5. Čistilna akcija
6. Prejeta pošta
7. Razno, Pobude, predlogi, vprašanja
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Uršula Gostenčnik, Karmen
Sedovšek, Branko Čuk, Alojz Cigale, Mirjam Mlakar
Odsotni: Enriko Plevnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/13
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 13. Redne seje sveta ČS Čečovje in potrdi se zapisnik 12.
Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil o vsebini in zaključkih sestanka predsednikov ODLS,
ki ga je sklicala direktorica OU, gospa Anita Potočnik-Slivnik. Pojasnila je namen porabe sredstev, ki so v
proračunu za leto 2016 namenjeni ODLS v okviru prenesenih pristojnosti. Že pred leti so ODLS prenesle na
JKP LOG d.o.o., košnje zelenic, tako, da je ODLS ostalo od prenesenih dejavnosti še skrb za vzdrževanje
urbane opreme (klopi, otroška igrala, peskovniki, koši za odpadke in pa urejevanje določenih cvetličnih
nasadov). Poudarjeno je bilo, da se zaradi racionalne porabe sredstev na naštetih dejavnostih, oblikuje
skupna proračunska postavka-komunalne dejavnosti ODLS, tako, bi lahko na bolj pregleden način in po
realnih potrebah ODLS koristila sredstva, ki jih narekuje potreba po vzdrževanju in nabavi nove urbane
opreme. ODLS ostanejo tudi sredstva za redno delovanje svetov ODLS in pa sredstva, ki so namenjena za
določene prireditve, ki so specifične in tradicionalne za posamezne ODLS. Predsednik sveta ČS Čečovje, je
k pojasnilom direktorice OU članom sveta pojasnil tudi, da bo potrebno, tako, kot vsako leto po sprejetju
proračuna, nemudoma opraviti terenske oglede in pripraviti poročilo o potrebnih delih na urbani opremi in
pa seveda pripraviti seznam nabave nove opreme in ga posredovati strokovnim službam občine Ravne na
Koroškem. Predsednik je člane sveta seznanil tudi z informacijo, da se bo v naselju Čečovje v letu 2016
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izvedla ureditev javne površine pri stolpnici Čečovje 7 z ureditvijo ekološkega otoka, uredila se bo manjša
površina na kraju garaž za blokom Čečovje 18abc, rekonstruirala se bo cesta od stan. Hiše Lenassi mimo
stan. Hiše Bajec na jugu Čečovja in pa od stan. Hiše lenassi do stan. Hiše Mlakar.
Sklep 2/13
Predsednik sveta ČS Čečovje čimprej s predstavnikom strokovne službe občine Ravne na Koroškem, opravi
terenski ogled, na podlagi katerega se pripravi poročilo, ki bo kot podlaga služila za popravila in eventuelne
nabave nove urbane opreme.
Točka 4
Tako kot vsako leto, bo tudi letos svet ČS Čečovje organiziral in izvedel prireditev postavitve mlaja ob
praznovanju 27.aprila – dneva OF in 1. Maja –praznika dela. Člani sveta so se dogovorili,da bi to prireditev
letos izvedli v ponedeljek 25. Aprila s pričetkom ob 15.30 uri.
Sklep 3/13
Zadolži se predsednika sveta ČS Čečovje, da dogovori z g. Ruter Ernestom in predstavnikom PGD Ravne
dostavo mlaja, z gradbenim podjetjem Slemenšek pa se dogovori, da bo mlaj pomagal postaviti njihov
strojnik z avtodvigalom.
Sklep 4/13
Pri izvedbi prireditve sodelujejo in nudijo pomoč vsi člani ČS Čečovje.
Točka 5
Predsednik sveta ČS Čečovje je seznanil člane sveta o predvideni vseslovenski akciji – dan za spremembedan za spoštovanje, v okviru katere bo potekala tudi čistilna akcija, ki bo v soboto 2.aprila med 8. In 10.
Uro. Pozval je vse, da se akcije udeležijo in z njo seznanijo čim več občanov naselja Čečovje.
Točka 6
Prejeta pošta
Občinske strokovne službe so na ČS Čečovje naslovile vlogi dveh skupnosti stanovalcev in sicer so etažni
lastniki stan. Bloka Čečovje 53, po njihovem upravniku naslovili na občino zahtevo za izvedbo dodatnih
parkirišč na zahodni strani njihovega bloka, etažni lastniki stan. Bloka Čečovje 39 ab, pa so po upravniku
Njihovega stan. Bloka naslovili na občino zahtevo za odstranitev drevesa-oreha na severni strani bloka,
kateremu pa po našem vedenju, nasprotujejo stan. Bloka Čečovje 40. Člani sveta ČS Čečovje podpirajo
zahtevo stan. Bloka Čečovje 53 po izvedbi dodatnih parkirišč, saj jih glede na št. Stanovalcev v bloku
dejansko primanjkuje, zato dajemo pozitivno mnenje. Za odstranitev drevesa oreha na S strani stan. Bloka
39, pa prepustimo odločitev, ki jo bo občine sprejela na podlagi strokovne ocene in ogleda. Vsekakor pa
zahtevamo, da občinske strokovne službe na obe postavljeni zahtevi odgovorijo upravniku, to je
Stanovanjskemu podjetju d.o.o., Ravne na Koroškem, ki je dolžna obvestiti etažne lastnike oz. jim
posredovati odgovore strokovnih služb občine Ravne na Koroškem.
Točka 7-pobude,vprašanja, predlogi
1. Na Čečovju je družba GVO pričela s fizično izvedbo položitve optičnega kabla do stanovanjskih
blokov, zato predlagamo strokovnim službam, da takoj uvedejo nadzor na izvajanjem del in
zahtevamo, da družba po dokončanju del na terenu vzpostavi prvotno stanje, kar pomeni, da na
zelenicah po izkopu in zasutju, traso uredijo tako, da jo utrdijo, zahumusirajo in zatravijo, izkope na
asfaltiranih javnih površinah, pa utrdijo in poasfaltirajo tako, da ne bo posedkov. Po lanskih delih, ko
so z optiko opremili javne ustanove, so po dokončanih delih zelo slabo izvedli vzpostavitev terena v
prvotno stanje.
2. Dve od treh luči vzdolž stopnic Čečovje – Trg so kar precej nagnjene in bi jih bilo potrebno zravnati,
da ne bi prišlo do porušitve, na vzhodni brežini pa leži odtrgani del koša za odpadke (že vsaj 2
meseca), na peš poti pa samo vbetonirano držalo (slike pošljemo).
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3. Glede na dogovor in obljubo, (posebej opozoril član ČS Čečovje g. Branko Čuk), pričakujemo
izvedbo dodatnih parkirišč na S strani stan. Blokov Čečovje 8, 9, 10, 11.
Ker ni bil drugih vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo 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),
župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
direktorica OU, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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