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: 24. 5. 2016
Zapisnik
14. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 18.5.2016 ob 17.00 uri v prostorih ČS Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na
Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Seznanitev članov sveta ČS Čečovje o sestanku sosveta predsednikov ČS in skupnega sestanka vseh
predsednikov in predsednic ODLS
4. Pregled opravljenega dela še preostalih prenesenih pristojnosti na ČS – I. kvartal 2016
5. Seznanitev članov sveta o dosedanji realizaciji investicij iz proračuna za leto 2016 in informacija o
predvidenih investicijskih delih, ki jih lahko pričakujemo do konca leta 2016 v ČS Čečovje
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 1/14
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 14. Redne seje sveta ČS Čečovje in potrdi se zapisnik 13. Redne seje
sveta ČS Čečovje, s pripombo,da je potrebno pridobiti odgovore na vprašanja, pobude in predloge 12. In 13. Redne
seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil , da je bil 17.5. 2016 ob 18.00 uri sestanek sosveta predsednikov
svetov Četrtnih skupnosti občine Ravne na Koroškem in dne 18.5.2016 ob 14.00 uri sestanek predsednikov in
predsednic ODLS. Na sestanku sosveta četrtnih skupnosti se je ocenilo delo v I. kvartalu leta 2016 s poudarkom, da
se je opravila prva košnja zelenic, da jo opravlja JKP LOG d.o.o., in zasebnik g. Škrubej. Prav tako so se pričela dela
na popravilih druge urbane opreme in nabava in postavitve nove urbane opreme (igrala, klopi itd.). Glede na to, da je
bilo posebej poudarjeno je, da se zaradi racionalne porabe sredstev na še preostalih prenesenih 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 vzdrţevanju in nabavi nove urbane opreme, ugotavljamo,
da je kar precejšen del teh nalog padlo na pleča g. Mateje Brankovič in prihodnost bo pokazala pričakovane rezultate.
Na sosvetu je bila tudi skupna ugotovitev, sicer ţe večkrat povedana, da je potrebno na vprašanja, pobude in predloge
odgovoriti konkretno in ne samo okvirno (npr. Kdo je spisal pogodbo o prodaji rimskega vrelca –ime in priimek,
odgovor, vsi na občini so sodelovali pri spisu pogodbe, kar seveda ni točen in konkreten odgovor). Predsednica gospa
Šimenc Nevenka nas je tudi seznanila z aktivnostmi v zvezi z gradnjo doma starejših na Javorniku, g. Kokol Marijan
pa je izpostavil pričanja članov PGD in staršev otrok, ki so vključeni v vadbo pri gasilcih, da je gasilski dom v stanju,
ko bi bilo potrebno poklicati gradbeni inšpekcijski nadzor, da bi se ugotovila in podala ocena varnosti objekta. Na
skupnem sestanku vseh predsednikov in predsednic ODLS pa je na vprašanja, ki jih ni bilo malo, odgovarjala
direktorica občinske uprave gospa Anita Potočnik-Slivnik. Za ČS Čečovje je povedala, da lahko pričakujemo do
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konca leta, ureditev parkirišč Čečovje 8 -11, rekonstrukcijo ceste od stan.hiše Lenassi mimo stan. Hiše Bajec in
Lenassi do stan. Hiše Mlakar. Člani sveta so izpostavili, da smo ţe leta 2014 posredovali strokovnim sluţbam
predračune JKP LOG d.o.o, da bi se izvedla tudi manjša dela na javnih površinah (protiprašne ureditve javnih površin
pri stan. Bloku 18 c, stolpnici Čečovje 7, Čečovju 21, 23a, poudarili pa so tudi, da bi bilo potrebno nemudoma
razmisliti o gradnji novega gasilskega doma.
Točka 4 in 5
Tako kot je ţe bilo povedano, se je v I. kvartalu opravila prva košnja zelenic, popravilo se je nekaj dotrajanih klopi,
pripravlja pa se popravilo igral-vrtiljakov in dopolnitev mivke v peskovnike. Od večjih investicijskih del, pa se iz
proračuna za leto 2016 se predvidena dela še niso pričela izvajati, poteka pa na Čečovju izvedba poloţitve optičnega
kabla-investitor Telekom Slovenije. JKP LOG d.o.o., jeizvedlo tudi sanacijo dotrajane kanalizacije pri stan. Bloku 10,
sočasno pa so zamenjali tudi vodovodne cevi. Sklep
Sklep 3,4,5/14
Zadolţi se predsednik sveta, da pridobi in na prihodnji seji sveta pojasni dejanske konkretnejše izvedbe večjih
investicijskih del in manjših posegov na javnih površinah.
Točka 6
Prejeta pošte ni bilo.
Točka 7 - Razno, pobude,vprašanja, predlogi
Predsednik sveta je člane seznanil, da je bil na sosvetu soglasno sprejet predlog, da bi v četrtek 9.junija v
popoldanskem času organizirali druţenje članov četrtnih skupnosti občine Ravne na Koroškem.
Pobude:
1. Kar precej občanov Čečovja ţeli, da bi se okrog otroškega igrišča na Čečovju postavila vsaj 1 m visoka ograja, ki bi
preprečevala vstop psov in mačk na pesek, malčkom pa se bi tudi onemogočilo prosto tekanje po urejenih vrtovih
občanov.
2. Potrebno bi bilo nadomestiti izpadle tlakovce na stopnicah Čečovje-ZD.
3. Kakšna je cena vsakoletnega vzdrţevanja otoka na kroţišču.
4. Podrta ograja pri stan. Hiši Ţunko res kvari izgled urejenega mesta.
Ker ni bil drugih vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 18.30 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),
ţupan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaţ Roţen,
direktorica OU, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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