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Zapisnik
16. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 26.8.2016 ob 17 uri v prostorih ČS Čečovje, Čečovje 12/a,
Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Obravnava poročila o o ocenjevanju urejenosti okolice stanovanjskih blokov in individualnih
stanovanjskih hiš
4. Tekoča dela na javnih površinah in obravnava tekočih investicijskih de na komunalno cestni
infrastrukturi
5. Prejeta pošta
6. 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 1/16
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 15. Redne seje sveta ČS Čečovje, s pripombo,da je potrebno
pridobiti odgovore na vprašanja, pobude in predloge 12. In 13. In 14. In 15. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Član sveta ČS Čečovje g. Alojz Cigale je podal poročilo o ocenjevanju okolice stanovanjskih blokov in
individualnih stanovanjskih hiš. Ogledi so se opravljali večkrat v letu 2016 in pripravljeno poročilo bo
podlaga za podelitve priznanj občanom na praznovanju krajevnega praznika mesta Ravne na Koroškem.
Člani sveta so potrdili izbor predlaganih nagrajencev in seznam le teh bo posredovan strokovnim službam
občine Ravne na Koroškem.
Sklep 3/16
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S članom sveta ČS Čečovje Alojzem Cigaletom se za opravljeno delo sklene podjemna pogodba. Znesek za
opravljeno delo je enak kot je bil lansko leto.
Točka 4
Tekoča dela na javnih površin potekajo rutinsko v dogovoru izvajalci in strokovnimi službami občine Ravne
na Koroškem. Člani sveta so kot dobro ocenili delo izvajalcev košnje zelenic, izvedla pa so se tudi druga
manjša dela – popravila določene urbane opreme – igrala, klopi v naselju ČS Čečovje. Seveda bo potrebno v
letošnjem letu dodatno pregledati urbano opremo, smo člani sveta sami opazili, da bo potrebno še nekaj
manjših popravil klopi, odstraniti še kakšno železno igralo (gugalnico) itd.
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil, da je v teku izvedba rekonstrukcije občinske ceste na
relaciji stan. Hiša Mlakar, mimo stan. Hiše Lenassi in stan. Hiše Bajec, druge predvidene investicije –
dogovorjene, pa se še ne izvajajo. Pričakuje se izvedba prepotrebnih parkirišč na severnem delu stan. Blokov
Čečovje 8,9,10, 11 in ureditev javne površine ob cesti k vrtcu Solzice pri stolpnici Čečovje 7. Ponovno
predlagamo, da bi se vsaj enkrat če ne dvakrat letno sklicali zbori občanov vsaj po četrtnih skupnostih, da bi
občanom predlagatelj in izvrševalec proračuna pojasnil in obrazložil večje in manjše investicije v
komunalno cestno infrastrukturo,saj to področje najbolj zanima občane.
Sklep 4/16
Člani sveta zahtevajo,da se pridobi informacija do naslednje seje sveta, kdaj se bodo pričela izvajati dela, za
katera se ve, da se bodo dejansko izvedla v letu 2016.
Točka 5
Prejeta pošta:
1. Prejeli smo dopis občine Ravne na Koroškem,da bi podali mnenje k podaljšanemu obratovalnemu
času novo odrtega gostišča Start bar na Čečovju. Naša stališča in mnenja so evidetna že vsa leta, ker
nismo soglasodajalci, prepuščamo odločitve in posledično odgovornost strokovnim službam občine
Ravne na Koroškem.
2. Prejeli smo vlogo KNK Fužinar za donatorstvo mlajših selekcij in se odločili,
Sklep 5/16
KNK Fužinar-ju se sofinancira nakup športne opreme in rekvizitov v višini 100 €. Sredstva se nakažejo na
TRR kluba št. 1010 0004 8579 826, banka Koper. Sredstva se prerazporedijo iz postavke sejnin na novo
postavko za sofinanciranje KNK Fužinar.
Pobude:
1. Nujno potrebno je ograditi otroško igrišče na Čečovju, saj dostopajo občani tudi s psi, in opazilo se
je uriniranje in iztrebki psov na otroškem igrišču.
2. Čas je za obrezovanje in eventuelno odstranitev grmovnic, ki so posajene po zelenicah in kar močno
ovirajo košnjo zelenic.
3. Občani so nas opozorila, da je starejša gospa padla po stopnicah za stan. Blokom Čečovje 29, ki
vodijo na pločnik, zato dajemo pobudo, da bi se k stopnicam postavila ograja vse v dolžini cca 18 m.
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Vprašanja:
1. Kar precej občanov in tudi članov invalidskega društva je vprašalo, zakaj se ni organiziral kramarski
sejem kot je bil, kdo je naročil zaporo ceste, če kramarskega sejma ni bilo in koliko stane celodnevna
zapora regionalne ceste in kdo jo je plačal.
Ker ni bil drugih vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 18.20 uri.

Marijan KOKOL

Predsednik sveta ČS Čečovje
Marijan KOKOL,univ.dipl.prav.

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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