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: 28. 9. 2016
Zapisnik
17. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 28.9.2016 ob 16.30 uri v prostorih ČS Čečovje, Čečovje 12/a,
Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Priprave in aktivnosti – praznovanje krajevnega praznika dne 15.10.2016
4. Obravnava pridobljenih informacij o poteku izvedb del-javne površine, rekonstrukcije cest
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, Enriko Plevnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/17
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 17. Redne seje sveta ČS Čečovje, s pripombo,da je potrebno
pridobiti odgovore na vprašanja, pobude in predloge 12. In 13. In 14. 15. In 16. Redne seje sveta ČS
Čečovje.
Točka 3
Članom sveta je predsednik Marijan KOKOL povedal, da bo praznovanje krajevnega praznika tudi letos
pred mestno hišo, slavnostna seja svetov ČS mesta Ravne na Koroškem bo o b b 12.00 uri, nato pa sledi
prireditev po programu, ki ga je pripravil Zavod za šport , kulturo , turizem in mladinske dejavnosti. Seveda
so člani v razpravi poudarili, da je prisotnost na slavnostni seji iz leta v leto skromna, kar se tiče udeležbe
vidnih predstavnikov (svetnikov in svetnic OS), razen redkih , ki se slavnostne seje udeležujejo. Prav tako
člani enotno zastopajo stališče, da je potrebno praznovanje krajevnega praznika mesta Ravne na
Koroškem,ponovno organizirati na stari lokaciji, to je na Navrškem vrhu pri spomeniku.
Točka 4
Tekoča dela na javnih površinah se izvajajo po planu, ponovno člani sveta kot zelo dobro ocenjujejo košnjo
zelenic, poudariti pa je potrebno, da morajo izvajalci polaganja optičnega kabla po naselju Čečovje po
opravljenih delih javne površine spraviti v prvotno stanje, tako pa se opaža, (Čečovje 14,15,16) in še kje,da
so končna dela po končanju polaganja optičnega kabla na javni površinah zelo slabo opravljena.
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 . Dela bi morala biti opravljena do
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konca meseca avgusta, vendar še do sedaj dela potekajo in verjetno glede na obseg del, bo očitno tudi
vrednost investicije povečana. Predsednik je članom tudi pojasnil, da do konca leta verjetno ni za
pričakovati, da bi se izvedla dogovorjena parkirišča na S delu stan. Blokov Čečovje 8,9,10 in 11 in uredila
javna površina pri stolpnici Čečovje 7. Seveda z podano informacijo člani sveta niso bili zadovoljni
predvsem zaradi tega, ker je vodstvo občine obljubilo, da se bodo dogovorjena dela opravila v letu 2016.
Sklep 2/17
Člani sveta zahtevajo, da direktorica občinske uprave pojasni in obrazloži, zakaj se druge dogovorjene
investicije v ČS Čečovje v letu 2016 ne bodo izvajale.
Točka 5
Prejeta pošta:
1. Prejeli smo dopis, ki ga je KTV Ravne d.o.o, poslala občini Ravne na Koroškem v zvezi z odklopi
TV signala s katerim so očitno občanom odklopili oz. jim onemogočili TV sprejem SLO 1 in 2.
Seveda enostranska obrazložitev vodstva KTV d.o.o., očtno ne prepriča občanov. V razpravi so člani
poudarili,da so že pred leti plačali kar zajetno vsoto denarja, da je tedaj še društvo KTV razvejalo po
občini kabelsko televizijo seveda je potrebno poudariti brez ustrezne gradbene dokumentacije.
Občinske strokovne službe so pred časom odgovorile na vprašanje, kakšen document potrebuje sedaj
pa že KTV d.o.o., da sploh lahko na stan. Blokih, kjer je jasno, da so v pretežni meri etažni lastniki,
namesti svojo opremo. Povedano je bilo,da morajo z lastniki skleniti najemno ali služnostno
pogodbo za dostop, in montažo svoje opreme na skupnih delih stanovanjskih blokov. člani sveta
želimo, da strokovne službe pravno argumentirano seznanijo tako KTV d.o.o., in pa občane, kako bi
morala biti rešena predmetna problematika.
Vprašanja:
1. Kje je zadržek, da se ne izvajajo načrtovane modernizacije (rekonstrukcije) državne ceste v Mežiški
dolini in kaj bo z denarjem, ki ga je v letošnjem letu država namenila za že znane dolinske odseke, ki
bi se morali rekonstruirati.
2. Potrebno bi bilo odstraniti jablano na S delu stan. bloka Čečovje 38 a In pričeti z obrezom grmovnic
v naselju Čečovje.

Ker ni bil drugih vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 17.45 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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