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: 25. 10. 2016
Zapisnik
18. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila 25.10.2016 ob 18.00 uri v prostorih ČS Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na
Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 17.redne seje sveta ČS Čečovje
3. Priprava finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2017
4. Prejeta pošta
5. Pobude, predlogi, vprašanja
6. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Alojz Cigale,
Mirjam Mlakar, Enriko Plevnik
Odsotni: Uršula Gostenčnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno sprejet
sklep:
Sklep 1/18
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 18. Redne seje sveta ČS Čečovje, s pripombo,da predsednik sveta ČS
Čečovje dogovori in pridobi odgovore na postavljena vprašanja, pobude in predloge 12., 13., 14., 15., 16., 17., in
18. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Članom sveta je predsednik Marijan KOKOL obrazložil prejeto navodilo o zaključku izvrševanja proračuna občine
Ravne na Koroškem za leto 2016 in navodilo za pripravo proračuna za leto 2017. Tako kot že za leto 2016 tudi za leto
2017 občina zagotavlja v svojem proračunu sredstva za nemoteno delovanje ČS Čečovje, namenja pa tudi sredstva za
izvedbo že tradicionalnih prireditev ČS Čečovje. Predlog finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2017 bo poslan
strokovnim službam občine Ravne na Koroškem, sprejel in potrdil pa ga sveta ČS Čečovje, ko bo sprejet in potrjen
proračun občine Ravne na Koroškem za leto 2017.
Svet ČS Čečovje je obravnaval tudi prepotrebne večje in manjše investicije v komunalno cestno infrastrukturo in
glede na že sestavljene, predlagane ter poslane prioritete manjših in večjih investicij v komunalno infrastrukturo
strokovnim službam občine Ravne na Koroškem v letih 2014, 2015 in 2016, člani sveta ČS Čečovje predlagajo:
Sklep 2/18
Protiprašne ureditve javnih površin:
1. Zahodna stran stan. Bloka Čečovje 23 ab
2. Izvedba dogovorjenih parkirišč na severni strani stan. Blokov Čečovje 8,9,10 in 11
3. Asfaltna preplastitev dostopov k vrstnim hišam Čečovje 41 -45
4. Ureditev javne površine pri stolpnici Čečovje 7
5. Asfaltna ali tlakovana izvedba manjših makadamskih površin in dotrajanih asfaltnih površin pri stan. Bloku
Čečovje 1, 21, 17, 47,48, 14,15,16, 53, 54, 55
Rekonstrukcije cest, ulic

1

1. Rekonstrukcija ulice od odcepa ceste k stan. Hiši Golob do stan. Hiše Koren na jugu Čečovja
2. Rekonstrukcija ceste Čečovje – Navrški vrh
Ureditve peš poti v naselju Čečovje
1. Peš pot mimo zbornice OŠ Juričevega Drejčka
2. Peš pot za garažami pri UE Ravne
3. Peš pot mimo stan. Bloka Čečovje 51
Člani sveta ČS Čečovje pričakujejo v letu 2017, da se bo tako kot v letu 2016 izvajala košnja zelenic, sprotno
popravljala urbana oprema (koši za odpadke , otroška igrala, klopi, peskovniki) in urejali cvetlični nasadi.
Kot je bilo povedano na zboru občanov februarja 2016, pa imajo strokovne službe pripravljene načrte za izvedbo
kanalizacijskega omrežja na območju juga naselja Čečovje, investitor Telekom d.d., pa pospešeno zaključuje izvedbo
polaganja optičnih kablov v naselju Čečovje.
Točka 4
Prejeta pošta: ČS Čečovje je prejela obvestilo občine Ravne na Koroškem o objavi natečaja za naj prostovoljko,
prostovoljca in najprostovoljsko organizacijo za leto 2016. Člani sveta so pokomentirali prispeli natečaj, vendar se
niso izrekli za konkretno prijavo.
S strani ZKŠTM smo prejeli dopis, da do 18. Novembra odda ČS Čečovje prispevek za glasilo Ravenski razgledi in
člani sveta so pooblastili predsednika Marijana KOKOLA, da uredi in odda prispevek o dejavnosti ČS Čečovje do
navedenega roka.
Prav nam je občina Ravne na Koroškem poslala javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane komisije
za vloge občanov in za priznanja. Soglasno so člani sveta ČS Čečovje kot kandidata za člana komisije predlagali g.
Marijan KOKOLA, univ,dipl.prav..
Točka 5
Predlogi ,pripombe, pobude, vprašanja
1. Ekološki otoki so specifični problem,saj so povečini odlagališča ne samo za stvari katerim so namenjeni, temveč
tudi vsej drugi navlaki, ki ne spada na ekološke otoke. Če se z novim letom ne izboljša stanje, predlagamo
odstranitev (ekološki otok pri stan. Bloku Čečovje 22ab in 23ab).
Pobuda:
1. JKP LOG do.o., bi lahko že koristilo novo oglasno tablo na platoju pri starem trgovskem domu.
2. Nujno bi bilo nadstrešiti rokometno igrišče, da bi lahko najmlajše selekcije KNK in morebiti tudi drugih
športov nemoteno treniralo in vadilo skozi jesensko in zimsko obdobje
3. V proračunu za leto 2017 nameniti sredstva vsaj za pripravo projektne dokumentacije za nov gasilski dom in
za novo večnamensko dvorano (ali rekonstruirati staro športno halo pri OŠ Prežihovega Voranca.
Vprašanje
1. Kdaj se bo pričel graditi dom starejših v občini Ravne na Koroškem?
2. Kdaj se bo pričela graditi obvoznica Ravne oz. južna razbremenilna cesta, da se sprosti promet skozi staro
trško jedro?
Ker ni bil drugih vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 19.30 uri.
Marijan KOKOL

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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