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: 30. 11. 2016

Zapisnik
19. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v sredo dne 30.11.2016 ob 16.30 uri v prostorih ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 18.redne seje sveta ČS Čečovje
Izvedba tradicionalne prireditve prednovoletnega druţenja krajanov ČS Čečovje
Seznanitev članov sveta ČS Čečovje o poteku sestanka članov sosveta predsednikov ČS z direktorico
občinske uprave gospo Anito Potočnik-Slivnik
5. Prejeta pošta
6. Predlogi, pripombe, vprašanja in pobude
7. Razno
1.
2.
3.
4.

Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Alojz
Cigale, Uršula Gostenčnik
Odsotni: Enriko Plevnik, Mirjam Mlakar-opravičila odsotnost

Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/19
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 19. Redne seje sveta ČS Čečovje, s pripombo,da se člani
sveta ČS Čečovje ne strinjajo samo z ustnim komuniciranjem s strokovnimi sluţbami, temveč člani sveta
ČS Čečovje zahtevajo pisne odgovore na postavljena vprašanja, predloge, pobude. Ustno komuniciranje
pride v poštev samo za odpravo manjših posegov (popravil, sanacij) na urbani opremi.
Točka 3
Člani sveta pozitivno ocenjujejo ţe kar dolgoletno tradicionalno prednovoletno druţenje občanov ČS
Čečovje, ki ga bo letos spremljal tudi obisk dedka mraza, ki bo rade volje najmlajše posladkal z bonbončki.
Člani sveta so povprašali zakaj po 40, 45 letih v Ravnah dedek mraz ne obiskuje in obdaruje otrok v vrtcih
(prisoten je na povabilo v OŠ Juričevega Drejčka, in obdaruje otroke zaposlenih staršev v reševalnem centru
Koroške), čeravno je zaslediti, da je dedek mraz prisoten na Dolenjskem, saj tam obdaruje cca 5000 otrok ţe
leta in leta, v Ljubljani, Mariboru itd. Predsednik je pojasnil, da je pač to legitimna odločitev vrtcev.
Dejstvo pa je, da so leta in leta otroke obiskovali trije moţje, miklavţ, boţiček in dedek mraz in otrokom
jemati veselje, pa je vprašanja na katerega si mora vsak sam odgovoriti.
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Sklep 2/19
Tradicionalno prednovoletno druţenje občanov s pogostitvijo bo v petek dne 30.12.2016 s pričetkom ob
14.30 uri na platoju TUŠ (podhod pri mesariji Sedovšek). Sodelujejo vsi člani ČS Čečovje, na platoju se
zberejo ob 14.00 uri.
Točka 4
Predsednik Marijan KOKOL se je 23. 11. 2016 udeleţil seje sosveta predsednikov ČS z direktorico gospo
Anito Potočnik – Slivnik. Na sestanku je sodelovala tudi gospa Mateja Brankovič, ki postori vse potrebno za
delovanje ČS. Vsak predsednik/ca je obrazloţil problematiko svoje ČS in sicer večinoma iz lastnih zapaţanj
in pa iz zapaţanj in opozoril občanov. Seveda je precej govora o manjših posegih na komunalno cestni
infrastrukturi in urbani opremi, vse drugo pa stvar večjih investicij, ki pa so v domeni občinskega sveta –
svetnikov in predlagatelja in izvrševalca proračuna. Člane je seznanil, da je končana rekonstrukcija ulične
ceste na jugu Čečovja nekje od stan. hiše Bajce, mimo stan. hiše Lenassi, do domačije Videtič, vrednost
investicije bo pojasnjena na prihodnji seji. Prav tako pa se je sanirala peš pot za nogometno tribuno. To je
za leto 2016 vse v ČS Čečovje. Ne gre pozabiti,da se je res kvalitetno opravljala košnja javnih zelenic, ter
sprotno sanirala in popravljala urbana oprema. Za leto 2017 je v pripravi proračun in skupni sestanek s
predsedniki ČS bo predvidoma v mesecu decembru.
Sklep 3/19
Predsednik sveta ČS Čečovje Marijan KOKOL se sestanka udeleţi, zagovarja naj postavljene prioritete iz
poslanega finančnega načrta in predloga investicij ter manjših posegov na javnih površina ČS Čečovje, ter
vztraja pri zadostnem financiranju delovanja sveta ČS Čečovje.
Točka 5
Prejete pošte razne elektronskega dopisa v zvezi s podajo mnenja za podaljšanje obratovalnega časa za
gostinski lokal Veronika bar, ni bilo. Soglasje podajajo strokovne sluţbe občine Ravne na Koroškem.
Točka 6
Predlogi , pobude, vprašanja in pripombe:
1. Vprašanje: kroţijo govorice, da so občani naselja Javornik, proti gradnji doma starejših na znani
lokaciji (parkirišča na juţnem delu Javornika) in glede na to, da smo na zadnji 18. redni seji postavili
vprašanje kako je z gradnjo doma starejših, zahtevamo konkreten odgovor in pojasnilo.
2. Vprašanje: kroţijo govorice, da ţeli gasilski zavod nov gasilski dom v obrtni coni, prostovoljno
gasilsko društvo pa bi ţelelo zaradi odzivnosti gasilski dom bliţje (stara industrijska šola),
zahtevamo konkreten odgovor in pojasnilo, saj smo nazadnje opozorili, da bi pravzaprav glede na
znano stanje starega gasilskega doma (ugrezanje tal, razpoke v stenah-očitno porušena statika)morale
strokovne sluţbe poiskati rešitev za sanacijo ali pa s strani gradbene inšpekcije pridobiti pomembno
poročilo o stanju zgradbe, ki bo podlaga za nadaljne odločitve.
3. Pohvala: Urgentna rešitev preplastitve vozišča pri Ţunku, in sočasno gradnja opornega zidu z ograjo
(pohvale vredno).
Ker ni bil drugih vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 17.50 uri.
Marijan KOKOL

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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