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. 11. 2014

Zapisnik 2. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila dne 24. 11. 2014 s pričetkom ob 17.00
uri v pisarni ČS Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Priprava finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2015
4. Obravnava in seznanitev in pojasnil za delo ODLS v mandatnem obdobju 2014-2018
5. Prejeta pošta
6. Razno, vprašanja, pobude, predlogi
Navzoči: Marijan Kokol, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Mirjam Mlakar, Karmen Sedovšek, Uršula
Gostenčnik, Alojz Cigale, Branko Čuk, Enriko Plevnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti in predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti je zagotovljena sklepčnost in potrdi se predlagani dnevni red 2. redne
seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje članom pojasnil pristojnosti sveta ČS Čečovje, med drugim tudi, da svet ČS
Čečovje nima več statusa pravne osebe, vendar bo deloval v okviru pristojnosti, ki so določene v statutu in
Zakonu o lokalni samoupravi, kjer so določene naloge in pristojnosti ODLS.
Prenešene pristojnosti razen košnje javnih zelenic in drugih travnih površin ostajajo in zate zagotvalja
sredstva občinski proračun in so postavke ureditve cvetličnih nasadov, popravilo klopi, otroških igral in
peskovnikov, koši za odpadke sestavni del finančneg načrta ČS Čečovje.
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Člani sveta so po širši obrazložitvi in razpravi sprejeli naslednji sklep:
Sklep 2/2
Za leto 2015 predlagamo sprejetje finančnega načrta ČS Čečovje v višini 12.341,00 €.
Člani sveta so v okviru obravnave predloga finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2015 obravnavali tudi
prepotrebne investicije v komunalno cestno infrastrukturo in sprejele naslednjo prioriteto investicijskih del:
Sklep 3/2
1. Asfaltna preplastitev javne površine na zahodni strani stan. bloka Čečovje 23 ab
2. obnova dovoznih cest k vrstnim hišam Čečovje 41-45
3. obnova dovozne ceste od stan. hiše Golob do stan. hiše Koren na južnem delu Čečovja
4. obnovitev dela cestišča od stan. hiše Lenassi mimo stan. hiše Bajec v dolžini cca 50 m
5. protiprašno urediti javne površine pri stan. blokih Čečovje 1, 7, 14-16, 17, 21, 54, 55
6. tlakovati vsaj še pet peš poti na že določenih lokacijah v naselju Čečovje
Točka 4
Predsednik sveta ČS Čečovje je članom pojasnil bodoče delo, naloge in pristojnosti ODLS v mandatnem
obdobju 2014-2018, ki so bile pojasnjene predsednikom vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti na posvetu
dne 17. 11. 2014. Seznanil jih je tudi, da bodo predsedniki četrtnih skupnosti Čečovje, Javornik - Šance, Trg
in Dobja vas, ustanovili koordinacijo svetov ČS, kjer bodo obravnavali vsebinsko skupne probleme in
oblikovali mnenja ter stališča ter jih posredovali svojim svetom ČS in občinskemu svetu občine Ravne na
Koroškem
Točka 5
Prejeli smo dopis, s katerim nas zavod ZKŠTM poziva, da do 26. 11. 2014 pošljemo prispevek o dejavnosti
sveta ČS Čečovje za drugo št. Ravenskih razgledov. Strinjali so se, da prispevek o preteklem delu sveta za
mandatno obdobje 2010-2014 Zavodu posreduje Marijan Kokol, predsednik sveta ČS Čečovje.
V prilogi.
Točka 6
Pod točko razno, pobude, predlogi, vprašanja so člani sveta razpravljali in soglasno dorekli:
Razno:
Člani sveta so na podlagi obrazložitve dela predsednika sveta ČS Čečovje in članov sveta sprejeli sklep:
Sklep 4/2
Za določena terenska dela (ocenjevanje ureditve okolice stan. blokov in indiv. stan. hiš, terenski ogled kot
podlaga za pripravo sanacij in popravil urbane opreme v naselju Čečovje) se z izvajalci sklene podjemna
pogodba, prav tako pa ostane in se sklene podjemna pogodba za zapisnikarja za sestavo vabil, pisanje
zapisnikov v enaki višini kot je bila v letu 2014.
1. Tradicionalno prednovoletno druženje občanov naselja Čečovja bo 29. 12. 2014 s pričetkom ob 15.00 na
platoju TUŠ. Nosilca naloge sta Marijan KOKOL in Karmen Sedovšek.
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Sklep 5/2
Za prednovoletno druženje občanov naselja Čečovje namenimo sredstva v višini 950,00 €.
Pobude, predlogi:
1. Odstrani naj se rdeči zapuščeni kiosk (last Nuhijev) pri trgovskem domu
(predlog je bil s strani sveta ČS Čečovje že kar nekajkrat posredovan strokovnim službam občine Ravne
na Koroškem)
2. popravi se naj del podrte ograje na peš poti Čečovje - gramoznica (poškodovana je bila ob sečnji drevja)
3. Sama starost /40 let/ montažno grajenega vrtca Solzice in s tem v zvezi vsakoletni stroški sanacij
določenih delov vrtca, problemi z dovozi in parkiranjem, kar kličejo po novogradnji vrtca in naš predlog je,
da bi zgradili vrtec na prostoru na V strani OŠ Prežihovega Voranca
4. v letu 2013, 2014 smo se kar nekajkrat sestali in obravnavali predstavitev garažne hiše s javnimi parkirišči
na strehi garažne hiše na zemljiču, kjer bi AMD podrl dve vrsti starih garaž in investiral v novogradnjo,
seveda z vložkom občine v javna parkirišča na strehi garaže
Ker drugih pobudi, predlogov, vprašanj ni bilo, je predsednik sveta ČS Čečovje Marijan KOKOL zaključil
sejov svetva ČS Čečovje 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),
župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
direktorica OU, mag. Vlasta Kupljen,
svetniki OS,
arhiv
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