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. 1. 2017
Zapisnik
20. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v ponedeljek dne 30.1.2017 ob 16.30 uri v prostorih ČS
Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Seznanitev članov sveta o sestanku predsednikov sveta vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti občine
Ravne na Koroškem z dne 4. 1. 2017
4. Seznanitev članov sveta ČS Čečovje o preteklem zboru občanov ČS Čečovje, ki je bil dne 10. 1. 2017
5. Obravnava tekočih del in predvidenih investicij v komunalno cestno infrastrukturo v ČS Čečovje,
prioritete ČS Čečovje
6. Prejeta pošta
7. Predlogi, pripombe, vprašanja in pobude
8. Razno
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 1/20
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 20. Redne seje sveta ČS Čečovje,s pripombo,da
najkrajšem času pričakujemo pisne odgovore na vprašanja, pobude in predloge 19. Redne seje.
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Točka 3
Člani ODLS smo bili na sestanku pri ţupanu dne 4.1.2017 seznanjeni s predlogom proračuna občine Ravne
na Koroškem za leto 2017. Poudarek je bil na prepotrebnih vlaganjih v komunalno cestno infrastrukturo po
posameznih območjih ODLS. Sredstva so omejena in ni pričakovati, da bi se upoštevale vse zahteve in ţelje,
ki so jih navedli predsedniki ODLS. Na sestanku sem predstavil naše zahteve in prioritete, ki smo jih
sprejeli na 18. Redni seji sveta ČS Čečovje in jih posredovali strokovnim sluţbam občine Ravne na
Koroškem in sicer:
Protiprašne ureditve javnih površin:
1. Zahodna stran stan. Bloka Čečovje 23ab
2. Izvedba dogovorjenih parkirišč na S strani stan. Blokov Čečovje 8,9,10,11
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3. Asfaltna preplastitev dostopov k vrstnim hišam čečovje 41-45
4. Ureditev javne površine pri stolpnici Čečovje 7
5. Asfaltna ali tlakovna izvedba manjših makadamskih površin in dotrajanih asfaltnih površin pri stan.
Blokih Čečovje 1, 17,21, 47, 48, 14,15,16, 53, 54 55
6.
Rekonstrukcije cest , ulic
1. Rekonstrukcija ulice od odcepa ceste k stan. Hiši Golob do stan. Hiše Koren na jugu Čečovja
2. Rekonstrukcija ceste Čečovje-Navrški vrh.
Ureditev peš poti v naselju Čečovje
1. Peš pot mimo zbornice OŠ Juričev Drejček
2. Pep pot za garaţami pri UE Ravne na Koroškem
3. Peš pot mimo stan. Bloka Čečovje 51.
Člani sveta ČS Čečovje so bili še posebej seznanjeni, da so to zahteve in potrebe ter prioritete, ki smo jih
sprejeli na svetu ČS Čečovje, občinski svetniki pa so tisti, ki sprejemajo končne odločitve in sprejemajo
proračun občine Ravne na Koroškem.
Sklep 2/20
Člani sveta ČS Čečovje pozivamo občinske svetnike iz naše ČS Čečovje, da podprejo naše zahteve in
prioritete.
Točka 4
Predsednik Marijan KOKOL se je 10.1.2017 udeleţil zbora občanov, ki ga je sklical ţupan občine Ravne na
Koroškem dr. Tomaţ Roţen. Zbora se je udeleţilo 13 občanov ČS Čečovje. Prisotni so izpostavili
asfaltiranje dovoznih cest k stan. hišam, ki so locirane na skrajnem JZ delu Čečovja pod cesto, ki vodi na
Navrški vrh. Prav tako se je zahtevala rekonstrukcija ceste od odcepa do stan. Hiše Golob in naprej do stan.
Koren na Jugu naselja Čečovje (Ob Suhi). Izpostavile so se tudi potrebne preplastitve starih dotrajanih
površin pred stan. Bloke Čečovje 53, 54, in 55. Kot občan in predsednik sveta ČS Čečovje pa sem ponovno
predstavil zahteve in prioritete navedene v zapisniku 18. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 5
Člani sveta smo pokomentirali lansko izvedbo tekočih del, ki so bila pred letom še v pristojnosti ČS
Čečovje, sedaj pa v dogovoru s strokovnimi sluţbami občine Ravne na Koroškem, zato skrbijo zunanji
izvajalci za košnjo zelenic, cvetlične nasade, popravila urbane opreme (otroška igrala, klopi, koši za
odpadke, peskovniki itd.), Košnja zelenic smo ocenil zelo dobro, prav tako pa se je na primerni ravni skrbelo
za urbano opremo. Pričakujemo tudi v letu 2017, da se bo kar najhitreje na skupnem ogledu pregledala
urbana oprema, se na osnovi pregleda napravil seznam potrebnih vlaganj in popravil, tako, da bi lahko
potem nemoteno izvajalci pričeli z deli. Za investicije v komunalno cestno infrastrukturo (rekonstrukcije
cest, kanalizacijsko omreţje itd.) pa bodo svoje povedali občinski svetniki na 19. Redni seji, ki bo v sredo 1.
2. 2017, na kateri bodo obravnavali tudi predlog programa obnove lokalnih in občinskih cest v občini Ravne
na Koroškem za leti 2017 in 2018, za kar bo predvidoma na voljo cca 1.000.000,00 EUR.
Točka 6
Prejete pošte ni bilo.
Točka 7
Predlogi , pobude, vprašanja in pripombe:
1. Pobuda: potrebno je popraviti izpadle tlakovane površine na stopnicah k ZD in stopnicah k ŢunkuPlešeju
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2. Kar nekaj občanov je vprašalo, zakaj se ne pristopi k soinvesticiji gradnji garaţne hiše, kjer bi občina
sodelovala z vloţkom v javna parkirišča na garaţni hiši (lokacija 1 in 2. Vrsta starih AMD garaţ na
jugu Čečovja).
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),
ţupan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaţ Roţen,
direktorica OU, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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