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: 27. 2. 2017

Zapisnik
21. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v petek, dne 24.2.2017 ob 16.30 uri v prostorih ČS Čečovje, Čečovje
12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Obravnava in potrditev finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2017
4. Obravnava tekoče problematike-dela na javnih površinah in urbani opremi
5. Prejeta pošta-javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Ravne na Koroškem v letu 2017
6. Pobude, vprašanja, predlogi
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Alojz Cigale,
Uršula Gostenčnik, Enriko Plevnik, Mirjam Mlakar
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno sprejet
sklep:
Sklep 1/21
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 21. Redne seje sveta ČS Čečovje, s pripombo, da v najkrajšem času
pričakujemo pisne odgovore na vprašanja, pobude in predloge 19. in 20. Redne seje.
Točka 3
Člane sveta ČS Čečovje je predsednik seznanil s sprejetim proračunom občine Ravne na Koroškem in z višino
sredstev, ki so v proračunu občine Ravne na Koroškem namenjeni za nemoteno delovanje sveta ČS Čečovje za leto
2017. Višina sredstev se je iz prejšnjih obdobij zmanjšala za stroške (košnje, popravil urbane opreme -koši za
odpadke, nabava mivke, peskovniki, otroška igrala, urejevanje cvetličnih nasadov itd.) Po obravnavi tako občinskega
proračuna –predvsem sredstev namenjenih za investicije v komunalno cestno infrastrukturo in druge večje občinske
investicije in predlaganega ter sprejete proračunske postavke za delovanje sveta ČS Čečovje za leto 2017, so člani
sveta sprejeli:
Sklep 2/21
Člani sveta so sprejeli in potrdili finančni načrt sveta ČS Čečovje v višini 6.088,00 EUR za leto 2017.
Točka 4
Pod tekočo problematiko so člani – dela na javnih površinah, so člani razpravljali o prenosu del na novo ustanovljeno
komunalno podjetje Ravne in pa seveda o tem, kakšni bodo učinki in prihranki. Potrebno bo pričeti z spomladanskim
čiščenjem (odstraniti posipni pesek iz cest in drugih površin, obrez grmovnic in drugega okrsnega drevja po naselju,
sprotno pometanje in čiščenje javnih površin in priprava na prvo spomladansko košnjo). Prav tako so člani predlagali
in naložili predsedniku, da skupno s strokovno službo v mesecu marcu pregledajo vso urbano opremo in izdelajo plan
popravil in določijo časovnico do kdaj bodo dela opravljena. Dogovori vodeni pri županu v zvezi z manjšimi vlaganji
v protiprašne ureditve, izvedbe tlakovanj določenih peš poti in manjše asfaltne preplastitve, bi se morala lotiti
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gradbena skupina, seveda po predhodnih ovrednotenih popisih del, ki bodo osnova za pričetek izvedb. Pod to točko
smo so člani sveta ponovno zahtevali, da se na postavljena pisna vprašanja, pobude in predloge pisno odgovarja, za
vsa ostala interventna posredovanja v zvezi z manjšimi deli (popravila urbane opreme itd. ) pa predsednik sprotno
dogovarja z E-pošto oz. telefonsko ali ustno pri pristojnih strokovnih službah.
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
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
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 garažami pri UE Ravne na Koroškem
3. Peš pot mimo stan. Bloka Čečovje 51.
Člani sveta ČS Čečovje pozivamo občinske svetnike iz naše ČS Čečovje, da podprejo naše zahteve in prioritete.
Točka 5
ČS Čečovje je prejela dopis – javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Ravne na Koroškem v
letu 2017. Po posvetovanju in pozivu članov, če ima kdo pripravljen predlog kandidata/ov, za priznanja občine
Ravne na Koroškem, smo prišli do zaključka, da za ta javni razpis ČS Čečovje nima kandidatov in bo samo spremljala
postopke v zvezi z javnim razpisom.
Predlogi , pobude, vprašanja in pripombe:
1. Pobuda: pri stan. Hiši (vrstna hiša Čečovje 41 ) so izvajalci optike pustili cel kup peska in drugega materiala
in ga je potrebno odstraniti..
2. Pobuda: že od lanskega leta je na makadamski površini Ivarčkega jezera vsaj 40 vreč z odpadki in drugo
navlako, prav bi bilo opozoriti lastnike, da to odstranijo.
3. Vprašanje: kar nekaj občanov je že povprašalo kako deluje zdravstveni dom Ravne, glede na pomanjkanje
zdravnikov (delajo upokojeni zdravniki), povprašali so po odgovornosti direktorja in zagotovitve obveznih 40
ur tedenske prisotnosti v zdravstvenem domu (glede na informacije da vsaj dvakrat tedensko predava v
Ljubljani)
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.

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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