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: 31. 3. 2017

Zapisnik
22. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v četrtek, dne 30.3.2017 ob 17.30 uri v prostorih ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Seznanitev članov sveta ČS Čečovje o pregledu urbane opreme, ki je predviden za 24.3.2017
4. Tradicionalna prireditev postavljanje mlaja na platoju OŠ Prežihovega Voranca
5. Seznanitev članov sveta ČS Čečovje o predvideni čistilni akciji v občini Ravne na Koroškem,
predvideni za 8.4.2017
6. Prejeta pošta
7. Pobude, vprašanja, predlogi
8. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Alojz
Cigale, Uršula Gostenčnik,
Odsotna: Mirjam Mlakar in Enriko Plevnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/22
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 22. Redne seje sveta ČS Čečovje,s pripombo,da do
10.4.2017 pričakujemo pisne odgovore na vprašanja, pobude in predloge 19. In 20. In 21. Redne seje.
Točka 3
Člane sveta Č S Čečovje je predsednik seznanil, da se je dne 24. 3. 2017 udeležil s gospo Matejo Brankovič
in g. Smrekar, terenskega ogleda v naselju Čečovje. Naloga ogleda je bila popis urbane opreme (klopi,
peskovniki, otroška igrala), ki jo je potrebno zamenjati ali ustrezno popraviti. Popis bo osnova, da lahko
izbrani izvajalec prične že v začetku meseca aprila z najnujnejšimi popravili urbane opreme. Na ogledu se
je opazilo, da so občani Čečovja pričeli s pomladanskim čiščenjem okolice svojih stan. Blokov (grabljenje
listja, obrez živih mej in drugih grmovnic), tako, da smo z veseljem ugotovili, da je naselje zelo urejeno.
Prav tako se je ugotovilo, da Telekomov izvajalec polaganja optičnih kablov ni povsem dokončal svojih del,
saj so vidne trase in izkopi ter kupi odkopanega material. Potreben je ogled s predstavnikom strokovnih
služb občine Ravne na Koroškem, ki je bil določen za nadzor del izvajalca GVO.
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Sklep 2/22
Predsednik sveta ČS Čečovje Marijan KOKOL naj do 15. 4. 2017 s predstavnikom strokovnih služb in
predstavnikom izvajalca del pregleda opravljena dela in z ugotovitvami pregleda seznani svet ČS Čečovje.
Točka 4
Pričele so že teči aktivnosti za predstoječo tradicionalno postavljanje mlaja na platoju –zelenici pri OŠ
Prežihovega Voranca, kjer se vsako leto pred praznikom 27.4.2017 (dan ustanovitve OF ) in 1. Majem
(praznikom dela) izvede organizirana prireditev. Z novim poveljnikom PGD Ravne na Koroškem, g.
Salčnikom so že dogovorjene aktivnosti, točen datum prireditve pa bo določen do 10.4.2017.
Točka 5
Člane sveta ČS Čečovje je predsednik seznanil o predstoječi čistilni akciji, ki naj bi potekala dne 8.4.2017 v
občini Ravne na Koroškem. Tako kot vsako leto, določene skupine organizirano po določenih področjih
pričnejo s čistilno akcijo, s katero se poskuša zbrati in odpeljati na zbirna mesta čim več odvrženih stvariodpadkov, smeti itd. Glede na gornjo ugotovitev, da so občani Čečovje svoje okolice stan. Blokov očistili in
uredili bomo člani sveta do pričetka čistilne akcije pozivali sokrajane,da se skupne akcije udeležijo in se
priključijo določenim znanim 24. Skupinam, ki bodo organizirano po naprej določenih področjih pričele s
čistilno akcijo.
Točka 6
S strani občine smo prejeli celoviti elaborate “Stanje izbranih mestnih dreves na šestih lokacijah na območju
Čečovja in priporočeni vzdrževalni ukrepi - strokovno mnenje arborista svetovalca. Popisana in slikana so
drevesa, opredeljena in priporočena je njih rast, obrezovanje in seveda tudi eventuelno odstranjevanje ter
dana pobuda za novo zasaditve drevesnih vrst v naselju Čečovje.
7. Predlogi , pobude, vprašanja in pripombe:
1. Pobuda: zaradi varnosti,bi bilo prav namestiti še eno cestno oviro na ulični cesti od stan. Hiše Čečovje
21 do OŠ Juričevega Drejčka. Promet po tej cesti je kar precejšen (je še edina dvosmerna cesta in še ta
brez pločnikov).
Ker ni bil drugih vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 18.30 uri.

Zapisal:
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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