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: 24. 4. 2017
Zapisnik
23. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v ponedeljek, dne 24.4.2017 ob 17.30 uri v prostorih ČS
Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Dogovor o predstoječi tradicionalni prireditvi postavljanja mlaja pred OŠ Prežihov Voranc (nosilci aktivnosti)
dne 26. 4. 2017
4. Seznanitev članov sveta o vsebini poročila o stanju urbane opreme v naselju Čečovje ter o predvidenih drugih
delih na javnih površinah, ki jih bodo sedaj opravljali delavci JKP Ravne na Koroškem
5. Prejeta pošta
6. Pobude, predlogi, vprašanja
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Alojz
Cigale, Uršula Gostenčnik,
Odsotna: Uršula Gostenčnik in Enriko Plevnik

Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/23
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 23. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Člane sveta ČS Čečovje je predsednik seznanil, da bo PGD Ravne na Koroškem, dne 26.4. 2017 poskrbela
za vse priprave za postavitev mlajev v Ravah na Koroškem. Mlaj na Čečovju bodo predvidoma postavljali
okrog 17.00 ure, člani sveta pa bodo tako, kot vsako leto dosedaj, poskrbeli za prostor, prijavo prireditve ter
poskrbeli za prijetno druženje občanov in gasilcev. Člani sveta se zberejo ob 15.20 uri pred garažami pri
hostlu PUNKL, pred tem pa predsednik Marijan KOKOL in članica sveta Karmen Sedovšek pripravita
prireditveni prostor.
Točka 4
Predsednik sveta Marijan KOKOL je člane sveta seznanil s poročilom o stanju urbane opreme in sicer je
popis zajel popravila klopi, otroških igral, in peskovnikov v naselju Čečovje ter naštel sledeče lokacije oz.
stan. Bloke, pri katerih bo potrebno popraviti urbano opremo in sicer: Čečovje 1, 2, 3, 4, 26, 33, 53, 51, 38b,
38a , 40b, 23 a, b, in Čečovje 9. Prav tako se bo nabavila mivka za peskovnike in po potrebi namestila
kakšna nova klop in koš za odpadke. Člani sveta so po končani razpravi zahtevali, da predsednik budno
spremlja aktivnosti, seveda pa pričakujejo, da se bodo našteta dela čimprej opravila. Pričakuje se tudi prva
košnja zelenic, seveda s poudarkom, da je lanski izvajalec res kvalitetno opravil košnjo zelenic in tudi letos
pričakujemo enak pristop. V začetku maja pričakujemo vsaj ureditev dveh ali treh peš poti, kar je že bilo
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dogovorjeno na sestanku pri vodstvu občine in pa seveda obljubljene rekonstrukcije predvidenih uličnih cest
na jugu Čečovja.
Točka 5
ČS Čečovje je prejelo dopis z vlogo OŠ Juričevega Drejčka o prestavitvi kontejnarja za zbiranje starega
papirja. Predlagana je bila lokacij na zahodni strani ekološkega otoka pri OŠ Juričevega Drejčka. Člani sveta
po skrbnem premisleku ugotavljajo, da je na tej lokaciji že kontejner za odpadni tekstil in odpadno jedilno
olje, tako, da bi kontejner za zbiranje papirja le še bolj obremenil to lokacijo na edini dvosmeri cesti na
Čečovju in prav na tej lokaciji bomo uredili tudi novo tlakovano peš pot. K tej lokaciji NE DAJEMO
soglasja, saj je že sedanji ekološki otok z naštetima kontejnerjema za tekstil in odpadno olje kar moteča
dejavnost, saj na tem prostoru tudi spomladi in jeseni občani odlagajo razno obrezno vejevje itd.
Točka 6
1. Pobuda: Nujna ureditev pohodnih stopnice iz Čečovja k zdravstvenemu domu, saj se iz table (poškodovane
stopnice) norčujejo občani in seveda smo člani sveta ČS Čečovje na vsakdanji tapeti ogovarjanj.
2. Pobuda: Nujno potrebna košnja zelenic, pričeti vsaj z 3. 4. Majem,
3. Predlog: rdeči kiosk pri gostinskem lokalu Apoteka nujno odstraniti in ga deponirati na JKP LOG, prostora je
dovolj in obvestiti lastnike, ki so očitno v Makedoniji (kako je bil priklopljen na elektriko in vodo, se naj
pozanimajo strokovne službe, očitno pa je vprašljivo tudi dovoljen je za postavitev kioska)
4. Predlagamo skupni ogled naselja Čečovje (g. Hovnik je sicer ogled nakazal za 10.5.2017, kjer bi ugotavljali
ustreznost izvedbe zemeljskih del družbe GVO , ki je polagala optiko, saj bi lahko tudi z vodjem ravenske
komunale pogledali lokacije za ureditev pešt poti in eventuelne zelenice, kjer sedaj parkirajo po Čečovju
avtomobile.

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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