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: 23. 12. 2017

Zapisnik
29. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v ponedeljek , dne 18.12.2017 ob 17.00 uri v prostorih ČS
Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Obravnava danih pobud občanov za eventuelno blokovsko gradnjo v ČS Čečovje
4. Ponovna obravnava problema dodatne osvetlitve javnih površin v ČS Čečovje (naselje Čečovje)
5. Prejeta pošta
6. Pobude, predlogi, vprašanja
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk,
Alojz Cigale, Enriko Plevnik
Odsotni: Uršula Gostenčnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/29
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 29. Redne seje sveta ČS Čečovje s pripombo, da se podajo
odgovori na nerealizirane pobude, predloge dane na zapisnik 27., 28. in redne seje.
Točka 3
Člane sveta Č S Čečovje je predsednik seznanil , da je bilo že v preteklih obdobjih kar nekaj pobud
predvidenih zazidav v ČS Čečovje. Z sprejetim prostorskim planom pa so se bistveno omejile gradnje
(dozidave, prizidave, nadzidave in nove gradnje objektov v naselju Čečovje). Člani sveta so po pregledanih
območjih sprejeli stališče, da bi bilo smiselno umestiti manjšo bivalno enoto (20-25 stanovanjski blok na
lokacijo sedanjega vrtca Solzice, ko bodo zato pogoji, to pa je gradnja novega vrtca , glede na pobude na
prostoru /travnata površina na SV od OŠ Prežihovega Voranca). Druga lokacija pa je “sinece tunf”, kjer bi
bilo tudi možno umestiti bivalno enoto (stan. Blok z 20-25 stanovanji), do te lokacije pa je tudi predvidena
cesta Čapelnik –Senica.
Člani sveta so mnenja , da je potrebno, da to pubudo stroka pretehta in pričakujemo, da bodo strokovne
službe občine Ravne na Koroškem predmetno zadevo obravnavale in nas s svojimi mnenji in stališči
seznanile.
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Točka 4
Člani sveta so obravnavali tudi pereč problem dodatne osvetlitve res temnih predelov v naselju Čečovje.
Prav tako je potrebno opozoriti na problem svetil, ki so se namestile pri U blokih (ena pri stan. Bloku
Čečovje 20b ne sveti, prav tako ne pri stan. Bloku Čečovje 9c). Kar nekaj let je od tega, ko se je načrtovalo
dodatnih 11 lokacij dodatnih osvetlitev, in seveda opravičeno pričakujemo, da bo prišlo do realizacije
osvetlitve tistih predelov, katerih lokacije so določene.
Točka 5
Prejete pošte ni bilo.
Točka 6
Vprašanja, predlogi, pobude:
Ker ni bilo drugih vprašanj, pobud in predlogov, je predsednik sveta ČS Čečovje zaključil sejo sveta 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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