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: 2. 2. 2015

Zapisnik 3. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila dne 29 . 1. 2015 s pričetkom ob 18.00
uri v pisarni ČS Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Obravnava proračuna za leto 2015
4. Obravnava vlog za podajo mnenj k podaljšanju obratovalnih časov v naselju Čečovje
5. Prejeta pošta
6. Razno, vprašanja, pobude, predlogi
Navzoči: Marijan Kokol,predsednik sveta ČS Čečovje, Člani: Mirjam Mlakar, Karmen Sedovšek, Uršula
Gostenčnik, Branko Čuk, Enriko Plevnik in Alojz Cigale
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/3
Na podlagi ugotovljene navzočnosti je zagotovljena sklepčnost in potrdi se dnevni red 3. redne seje sveta ČS
Čečovje.
Točka 3
Uvodno predstavitev predlaganega proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015 je podal član sveta in
občinski svetnik g. Enriko Plevnik. Poudaril je bistvene sestavine proračuna, skladnost proračuna z
zakonskimi predpisi in načelnimi izhodišči, ki so: zakonske obveznosti občine, sprejete investicijske
obveznosti, dolgoročni plan občine, ocena realizacije proračuna za leto 2014, gospodarnost, uravnoteženost
proračuna, obvladljivost proračuna in zagotavljanje dolgoročne razvojne politike občine. Predsednik sveta
ČS Čečovje je obrazložil in pojasnil predlog finančnega načrta za delovanje vaških, krajevnih in četrtnih
skupnosti, ki se razlikujejo predvsem na področjih, ki so specifična za vsako ODLS. Nekatere imajo večji
proračun zaradi pokrivanja stroškov objektov, v katerih izvajajo svoje dejavnosti (kulturni dom Kotlje,
mladinski dom v Strojnski reki, pisarna v Dobji vasi itd:), nekatere ODLS pa imajo več sredstev za
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pokrivanje stroškov prireditev ki jih organizirajo v svojih ODLS in so tradicionalne za krajane. Za
prenesene pristojnosti, ki so še ostale ODLS je formirana skupna proračunska postavka - komunalne
dejavnosti tako, da se bodo stroški urejanja in popravil urbane opreme (klopi, otroška igrala, cvetlični
nasadi itd.) pokrivali iz skupne postavke. Člani sveta so imeli vpogled v predlog proračuna za leto 2015 in
razprava je tekla v smeri obrazložitev in pojasnil indeksnih odklonov pod in nad 100 (npr. indeks pri
postavki delovanje nadzornega odbora je 128,6), sofinanciranje javnih del-indeks 150,4 itd.). V svoji
razpravi je g. Enriko Plevnik opozoril tudi na precejšen del sredstev namenjenih za študije izvedljivosti,
projektne dokumentacije in investicijski nadzor v vseh tistih proračunskih postavkah, kjer so predlagane
večje investicije na področju gradnje objektov, cest, nakupov zemljišč, prostorskega planiranja itd. Po
razpravi o predlogu proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015 so člani sveta ČS Čečovje sprejeli:
Sklep 2/3
Člani sveta so se seznanili s predlogom proračuna občine za leto 2015 in predlogom finančnega načrta za
delovanje vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti za leto 2015.
Točka 4
Člani sveta so kompleksno obravnavali vloge gostinskih lokalov v naselju Čečovje in sicer nočnega bara
Kompleks in gostinskih obratov Štajerka, Paris in bara Apoteka. Problematika posledic podaljašanja
obratovalnih časov gostinskih obratov v naselju Čečovje se pač kaže o vandalskih izpadih po zaprtju lokalov
na ožjem območju, predvsem na platoju TUŠ in podhodu starega trgovskega doma. Ponovno smo bili priča
kupu plastenk, steklovine, sledov uriniranja itd. na omenjenih prostorih in sicer 23 in 24. 1. 2015. Stališče
sveta ČS je bilo povedano, napisano in predstavljeno vsem pristojnim in odgovornim za javni red in
mir(policiji, županu, občinskemu svetu). S podaljšanimi obratovalnimi časi do 2.00 in 3.00 se ne strinjamo
in dajemo negativna mnenja na vse vloge. Drugo so enkratne prireditve v okviru ravenskih dnevov,
praznovanje Novega leta itd. za podaljšane obratovalne čase ob četrtkih, petkih in sobotah) pa ne moremo
prevzeti odgovornosti do občanov naselja Čečovje.
Sklep 3/3
Člani sveta ČS Čečovje dajejo negativno mnenje k podaljšanim obratovalnim časom gostinskim obratom, ki
podajo vloge za podaljšanje po 23.00 uri.
Točka 5
Prejeli smo vabilo krajevne skupnosti Kotlje za udeležitev na 37. pustnem karnevalu, ki bo dne 14. 2. 2015 s
pričetkom ob 14.00 uri. Predsednik je provokativno povprašal, če bi kdo prevzel nalogo in poskušal
organizirati in sestaviti neko skupinsko masko in iz razprave je sledilo, da je to kar zahtevna naloga
povezana s časom in finančnimi sredstvi ter z angažiranjem tudi drugih in, da je letos za takšno akcijo
premalo časa. Z veseljem pa je pozval članice in člane ter njihove družinske člane, naj se pustnega karnevala
v Kotljah udeležijo.
Točka 6
Pod točko razno, pobude, predlogi in vprašanja so člani sveta razpravljali in
g. Alojz Cigale naslavlja naslednje vprašanje:
1. Kdo in zakaj je bil odrejen posek (golo sek) drevja pri tenis igrišču in posek drevja na severni in
severovzhodni brežini naselja Čečovje?
2. G. Marijan Kokol postavlja vprašanje ali se bo v letošnjem letu v naselju Čečovje pričela izvedba
optičnega omrežja.
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3. V zapisniku 2. redne seje z dne 24. 11. 2014 smo v sklepu 3/2 opredelili vrstni red prepotrebnih investicij
v kom.cestno infrastrukturo v naselju Čečovje in zato sprašujemo, katera od teh investicij bo v letu 2015
izvedena.
4. Predlagamo, da bi se v mesecu februarju izvedel posek brez, to je drevja, ki bo aboristični vedi ne spadajo
v urbano naselje in ko že kar nekaj let občani zahtevajo odstranitev brez na lokacijah Čečovje 37, Čečovje 4
(pot k TUŠU), Čečovje 14, Čečovje 24). Prav tako, bi bilo potrebno odstraniti nekaj starih borovcev okrog
krožne ceste v naselju Čečovje (bor na severnem delu stan. bloka Čečovje 40, bor pri stan. bloku Čečovje
25), za vse navedeno predlagamo skupni ogled.
5. Člani sveta ČS Čečovje sprašujejo, kdaj se bo začel dosledno upoštevati in izvajati strožji nadzor nad
lastniki psov v skladu z občinskim odlokom in veljavno zakonodajo.
Pobuda: Prav bi bilo razmisliti, da bi rokometno igrišče pri OŠ Prežihovega Voranca prekrili, nadstrešili,
tako, da bi lahko društva izvajale celoletne aktivnosti na tem športnem igrišču.
Pod točko razno so člani sveta obravnavali tudi predloženi javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev
priznanj občine Ravne na Koroškem v letu 2015. Soglasno so sklenili, da svet ČS Čečovje kot predlagatelj
predlaga g. Marijan Kokola kot kandidata za prejem občinske nagrade.
Ker ni bilo drugih pobud, vprašanj, predlogov je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 20.00 uri.
Zapisal:
Marijan KOKOL,univ.dipl.prav. l.r.

Predsednik sveta ČS Čečovje
Marijan KOKOL, univ.dipl.prav., l.r.

Razdelilnik:
člani sveta ČS - 7x,
oglasna deska - 1x (Marijan Kokol),
župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
direktorica OU, mag. Vlasta Kupljen,
svetniki OS,
arhiv
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