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 4. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v četrtek, dne 12. 3. 2015
s pričetkom ob 17.00 uri v pisarni ČS Čečovje, Čečovje 12/a,
Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta ČS Čečovje
3. Občinska čistilna akcija
4. Seznanitev članov sveta s projektom Urbana ureditev Raven na Koroškem
5. Sprejem in potrditev finančnega načrta za ČS Čečovje
6. Prejeta pošta
7. Razno, vprašanja, pobude, predlogi
Navzoči: Marijan Kokol, predsednik sveta ČS Čečovje, Člani: Mirjam Mlakar, Karmen
Sedovšek, Uršula Gostenčnik, Alojz Cigale
Odsotnost sta opravičila Enriko Plevnik in Branko Čuk
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/4
Zagotovljena je sklepčnost in potrdi se dnevni red 4. redne seje sveta ČS Čečovje
Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je seznanil člane sveta o predstoječi čistilni akciji, ki jo pod
pokroviteljstvom občine Ravne na Koroškem vodi podžupan g. Verhovnik. Čistilna akcija bo
potekala dne 28. 3. 2015. Razprava je tekla v smeri, da bi bilo potrebno obvestiti čim večje
število občanov, tako, preko kabelske TV, prav pa bi bilo obvestiti občane tudi z obvestili na
druge načine (radio, večji plakati na oglasnih deskah itd), s tem bi povečali odzivnost
občanov.
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Točka 4
Predsednik sveta ČS Čečovje je seznanil člane sveta s projektom Urbane ureditve mesta
Raven na Koroškem, za katero so bila pridobljena evropska sredstva v višini cca 800.000,00
EUR, in v proračunu občine Ravne na Koroškem še dodatnih cc 270.000,00 EUR za namene
urbane ureditve, ki obsega: ureditev parkirišč, ureditev parkovnih površin, vzpostavitev
polnilne postaje in izposojevalnica koles, zunanji fitnes za odrasle, ureditev ekoloških otokov,
ureditev javnega stranišča, izvedba otroškega igrišča v naselju Čečovje, obnova zgradbe
muzeja, ureditev in zasaditev brežine pod stolpnicama Čečovje 1 in 2, ter izvedba drevoreda
na lokaciji med tenis igrišči in nogometnih stadionom. Povedano je bilo, da se bodo pričeli
nameščati koši za odpadke, klopi in bi sčasoma poenotili omenjeno urbano opremo po
naseljih. Člani sveta so zelo pozitivno ocenili predvideno urbano ureditev in smo vsi v
pričakovanju začetka urbanega urejanja Raven na Koroškem.
Točka 5
Člani sveta so obravnavali, sprejeli in potrdili finančni načrt četrtne skupnosti Čečovje za leto
2015 v višini 8.500,00 EUR in sicer:
1. skupne adm. službe in splošne javne storitve 2.000,00 EUR
2. sofinanciranje dejavnosti ODLS
3.500,00 EUR
3. komunalne dejavnosti
3.000,00 EUR
Sklep 2/4
V okviru postavke delovanja ODLS se sklene podjemna pogodba za sestavo in pisanje
zapisnikov v višini 17,00 EUR za mandatno obdobje 2014-2018, prav tako, pa se sklene
podjemna pogodba za terenske oglede (1x vsakoletni ogled in sestava poročila o urbani
opremi, ki jo je potrebno zamenjati ali popraviti) in 1x (ogled in sestava poročila o
ocenjevanju najlepše urejenih okolic stan. hiš in individualni stan. hiš, ki je podlaga za
podelitev priznanj, zahval in trajnih priznanj v višini 45,00 EUR).
Sklep 3/4
Člani sveta ČS Čečovje so soglasno sprejeli in potrdili finančni načrt ČS Čečovje za leto
2015.
Točka 6
Prejete pošte ni bilo.
Točka 7
Člani sveta naslavljajo naslednja vprašanja:
1. Ker je pomlad pred vrati, so občani Čečovja že pričeli z vsakoletnim obrezom grmovnic,
drevja, grabljenjem suhe trave in listja. Sprašujemo, ali bodo lokacije za odlaganje na istih
mestih in seveda je potrebno določiti tudi rok do katerega naj se končanjo spomladanska
čiščenja okolic stanovanjskih blokov in individualnih stan. hiš.
2. kdaj se bo opravil ogled poškodovanih stopniščnih plošč na lokaciji Čečovje - Suha-ZD in
kdaj se bo pristopilo k sanaciji.

2

3. Kdaj bo izveden ležeči položaj na lokaciji pri večstanovanjski hiši na Šrotneku (postavljena
zahteva v letih 2013 in 2014)
Ker ni bilo drugih pobud, vprašanj, predlogov je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil
ob 19.00 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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