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: 15. 9. 2015

Z a p i s n i k
7. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v torek, dne 15. 9 .2015 ob 17.00 uri v pisarni ČS
Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in obravnava del iz naslova prenesenih pristojnosti ČS do 31.12.2015
3. Pregled in obravnava investicij z proračuna na področju komunalno cestne infrastrukture in
drugih javnih površin v ČS Čečovje
4. Obravnava poročila o opravljenem ocenjevanju urejenih okolic stanovanjskih blokov in
individualnih stanovanjskih hiš
5. Prejeta pošta
6. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Uršula
Gostenčnik, Branko Čuk, Alojz Cigale, Mirjam Mlakar
Odsotni: Enriko Plevnik
Točki 1
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/7
Zagotovljena je sklepčnost in potrdi se dnevni red 7. Redne seje sveta ČS Čečovje, potrdi pa
se tudi zapisnik 6. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 2
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil o realizaciji del s področja prenesenih
pristojnosti. Pojasnil je, da so bila dogovorjena dela opravljena, naročena urbana oprema
(klopi, koši za smetje naročeni in vgrajeni). Prav tako je članom sveta pojasnil, da je na
postavki komunalnih dejavnosti še 1.261,75 EUR in, da bi bilo potrebno nabaviti vsaj še dve
do tri nove klopi in vsaj še 4 nove koše za odpadke. Por razpravi so člani sveta sprejeli
naslednji sklep:
Sklep 2/7
Predsednik sveta ČS Čečovje Marijan Kokol naj čimprej naroči – poda zahtevek za dobavo
dveh novih klopi in štirih košev za odpadke.
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Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je članom sveta pojasnil in obrazložil, da je bila iz naslova
proračuna občine Ravne na Koroškem končana izvedba otroškega igrišča pri stan. blokih
Čečovje 37, 38, 22 in 23. Otroško igrišče je vsaj v ¾ vrednosti financirano z evropskimi
sredstvi. Prav tako pa je člane sveta seznanil z dejstvom, da za druga planirana investicijska
dela, ki so prioriteta ČS Čečovje in bila dogovorjena že za leto 2014 ne potekajo investicijske
dejavnosti in sicer (manjše preplastitve makadamskih površin, izvedba parkingov pri Čečovju
8,9,10,11 in stolpnici Čečovje 7), seveda je seznam daljši, vendar je bilo pričakovati, da se
bodo iz proračuna realizirala vsaj našteta dela. Glede na to, da je do konca leta samo še dobre
3 mesece, je mnenje članov sveta (soglasno), da je potrebno nemudoma dogovoriti z županom
in vodjem oddelka za razvoj in investicije skupen sestanek kjer bi dobili natančne informacije
o predvidenih delih, saj občani Čečovja pričakujejo izvedbo vsaj tistih investicij, za katera so
že bili pridobljeni predračuni in se ve za okvirne vrednosti del.
Sklep 3/7
Predsednik sveta dogovori sestanek z g. županom v najkrajšem možnem času in o tem obvesti
vse člane sveta ČS Čečovje.
Točka 4
Predsednik sveta ČS Čečovje je pozval člana sveta g. Alojza Cigaleta, da poda poročilo o
opravljenem ocenjevanju urejevanja okolic stanovanjskih blokov in individualnih stan. hiš, ki
je potekalo od pomladi naprej. Ocenjevanje je bilo tako kot pretekla leta opravljeno zelo
skrbno, pregledno in g. Cigale je predal seznam predvidenih predlaganih prejemnikov
priznanj in trajnih priznanj za najlepše urejene okolice stan. Blokov in individualnih stan. hiš.
Člani sveta so soglasno potrdili poročilo in sprejeli naslednji sklep.
Sklep 4/7
Člani sveta so potrdili poročilo in soglasno potrdili imenovane prejemnike priznanj in trajnih
priznanj iz predloženega seznama, ki ga je potrebno nemudoma predati ge. Brankovič Mateji,
da bo lahko še pravočasno uredila vse potrebno za predajo priznanj na dan krajevnega
praznika mesta Ravne na Koroškem.
Točka 5
Prejete pošte razen e-pošte za podajo mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času nočnega
bara Kompleks ni bilo. Mnenje je bilo že posredovano strokovnim službam občine Ravne na
Koroškem.
Točka 6
1. Vprašanja: občani stolpnic 1,2 Čečovje sprašujejo, kdo je pri objektu staro skladišče
plina, ki je bilo zgrajeno brez soglasja lastnikov garaž na lokaciji Severna stran TUŠ-a
označil prepoved parkiranja in kdo skrbi za zemljišče med zgradbo TUŠ-a in tem
objektom, ki je zaraslo in je neočiščeno, prav tako naj strokovne službe odgovorijo ali
ima objekt gradbeno in uporabo dovoljenje.
2. Pobuda: Člani sveta predlagajo skupni ogled zemljišč – zelenic, ki to niso, saj na njih
občani parkirajo osebna in druga vozila na lokacijah za starim trgovski domom, na
zahodni strani objekta s stanovanji pri TUŠ-u in nočni ogled ČEČOVJA, kjer bi res
natančno ugotovili in popisali lokacije, kjer bi namestili svetila, saj je kar še nekaj
predelov Čečovja v popolni temi.
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3. Motečo staro jablano (nevarnosti pada suhih vej) na zahodni strani bloka Čečovje 38 a
b bi bilo potrebno odstraniti in vsaj naslednje leto tudi breze med stolpnico 2 in 3
Čečovje.
4. Pod točko razno smo obravnavali pobudo predsednika ČS Čečovje in predsednice ČS
Dobja vas, da bi organizirali družabno srečanje vseh članov četrtnih skupnosti, kjer se
bi člani spoznali, izmenjali izkušnje, mnenja, stališča v zvezi z delovanjem ožjih
delov lokalne skupnosti.
Ker ni bilo drugih pobud,vprašanj, predlogov je predsednik sveta ČS Čečovja, 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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