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: 26. 10. 2015

Z a p i s n i k
8. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v četrtek , dne 22. 10 .2015 ob 17.00 uri v pisarni
ČS Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 7. Redne seje sveta ČS Čečovje
3. Obravnava priprave finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2016
3. Seznanitev članov sveta o izvedbi krajevnega praznika, ki ga je organiziral Zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Pregled
4. Prejeta pošta
5. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Uršula
Gostenčnik, Enriko Plevnik, Alojz Cigale, Mirjam Mlakar
Odsotni: Čuk Branko
Točka 1
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/8
Zagotovljena je sklepčnost in potrdi se dnevni red 8. Redne seje sveta ČS Čečovje, potrdi pa
se tudi zapisnik 7. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 2
Pred obravnavo finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2016 je predsednik sveta ČS Čečovje
člane sveta seznanil, da je družba Kremen d.o.o. iz Maribora že izdobavila dve novi klopi in
dva nova koša za odpadke. Klopi so postavljeni, ena pred UE Ravne na Koroškem, ena pa na
platoju pod UE Ravne na Koroškem. Klopi so masivne, beton, les, prokron in cenovno zelo
ugodne. Predsednik je člane seznanil, da je potrebno pri pripravi finančnega načrta ČS
Čečovje za leto 2016 dosledno upoštevati navodilo o sestavi finančnega načrta, kateremu
podlaga je Zakon o javnih financah.
V ČS Čečovje organiziramo dve tradicionalni prireditvi in sicer prednovoletno druženje
občanov Čečovje, ki je v mesecu decembru in postavitev mlaja ob praznovanju 27. Aprila
dneva OF in 1.maja praznika dela. Poudariti moramo, da se obeh prireditev iz leta v leto
udeleži vse več občanov in resnično postajajo te prireditve tradicionalno obarvane v naši ČS
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Čečovje. Predlagamo da bi za postavko prireditve v ČS Čečovje (54041003) v planu za leto
2016 namenili 2.500,00 EUR.
Za delovanje ČS Čečovje predlagamo enako višino sredstev, to je 3.500,00 EUR.
Za komunalno dejavnost pa predlagamo županu in občinskim svetnikom, da nam odobrijo
dodatna sredstva saj nameravano v skladu z našim planom zamenjati dotrajane klopi, stare
vsaj 40 do 50 let in sicer bi vsako leto zamenjali 10 klopi. Pozivamo svetnike, da si ogledajo
klop pred UE Ravne na Koroškem, in takšne klopi bi tudi v bodoče nameščali na določene
lokacije po naselju Čečovje. Zato predlagamo, da bi za postavko prenesene pristojnosti na ČS
Čečovje namenili 4.740,00 EUR.
Člani sveta so tako, kot vsako leto tudi na tej seji obravnavali vložena proračunska sredstva v
komunalno cestno infrastrukturo in seveda je podobna ocean kot lansko leto, to je ali preveč
zahtev ali želja na naši strani in premalo sredstev v občinskem proračunu. Seveda pa
predlagamo občinskemu svetu naše prioritete na področju komunalno cestne infrastrukture in
sicer:
1. Ureditev makadamske površine (asfalt ali tlakovci) na zahodni strani stan. Bloka Čečovje 23
ab
2. Ureditev dovoznih poti k vrstnim hišam 41 do 46 Čečovje
3. Ureditev parkirnih mest pri stolpnici Čečovje 7
4. Ureditev makedamskih površin pri stan. Blokih Čečovje 14, 15, 16, 17, 21
5. Ureditev ceste od stan. Hiše Lenassi, mimo stan. Hiše Bajc (dolžina cca 50 m)
6. Ureditev ceste od stan. Hiše Golob do stan. Hiše Koren
7. Ureditev ceste Čečove stan. Hiša Rac proti Navrškem vrhu
Še letos pa pričakujemo ureditev parkirnih mest od stan. Bloka Čečovje 8 do stan. Bloka
Čečovje 11.

Sklep 2/8
Člani sveta ČS Čečovje so soglasno sprejeli predlog finančnega načrta za ČS Čečovje v višini
10.740,00 EUR, in zadolžili predsednik Marijana KOKOL, da ga posreduje strokovnim
službam.
Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane seznanil o preteklem krajevnem prazniku, ki se ga je
udeležilo res malo krajanov, seveda pa je potrebno opozoriti, da je bilo na slavnostni seji od
28 članov četrtnih skupnosti prisotnih mogoče le 10 članov, od 22 svetnikov pa je bilo opaziti
dve svetnici in dva svetnika občinskega sveta. Razprava je tekla o tem, da pa je potrebno
izkazati večjo pripadnost kraju, krajevnemu prazniku in mogoče v proračunu za leto 2016 le
nameniti nekaj sredstev za izobešanje zastav. Prav bi bilo, da bi bilo potrebno organizirati
praznovanje krajevnega praznika na lokaciji pred spomenikom na Navrškem vrhu, saj se še
vsi dobro spomnimo, koliko ljudi je bilo prisotnih na Navrškem vrhu leta nazaj.
Sklep 3/8
Člani sveta predlagajo, da bi v letu 2016 Zavod za kulturo,šport, turizem in mladinske
dejavnosti organiziral praznovanje krajevnega praznika pred spomenikom na Navrškem vrhu.
Točka 4
Prejete pošte ni bilo, razen dopisa občine Ravne na Koroškem, s katerim nas je obvestila,
kako in do kdaj pripraviti predloge finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2016.

2

Točka 5
1. Vprašanja: V oči bodejo klopi po parku in pa seveda cena, ki se po naši oceni ne more
primerjati s ceno s katero je ČS Čečovje dobavila nove klopi.
2. Namestitev klopi ob peš poti na DTK je čudna, saj na enem koncu klopi lahko sedejo le…….
3. Opaziti je že polomljeno sedežno lato na klopi na zahodni strani parka ob pitniku vode, ki ga
postavljajo.
4. Potrebno bi bilo pomesti novi pločnik k DTK, sploh na lokaciji pod hrasti nasproti spin baru.
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, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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