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: 29. 5. 2017
Zapisnik
24. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v ponedeljek, dne 29.5.2017 ob 17.30 uri v prostorih ČS
Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 23.redne seje sveta ČS Čečovje
3. Tekoča dela na urbani opremi in drugih javnih površinah (problematika)
4. Večja in manjša investicijska dela na komunalno cestni infrastrukturi (ČS Čečovje)
5. Prejeta pošta
6. Pobude, predlogi, vprašanja
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Alojz Cigale, Uršula
Gostenčnik
Odsotna: Enriko Plevnik, Mirjam Mlakar, Branko Čuk
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/24
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 24. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 3
Člane sveta Č S Čečovje je predsednik seznanil , da so skoraj končana vsa popravila klopi, otroških igral ,
potrebno pa bo dobaviti in namestiti še nove klopi po predanem spisku, nabaviti mivko za peskovnike ter
namestiti določena dogovorjena otroška igrala v naselju Čečovje.
ČLani sveta so v razpravi pohvalili košnjo zelenic, saj so čečovske zelenice takšne, kot smo si jih želeli že
vsa leta.
Člani sveta so izpostavili problem parkirnih mest, občani pri stolpnicah 2, 3, 4, 7 parkirajo po zelenicah, ki
to več niso, v deževnem vremenu pa se pojavljajo blatne površine, ki zelo kazijo izgled naselja, prav tako,
pa bi bilo potrebno protiprašno urediti vsaj nekaj manjših javnih površin (spisek je že pri strokovnih službah
občine Ravne na Koroškem).
Predsednik je člane seznanil , da se je opravil terenski ogled vseh del, ki jih je v naselju Čečovje opravilo
podjetje G V O, ki je za naročnika Telekom d.d., izvedlo polaganje optičnih kablov do stan. Blokov.
Izvajalci del bodo morali na določenih mestih opraviti dodatno izravnavo terena, humusiranje in zatravitev,
tako, da bo ponovno vzpostavljeno prvotno stanje na zelenicah, kot je bilo pred pričetkom del.
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Točka 4
Predsednik je članom sveta predstavil pridobljene podatke o nameravanih večjih investicijah na cestni
infrastrukturi , in sicer se bodo v letošnjem letu pričele rekonstruirati naslednje ceste na sledečih lokacijah:
1. Cesta od stan. Hiše Čapelnik Ob suhi do stan. Hiše Senica ob Suhi
2. Trpinova ulica od odcepa k stan. Hiši Golobo do stan. Hiše Koren na južnem delu Čečovja
3. Cesta Navrški vrh od odcepa k novim hišam do stan. Hiše Kastivnik
4. Cesta Herman v Dobji vasi
5. Ulica Vučko v Kotljah
6. Tri ulice v Dobji vasi (severna stran)
Člani so poudarili, da so sicer ceste predvidene v ČS Čečovje bile tudi v načrtu ČS Čečovje, prioriteta
izvedbe pa se je določila na zboru občanov v mesecu februarju 2017.
Sklep 4/24
Predsednik Marijan KOKOL naj do naslednje seje pridobi informacije o manjših vlaganjih v
ureditve javnih površin (manjše protiprašne ureditve, izvedbe peš poti in druga manjša dela)
Točka 5
ČS Čečovje je prejelo dopis z vlogo lastnika Pariz bara – gostinskega objekta na Čečovju, da se podaljšajo
obratovalni časi bara. Člani sveta so ponovno izpostavili stališče sveta ČS Čečovje, da mnenja ČS Čečovje
občina Ravne na Koroškem ni dolžna upoštevati, zato prepuščamo strokovnim službam, da odločajo v
skladu z zakonodajo.
Točka 6
1. Predlog: potreb o je popravilo vrtiljaka za stan. Blokom Čečovje 23 ab,
2. Pobuda: podpiramo in se pridružujemo pobudi KNK Fužinar, da se na lokaciji za rokometnim
igrišče izvede in uredi dodatno nogometno igrišče, saj bi s tem omogočili nemotene treninge vse
večjim skupinam mladih, ki so se odločili trenirati nogomet, razveseljuje pa tudi prva ekipa, ki se je
prebila in lahko nastopa v II. Ligaškem tekmovanju NZS.
3. Precej vprašanj občanov se je nanašalo na začetek gradnje doma starejših (katera lokacija) in pa na
informacijo, kdaj se bo pričela gradnja športno kulturnega objekta v Kotljah. Ker ni bil drugih
vprašanj, predlogov in pobud, je predsednik sveta ČS Čečovje sejo zaključil ob 18.30 uri.
Točka 7
Kar nekaj pobud je bilo za srečanje vseh članov vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti, zato se poskušalo to
srečanje izvesti v mesecu juniju 2017.
Ker ni bilo drugih vprašanj, pobud in predlogov, je predsednik sveta ČS Čečovje zaključil sejo sveta ob
18.45 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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