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
25. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v petek, dne 30.6.2017 ob 18.00 uri v prostorih ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 24.redne seje sveta ČS Čečovje
3. Obravnava prodaje zemljišč 795/37 in 792/37 k.o. Ravne
4. Tekoča dela na javnih površinah in druga večja dela na komunalni cestni infrastrukturi
5. Prejeta pošta
6. Pobude, predlogi, vprašanja
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk,
Alojz Cigale, Mirjam Mlakar
Odsotna: Enriko Plevnik, Uršula Gostenčnik
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/25
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 25. Redne seje sveta ČS Čečovje s pripombo, da se pisno
odgovori na pobudo tč.2 in vprašanje tč3, pod tč. 6. Zapisnika 24. Redne seje.
Točka 3
Predsednik sveta je člane sveta seznanil z dopisom občine Ravne na Koroškem o eventuelni odprodaji ali
najemu zemljišč - nadaljevanje zemljišč od obstoječih garaž pri vrstnih hišah proti krožni čečovski cesti na
parc. Št. 795/37 in 792/37 k. o. Ravne. Na priloženih grafičnih prilogah so člani sveta nazorno videli za
katera zemljišča se podaja predlog. Člani so ugotovili, da bi bilo racionalno predlagane dele zemljišč , ki so
locirana od zadnjih garaž pri vrstnih hišah v smeri Z proti krožni čečovski cesti, urediti kot dodatna
parkirišča, saj le teh primanjkuje, pri zadnjem nizu vrstnih hiš, kjer etažni lastniki koristijo dele zemljišč za
vrtove oz. zelenice, pa bi bilo le te dele zemljišč smiselno odprodati oz. jih dati v najem, saj tudi drugi
občani po Čečovju, ki uporabljajo občinsko zemljišče za vrtove, letno plačajo za to uporabo najemnino.
Točka 4
Člane sveta Č S Čečovje je predsednik seznanil , da se izvajajo tekoča in dogovorjena dela na javnih
površinah (kdaj nabava in dosip mivke v peskovnike in dobava in namestitev novih klopi). V tem času se je
uredila sanacija ugreza kanalizacije med stan. Blokoma Čečovje 9 in 10, pričela se je izvedba peš poti na V
strani bloka Čečovje 51,52, večja investicijska dela na cestah (rekonstrukcije) dveh cest in sicer od stan.
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Hiše Golob do stan. Hiše Koren in rekonstrukcija ceste Nav rški vrh pa se bo očitno pričela izvajati kasneje.
Za manjša dogovorjena dela pa bo predsednik pridobil informacije do naslednje seje sveta ČS Čečovje.
ČLani sveta so v razpravi ponovno pohvalili košnjo zelenic, saj so čečovske zelenice takšne, kot smo si jih
želeli že vsa leta in bistveno polepšajo okolico stanovanjskih blokov.
Točka 5, 6
Prejete pošte ni bilo, zato so podana samo vprašanja in pobude pod tč. 6 in sicer:
1. Predlog: z asfaltom se naj izravna udarna jama (1 do 1,5 m2) na vzhodni strani OŠ Juričevega
Drejčka na pločniku.
2. V makadamski izvedbi urediti parkirišča na S strani stan. Blokov Čečovje 8,9,10,11 (dogovorjeno)
3. Gramoziranje parkirišč pri stolpnici Čečovje 7
4. Urediti 7 m pohodnih plošč od stan. Bloka Čečovje 22b proti stan. Bloku Čečovje 37 a
5. Pobuda: urediti enosmerni promet na cesti od stan. Bloka Čečovje 22A do križišča pri OŠ
Juričevega Drejčka (cesta je nevarna, zelo prometna, občani so nas opozorili, da po tej cesti izvajajo
dejavnosti (rolanje, kolesarjenje s skiroji-učenci šole Juričevega Drejčka)
6. Posekati vsaj dve večji smreki pri stan. Bloku Čečovje 17a b, saj smola iz smrek smoli obešeno
perilo in druga oblačila pod smrekami
7. Pregledati in urediti, da pri večjih nalivih ne bi prihajalo do izliva kanalizacijskih meteornih vod v
kletne prostore stan. Blokov Čečovje 39ab in Čečovje 18a,b,c
8. Vprašanje: Glede polemike v občinskem gradivu v zvezi z izplačili odpravnin (seveda se izraža
neenakost izplačil med delavci JKP LOG) nam posredujte podatek, kolikšna je višina izplačila
odpravnin delavcem, ki imajo sklenjene individualne pogodbe, in ali to velja za vse vodilne z
individualnimi pogodbami v podjetjih, zavodih in drugih ustanovah, katerih ustanovitelj je občina
Ravne na Koroškem.
Ker ni bilo drugih vprašanj, pobud in predlogov, je predsednik sveta ČS Čečovje zaključil sejo sveta ob
19.15 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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