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: 7. 9. 2017

Zapisnik
26. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v četrtek, dne 7.9.2017 ob 18.00 uri v prostorih ČS Čečovje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 25.redne seje sveta ČS Čečovje
3. Pregled in obravnava dosedaj opravljenih del na komunalno cestni infrastrukturi in drugih javnih
površinah v ČS Čečovje
4. Obravnava predvidene gradnje garaţne hiše (AMD garaţe –dva niza na J Čečovje)
5. Prejeta pošta
6. Pobude, predlogi, vprašanja
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Enriko
Plevnik, Uršula Gostenčnik
Odsotna: Alojz Cigale, Mirjam Mlakar
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno
sprejet sklep:
Sklep 1/26
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 26. Redne seje sveta ČS Čečovje s pripombo, da se podajo
odgovori na nerealizirane pobude, predloge dane na zapisnik 25. Redne seje.
Točka 3
Člane sveta ČS Čečovje je predsednik seznanil, da se je na veliko veselje občanov zaključila izvedba
protiprašne ureditve parkirišča pri stolpnici Čečovje 7, zaključila se je protiprašna ureditev parkirišča na S
strani stan. Blokov Čečovje 9,10,11 in manjši del javne površine pri zadnji garaţi za stan. Blokom Čečovje
18c. Zaključila se je tudi rekonstrukcija ceste od odcepa lokalne ceste Čečovje – Šrotnek mimo stan. Hiše
Golob do stan. Hiše Koren z novo asfaltno prevleko. V izvajanju pa je tudi rekonstrukcija dela lokalne ceste
Čečovje - Navrški vrh od stan. Hiše Kotnik do stan. Hiše Kastivnik. Ţe pred temi deli je bila izvedena
pešpot pri stan. Bloku Čečovje 52, čakamo pa še na izvedbo peš poti mimo zbornice OŠ Juričevega Drejčka.
Čečovske zelenice so redno košene in še poudarijo izgled urejenosti naselja, ki sovpada z novimi fasadami
stanovanjskih blokov, ki jih je čedalje več. Urbana oprema je v solidnem primernem stanju, seveda pa bo
potrebno naslednje leto predvideti nabavo nekaj novih klopi. Člani sveta so z zadovoljstvom ugotovili, da se
investicijski ciklus ni ustavil, da se je v ČS Čečovje tudi v letošnjem letu namenilo kar nekaj sredstev za
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posodobitev komunalno cestne infrastrukture, seveda pa bo potrebno v naslednjem letu doreči in urediti še
določena investicije v Komun. Cestno infrastrukturo.
Točka 4
Predsednik je člane sveta ČS Čečovje seznanil, da je prisostvoval dvema sestankoma za gradnjo garaţne
hiše na J Čečovja (AMD dva niza obstoječih garaţ) na JV strani stan. Bloka Čečovje 53. Pred petimi leti se
je podala pobuda za gradnjo s strani AMD Ravne na Koroškem, sveta ČS Čečovje je s sklepom pozitivno
ocenil predvideno gradnjo, saj bi občani pridobili na strehi garaţne hiše cca 87 parkirnih mest, ki so še kako
potrebna (ţe trije stanovanjski bloki v bliţini Čečovje 53, 54, in 55 imajo vsaj trideset do štirideset parkirnih
mest premalo). Z vodstvom AMD smo bili tudi na sestanku pri ţupanu Dr. Tomaţu Roţenu, ki je predvsem
ţelel potrditev in se seznaniti z odzivom potencialnih kupcev garaţ, ki bi seveda s kupninami pokrili
investicijo. Po tem sestanku pa je bil organiziran sestanek v prostorih AMD, katerega se je udeleţilo kar
precejšnje število potencialih kupcev. Ugotovitev je bila, da bi za začetek investicije bilo potrebno zagotoviti
prodajo vsaj 60 garaţnih enot in da občina sofinancira parkirna mesta na strehi garaţne hiše. Na sestanku je
bil imenovanj tudi 7 članski gradbeni odbor, v katerega so bili imenovani 4 člani AMD, dva predstavnika
kupcev in predstavnik ČS Čečovje. Člani sveta so podane informacije pozitivno ocenili in seveda soglasno
sklenili:
Sklep 2/26
Predlaga se občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da v proračunu za leto 2018, predvidi (rezervira)
potrebna sredstva za sofinanciranje izgradnje prepotrebnih parkirnih mest na strehi garaţne hiše.
Sklep 3/26
Člani sveta so potrdili imenovanje Marijana KOKOLA za člana gradbenega odbora predvidene gradnje
garaţne hiše.
Prejete pošte ni bilo, zato so podana samo vprašanja in pobude pod tč. 6 in sicer:
1. Posekati suhe smreke na breţini S stran stolpnice Čečovje 2
2. Odstrani slamnato pregrado ob ţivi meji nasproti bara Pariz
3. Potreben bo obrez velikih grmovnic v naselju Čečovje
Ker ni bilo drugih vprašanj, pobud in predlogov, je predsednik sveta ČS Čečovje zaključil sejo sveta ob
19.30 uri.

Zapisal:
Marijan KOKOL

Predsednik sveta ČS Čečovje
Marijan KOKOL,univ.dipl.prav.

Razdelilnik:
člani sveta ČS - 7x,
oglasna deska - 1x (Marijan Kokol),
ţupan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaţ Roţen,
direktorica OU, Anita Potočnik Slivnik,
svetniki OS,
arhiv
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