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: 24. 10. 2017

Zapisnik
27. Redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v torek, dne 24.10.2017 ob 17.00 uri v prostorih ČS Čečovje, Čečovje
12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 26.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 in podaja mnenja o eventuelnem poseku bukev na brežini nad vrtcem Solzice
5. Obravnava in priprava predloga finančnega načrta ČS Čečovje za leto 2018
6. Seznanitev članov svta o aktivnostih v zvezi s predvideno gradnjo garažne hiše (AMD) na prostoru dveh
starih AMD garaž
7. Prejeta pošta
8. Pobude, predlogi, vprašanja
9. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Branko Čuk, Uršula
Gostenčnik,Mirjam Mlakar, Alojz Cigale
Odsotni: Enriko Plevnik-opravičil odsotnost
Točka 1 in 2
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda je bil soglasno sprejet
sklep:
Sklep 1/27
Zagotovljena je sklepčnost, potrdi se dnevni red 27. Redne seje sveta ČS Čečovje s pripombo, da se podajo odgovori
na nerealizirane pobude, predloge dane na zapisnik 26. Redne seje.
Točka 3
Člane sveta Č S Čečovje je predsednik seznanil , da so v zaključni fazi skoraj vsa dogovorjena dela na javnih
površinah in sicer so izvedena dela naslednja: 1. Parkirišča na S strani stan. Blokov Čečovje 8,9,10,11, parkirišča pri
stolpnici Čečovje 7, parkirišče za zadnji garaži pri stan. Bloku Čečovje 18c, izvedena je tlakovana peš pot mimo
zbornice OŠ Jurievega Drejčka, peš pot od vogala stan. Bloka Čečovje 23ab do vogala stan. Bloka Čečovje 37a,
uredila se je površina pri otroškem igrišču na Čečovju (čaka se samo še na postavitetv novih klopi). Od večjih
investicij na komunalno cestni infrastrukturi pa je dokončana ulična cesta od stan. Hiše Golob do stan. Hiše Koren
(izvedla se je celovita rekonstrukcija ceste z asfaltno preplastitvijo), v zaključni fazi pa je cesta na Navrški vrh na
lokaciji stan. Hiša Kotnik do stan. Hiše Kastivnik. Urbana oprema se redno vzdržuje, opravila pa se je tudi zadnja
košnja zelenic in tudi letos je potrebno poudariti,da so se košnje zelenic opravile hitro in kvalitetno.
Točka 4
Člane sveta je predsednik seznanil z dopisom občine, da se poda mnenje o eventuelnem poseku rdečih bukev na
brežini nad vrtcem Solzice s priloženim strokovnim mnenjem arboristinje, kjer je navedeno, da se morajo drevesa
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ohraniti, možno pa je podreti le eno bukev in jasen. Člani sveta so se strinjali z obrazloženo strokovno presojo in
mnenje članov ČS Čečovje je, da se linija rdečih bukev ohrani, poseka pa se naj drevesi, tako ko je v strokovni presoji
navedla arboristinja.
Sklep 2/27
Člani sveta ČS Čečovje soglašajo s strokovnim mnenjem arboristinje glede ohranitve rdečih bukev na brežini nad
vrtcem Solzice, odstraniti pa je možno le eno bukev in en jasen, ki ga določi arboristinja.
Točka 5
Člani ČS Čečovje so bili seznanjeni, da je potrebno v skladu z poslanimi navodili o zaključku izvrševanja proračuna
občine Ravne na Koroškem upoštevati omejitve v zvezi z obveznostmi, ki zapadejo v plačilo v breme občine do
vključno ponedeljka 16.10.2017, v skladu z navodilom in obvestilom za pripravo proračuna za leto 2018, pa je
potrebno pripraviti predlog finančnega načrta za ČS Čečovje za leto 2018.
Člani sveta so po obravnavi in burni razpravi sprejeli stališče, da je bila za delovanje dela sveta ČS Čečovje in za
izvedbo protokolarnih dogodkov (tradicionalnih prireditev v ČS Čečovje) višina odobrenih sredstev za leto 2017
primerna in pripravi se predlog finančnega načrta ČS Čečovje v enaki višini, to je 6.100,00 EUR. Seveda pa se bo
detajlneje obdelal program prioritet investicij v komunalno cestno infrastrukturo in druge javne površine, opredeliti in
določiti pa je potrebno tudi višino sredstev potrebnih za vzdrževanje in novo nabavo urbane opreme.
Sklep 3/27
Člani sveta predlagajo, da se glede primerne višine sredstev, ki je omogočala nemoteno delovanje ČS Čečovje v letu
2017, tudi za leto 2018 predvidijo za delovanje ČS Čečovje finančna sredstva v višini 6.100,00 EUR.
Sklep 4/27
Člani so obravnavali in sprejeli tudi plan potrebnih del na javnih površinah in pa seveda opredelili tudi prioriteto
večjih vlaganj v komunalno cestno infrastrukturo in sicer:
Manjša dela na javnih površinah:
1. Protiprašna izvedba javne površine na Z strani stan. Bloka Čečovje 23ab
2. Protiprašna izvedba makadamske površine od stan. Bloka Čečovje 22a do stan. Četvorčka Čečovje 21
3. Protiprašna ureditev in asfaltna preplastitev javnih površin pred stan. Polstolpnicami Čečovje 53,54 in 55
4. Izvedba tlakovane površine pred polstolpnico Čečovje 47
5. Izvedba tlakovane peš poti med stan. Blokoma Čečovje 33 in 34
6. Izvedba tlakovane peš poti od platoja TUŠ do stolpnice Čečovje 4
7. Izvedba peš poti za garažami pri UE Ravne na Koroškem
8. Izvedba ograje pri stopnicah pri polstolpnici Čečovje 31
9. Izvesti določena manjša dela na javnih površinah pri stolpnicah Čečovje 1,2,3 4 s katerimi bi pridobili kar
nekaj prepotrebnih parking prostorov
Večje investicije v komunalno cestno infrastrukturo:
1. Sofinanciranje javnih parkirišč (garažna hiša na J Čečovja)
2. Rekonstrukcija dovoznih cest k vrstnim hišam Čečovje 41,42,43,44,45
3. Izvedba javne kanalizacije za stan. Hiše ob suhi na skrajnem J naselja Čečovje
4. Preplastitev ceste do Centra za socialno delo
5. Nadaljevanje rekonstrukcije ceste Čečovje-Navrški vrh
Urbana oprema:
1. Nabava novih klopi za naselje Čečovje (vsaj 10 novih klopi)
2. Nabava košev za odpadke
3. Nabava mivke za peskovnike
4. Sanacija forme vive na platoju TUŠ
Točka 6
Ponovno je Predsednik je člane sveta ČS Čečovje seznanil, da aktivnosti v zvezi s predvideno gradnjo garažne hiše z
javnimi parkirišči (87) gredo v pravo smer. V gornjem sklepu ČS Čečovje je seveda navedeno, da je potrebno
sofinanciranje s strani občine in menimo, da bodo svetniki nameravano gradnjo javnih parkirišč (87) podprli in v
proračunu zagotovili potrebni finančni vložek, da bi lahko z marcem 2018 pričeli z nameravano gradnjo, ki bi bila
velika pridobitev za Čečovje in za celotno občino Ravne na Koroškem.
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Sklep 5/27
Svet ČS Čečovje predlaga občinskemu svetu, da v proračunu za leto 2018 rezervira (predvidi) potrebna finančna
sredstva za sofinanciranje predvidene gradnje 87 javnih parkirišč na strehi garažje hiše.
Točka 7
Pod prejeto pošto so dopisi občine obravnavani pod tč. 5 –finančni načrt ČS Čečovje in tč. 4. Eventuelni posek bukev
na brežini nad vrtcem Solzice
Točka 8
Vprašanja:
1. Okrog forma vive na platoju TUŠ je varovalna ograja postavljena pred tremi mesecemi in do danes se še ni
pričela sanacija (kdaj?)
2. Kar nekaj občanov se je obrnilo na ČS Čečovje s vprašanji, kdo je bil pobudnik poiigona za pse, kljub
negativnemu mnenju sveta ČS Čečovje (občani preberejo natančno naše zapisnike izobešene na oglasni
deski), vrednost izvedbe poligona , poudarjajo pa navedbe stroke, da je iskati lokacije za poligone za pse izven
urbanega naselja, na obronkih naselij ali drugih primernih površinah
3. Rekonstruiral se je del toplovoda med polstolpnicama Čečovje 33 in 34 in izvajalec mora povrniti vse v
prvotno stanje, izravnati teren, izvesti peš pot (v dogovoru z občino bi jo lahko tlakovali) teren zahumusirati in
posejati travo. (pozvati izvajalca)
4. Potrebno bi bilo na cestišču konec stan. 26,28,30,32 (100m blok) postaviti prometni znak (prehod pešcev),
kjer kar največ malih šolarčkev koristi pot v šolo
5. Kdaj bo urejen enosmerni promet in pločnik do OŠ Juričevega Drejčka, cesta je prometna in kar precej
šolarčkov hodi v šolo po tej še edini dvosmerni cesti na Čečovju
6. Ali se bo podrla smreka (največja od štirih) pri stan. Bloku Čečovje 17
Posekati suhe smreke na brežini S stran stolpnice Čečovje 2
1. Odstrani slamnato pregrado ob živi meji nasproti bara Pariz
2. 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 18.30 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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