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: 20. 4. 2015
Z a p i s n i k
5. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v sredo dne 15. 4.2015 ob 16.30 uri v pisarni ČS
Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1.Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava poročila o terenskem ogledu urbane opreme v naselju Čečovje (otroška igrala,
klopi, koši za odpadke, peskovniki, zelenice)
3. Seznanitev članov sveta o pričetku izvedbe urbane ureditve v naselju Čečovje
4. Seznanitev članov sveta o skupnem ogledu naselja Čečovje z ţupanom dr. Tomaţem
Roţenom
5. Tradicionalno postavljanje mlaja pred OŠ Preţihovega Voranca (praznovanje dneva OF
27.april in 1.maja praznika dela)
6. Prejeta pošta
7. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Uršula
Gostenčnik, Branko Čuk, Alojz Cigale in Enriko Plevnik
Točki 1
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/5
Zagotovljena je sklepčnost in potrdi se dnevni red 5. Redne seje sveta ČS Čečovje, potrdi pa
se tudi zapisnik 4. Redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 2
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil o terenskem pregledu urbane opreme v
naselju Čečovje, ki ga je opravil skupaj s predstavnikom CUDV g. Pogorevc Brankom, v
četrtek dne 9. 4. 2015. Pregledala se je vsa urbana oprema (klopi, otroška igrala, peskovniki,
koši za odpadke), ki jo bo potrebno popraviti oz. s časom nabaviti in namestiti novo urbano
opremo. Prav tako se je ugotovilo,da bodo klopi, ki so se vsako leto obnavljale (popravljale)
vzdrţale še kakšni 2 do tri leta, potem pa bo potrebno razmisliti o nabavi novih klopi, saj se je
ugotovilo, da so betonski temelji (nosilci) dotrajani in kar na precej klopeh ne bo več moč
pritjevati novih lesenih letev. Ugotovilo se je, da bo potrebno vsaj dva peskovnika zasuti,saj
se ne uporabljata, sta pa po pričevanju občanov in lastnih ugotovitev “stranišči” za pse in
mačke. Otroška igrala (gugalnice, vrtiljaki) so veči del ţelezne izvedbe in niso v skladu s
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predpisanimi standardi, tako, da jih bo potrebno letno odstranjevati in seveda nadomeščati na
istih lokacijah z novimi igrali. Prav tako se je ugotovilo, da je potrebno nabaviti vsaj 7 novih
košev za odpadke, odstraniti dotrajane ter te nove namestiti na ţe določene lokacije.
Ugotovilo se je, da so občani Čečovja vzorno očistili okolice svojih stan. Blokov, porezali
ţive meje, grmičevje in vejevje, ter ga deponirali na za to pripravljene začasno določene
deponije s s strain JKP LOG d.o.o., Cvetlični nasadi so vzorno urejeni, zato pa gre zahvala
vsem občanom naselja Čečovja, ki ţe leta in leta urejujejo pred svojimi bloke cvetlične
nasade. V razpravi, ki je sledila, je bilo moč ugotoviti, da bi tako kot se je prenesla prenešena
pristojonst košnja zelenic nazaj na občino oz. JKP LOG, prenesli tudi ostale prenešene
dejavnosti, ki so trenutno še v pristojnosti ČS Čečovje nazaj na občino. Prav tako je v razpravi
bilo povedano, da pač kar precej občanov zaproša za odstranitve dotrajanih starih dreves v
bliţini stanovanjskih blokov.
Sklep 2/5
Predsednik sveta se zadolţi, da sprotno posreduje prošnje občanov ţupanu in strokovnim
sluţbam, le te pa poskrbeti, da se staro dotrajano in predvsem drevje, ki ogroţa varnost in
premoţenje občanov odstranjuje, seveda pa bi bilo potrebno sprotno tudi novo nasaditi
primerna drevesa.
Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je članom sveta pojasnil in obrazloţil, da se je v okviru urbane
ureditve mesta Ravne na Koroškem, pričela izvedba urbane ureditve v naselju Čečovje.
Pričela se je urejati vzhodna breţina za stolpnico Čečovje 1 in izvajati gradbena dela pri
izvedbi novega otroškega igrišča med bloki Čečovje 37ab, 38ab, 23ab in 22ab. Vsa dela se
izvajajo na podlagi sprejetega proračuna občine Ravne na Koroškem s sredstvi EU in delno s
sredstvi proračuna Občine Ravne na Koroškem. Članom sveta je pojasnil tudi negodovanja in
nestrinjanja bliţnjih stanovalcev z izbrano lokacijo otroškega igrišča, zato bi bilo potrebno
pridobiti pisno obrazloţitev izbrane lokacije in vir sredstev za izgradnjo otroškega igrišča.
Sklep 3/5
Predsednik sveta do prihodnje seje pridobi pisno obrazloţitev, kdo, kdaj in zakaj je določil
lokacijo otroškega igrišča in s katerimi sredstvi bo financirano.
Točka 4
Predsednik sveta ČS Čečovje je seznanil člane sveta o skupnem ogledu naselja Čečovje, ki ga
je opravil skupno z g. ţupanom dr. Tomaţem Roţenom v ponedeljek dne 13. 4. 2015. Ţupanu
je predstavil ugotovitve terenskega ogleda urbane opreme ter mu posredoval določene
pridobljene predračune za eventuelne izvedbe del na javnih površinah (parkirišča, protiprašne
preplastitve ter druge manjše ureditve javnih površin), ter seveda seznam prepotrebnih
odstranitev dotrajanega starega drevja, ki je v napoto občanov in jim celo dela škodo na
stanovanjskih objektih. Po razpravi, so člani sveta sprejeli naslednji sklep:
Sklep 4/5
Zadolţi se predsednik sveta ČS Čečovje, da na naslednji seji poroča članom sveta o
eventuelnih izvedbah del, ki bi jih ţupan odredil za ureditev naselja Čečovje.
Točka 5
Predsednik sveta Marijan KOKOL je seznanil člane sveta o dosedanjih aktivnostih pri
organiziranju tradicionalne postavitve mlaja ob praznovanju 27. Aprila dneva OF in 1. Maja
praznika dela. Predsednik sveta je tako kot vsako leto zaprosil dosedanje donatorje, to je g.
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Rutar Ernesta, da ČS Čečovju podari smreko za mlaj, g. Slemenšek Marjana, da njegovi
strojniki z avtodvigalom mlaj postavijo in seveda Ravenske gasilce, da koordinirajo delo in
pripravijo vse potrebno za postavitev mlaja. Zbor članov sveta je ob 15.00 pred OŠ
Preţihovega Voranca, kjer bomo tako kot vsako leto pripravili tudi pogostitev udeleţencev
prireditve, samo postavljanje mlaja pa je predvideno za 15.30 uro.
Točka 6 – prejeta pošta
ČS Čečovje je prejela dopis ZKŠTM, s katerim je pozvana ČS Čečovje, da do 14. Maja 2015
posredujemo Miroslavu Osojniku prispevek o dejavnosti sveta ČS Čečovje. Prispevek bo
pripravil predsednik sveta Marijan KOKOL.
Točka 7
1. Vprašanja: stanovalci stolpnice 2 in 3 sprašujejo, kdaj bo občina Ravne na Koroškem
odstranila dotrajano novoletno razsvetljavo iz imenovanih stolpnic.
2. Pobude:
-S strokovnimi sluţbami dogovoriti nočni ogled naselja, zaradi umestitve svetil v res
temnih predelih naselja Čečovje
-pri novozgrajenem otroškem igrišču postaviti opozorilne table, ki prepovedujejo
dostop psom
-dokočno urediti platoje za gospodinjsko komunalne odpadke, saj kar večina le the
stoji na zemljiščih, ki bi jih bilo potrebno izravnati ali vsaj tlakovati, kar bi tudi
delavcem JKP LOG omogočilo laţji dostop in odvoz odpadkov iz zabojnikov.
-odstraniti rdeči kiosk pri trgovskem domu oz. dogovoriti z lastnikom zemljišča, da ga
le ta odstrani
- potrebno bi bilo angaţirati gasilce, da občasno poškropijo cestišče, ki se urejuje kot
dostopna cesta na DKT, (prah je res moteč za vse: dijake, obiskovalce DTK in
osrednje študijske knjiţnice)
Ker ni bilo drugih pobud,vprašanj, predlogov je predsednik sveta ČS Čečovja, sejo
zaključil ob 17.45 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),
ţupan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaţ Roţen,
direktorica OU, mag. Vlasta Kupljen,
svetniki OS,
arhiv
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