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: 12. 6. 2015
Z A P I S N I K
6. redne seje sveta ČS Čečovje, ki je bila v četrtek, dne 11. 6 .2015 ob 18.00 uri v pisarni ČS
Čečovje, Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled opravljenega dela iz naslova prenesenih pristojnosti
3. Pregled del, ki so bila predvidena iz naslova proračuna občine Ravne na Koroškem
4. Prejeta pošta
5. Razno
Navzoči: Marijan KOKOL, predsednik sveta ČS Čečovje, člani: Karmen Sedovšek, Uršula
Gostenčnik, Branko Čuk, Alojz Cigale, Mirjam Mlakar
Odsotni: Enriko Plevnik
Točka 1
Na podlagi ugotovljene navzočnosti in potrditve sklepčnosti ter predlaganega dnevnega reda
je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 1/6
Zagotovljena je sklepčnost in potrdi se dnevni red 6. redne seje sveta ČS Čečovje, potrdi pa se
tudi zapisnik 5. redne seje sveta ČS Čečovje.
Točka 2
Predsednik sveta ČS Čečovje je člane sveta seznanil o dosedaj opravljenem delu iz naslova
prenesenih pristojnosti. Pojasnil je, da so bila na podlagi terenskega ogleda pregledana
otroška igrala, klopi in druga urbana oprema in na podlagi poročila, ki sta ga izdelala g.
Marijan Kokol in Branko Pogorevc (CUDV) je bilo naročeno delo za vsa popravila.
Izvajalec del (CUDV) je dela na urbani opremi (popravila - menjava letev na klopeh,
popravila otroških vrtiljakov in gugalnic) opravil v skladu z naročilom do 11. 6. 2015. V teku
je nabava 4 košev za odpadke, prav tako pa so uredili tudi cvetlični nasadi, ki jih skrbni
občani Čečovja urejujejo sami. Člani sveta smo obravnavali in razpravljali tudi o košnji
zelenic in ponovno ugotovili, da bodo tri košnje zdaleč premalo, prav tako pa niso zadovoljni
občani, ki že leta pri določenih stan. blokih sami kosijo zelenice.
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Točka 3
Predsednik sveta ČS Čečovje je članom sveta pojasnil in obrazložil, da se iz naslova
proračuna občine Ravne na Koroškem končuje izvedba otroškega igrišča pri stan. Blokih
Čečovje 37, 38, 22 in 23, za druga investicijska dela na komunalno cestni infrastrukturi, pa
bo potrebno povprašati župana, kaj je še predvideno iz naslova investicij in podanih prioritet
ČS Čečovje, da bi se v letu 2015 pričela dela izvajati (mišljeni dostavljeni predračuni za
ureditve določenih javnih površin-protiprašne ureditve, izvedba peš poti, dodatnih parkirišč),
vse navedeno je že bilo posredovano strokovnim službam občine Ravne na Koroškem.
Sklep 2/6
Predsednik sveta in podpredsednica sveta dogovorita za 24. junij 2015 sestanek z županom,
kjer bosta predstavila mnenja, pobude in predloge sveta ČS Čečovje.
Točka 4 – prejeta pošta
ČS Čečovje je prejela dopis stanovalcev Čečovja 48, kjer so opisali, da bi bilo potrebno pred
blokom urediti parkirišče, ki je sedaj v makadamu, prav tako pa bi bilo potrebno odstraniti
drevesa tik pri fasadah bloka, saj bodo v jeseni pričeli z ureditvijo toplotne izolacije bloka.
Člani sveta pozitivno ocenjujejo njihov predlog in dopis bo ČS Čečovje posredoval
strokovnim službam občine Ravne na Koroškem.
Prav tako so stanovalci bloka Čečovje 11abc, poslali na ČS Čečovje dopis, kjer navedli, da bi
želeli postaviti na zelenici pred blokom nekaj manjših PVC otroških igral, namenjenih samo
malčkom, ki pa jih bodo odstranili, ko jih ne bodo več potrebovali. Vlogo za najem zemljišča
so poslali občinskim strokovnim službam. ČS Čečovje daje pozitivno mnenje k predlagani
postavitvi igral, potrebno pa je tudi poudariti, da stanovalci že leta in leta sami skrbijo za
zelenico pred blokom (kosijo in urejuje grmovnice). Vlogo in soglasje večine etažnih
lastnikov bo ČS Čečovje posredovala strokovnim službam občine Ravne na Koroškem.
Gospa Andreja Čibron je ČS Čečovje posredovala zajetno dokumentacijo v zvezi
otežkočenimi izvozi iz dovoznih cest pri vrstnih hišah na Čečovju 41 do 46. Predlog za
prometno ureditev, ki bi jim omogočala varne izvoze so stanovalci posredovali na več
naslovov (strokovne službe občine, sosvetu policijske postaje Ravne na Koroškem, komisiji
za preventive v cestnem prometu). Po mnenju predsednice SPVCP. Mag. Jelke Klemenc, so
izvozi pri vrstnih hišah primerno označeni, vendar to ni preprečilo dveh prometnih nesreč, pri
vklučevanju vozil na krožno čečovsko cesto. Predlagana je bila namestitev ogledal, ki bi
omogočala varnejšo vključitev, vendar tudi ta predlog ni bil sprejet. ČS Čečovje predlaga, da
bi skupno ponovno proučili možnosti , ki bi dejansko omogočala varne in neovirane izvoze
vozil iz zaprtih dovozov pri vrstnih hišah Čečovje 41 do 46. Strokovnim službam bo
posredovana vsa dosedanja dokumentacija v zvezi z omenjeno problematiko.
Točka 7
1. Predlogi: Člani sveta predlagajo namestitev še ene cestne ovire na lokaciji OŠ Juričev
Drejček in na cesti za starim trgovski domom pri stan. blokih Čečovje 8, 9, 10 in 11.
Glede na to, da so na cesti Janeče, na lokaciji od stan. hiše Večko, Oderlap do kem.čist.
Krivograd postavljene tri kar visoke cestne ovire in glede na to, da je cesta za motorni
promet zaprta, bi bilo res smiselno upoštevati naš predlog, saj je varnost naših občanov res
ogrožena.
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2. Vprašanje: ali lahko etažni lastniki primerno uredijo že dosedanje lokacije, kjer imajo
nameščene posode za komunalne odpadke, na način, da prostor izravnajo in tlakujejo,
seveda pa so že sedanje lokacije na občinskem zemljišču.
3. Zahteva: stanovalci stolpnice Čečovje 3, zahtevajo, da se v skladu z dogovorom uredi
zelenica do forma vive na bunkerju, to pomeni, da izvajalec del zemljišče primerno uredi,
humuzira in zatravi in zelenico spravi v prvotno stanje.
Ker ni bilo drugih pobud,vprašanj, predlogov je predsednik sveta ČS Čečovja, sejo
zaključil ob 19.30 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),
župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen,
direktorica OU, mag. Vlasta Kupljen,
svetniki OS,
arhiv
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