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SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  

V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 

Gačnikova pot 5 

2390   Ravne na Koroškem 

 

Številka:  843-0002/2015-4 

Datum: 20. 5. 2015 

 

 

SKLEPI 2. TERENSKEGA OGLEDA, 20. 05. 2015  
 

 

 

Sklep 1.1:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Tolsti vrh 83a do šole Prežihovega 

Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča, ki je pri 

Gostilni Brigita in ugotovili, da pot poteka najprej po občinski 

nekategorizirani makadamski cesti in nato po lokalni asfaltirani cesti LC 350 

131 in da ob nobeni ni pločnika in tudi ne prehoda za pešce. Na podlagi tega 

smo ocenili, da je pot NEVARNA, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja. 

 

Sklep 1.2:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Tolsti vrh 85d do šole Prežihovega 

Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, 

da pot poteka po lokalni cesti LC 350 131 in da ob njej ni pločnika in tudi ne 

prehoda za pešce. Na podlagi tega smo ocenili, da je pot NEVARNA, saj ni 

zagotovljene varnosti za šolarja. 

 

Sklep 1.3:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Tolsti vrh 54 do šole Prežihovega 

Voranca na Čečovju oz. do  najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, 

da pot poteka po lokalni cesti LC 078 131 in da ob njej ni pločnika. Do 

avtobusnega postajališča mora tudi prečkati lokalno cesto LC 350 131, kjer 

tudi ni prehoda za pešce. Na podlagi ogleda smo ocenili, da je pot 

NEVARNA, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja. 

 

Sklep 1.4:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Stražišče 14 do šole Prežihovega 

Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, 

da pot (ko se vrača iz šole) poteka po lokalni cesti LC 350 131 in da ob njej 

ni pločnika in tudi ne prehoda za pešce. Na podlagi tega smo ocenili, da je 

pot NEVARNA, saj ni zagotovljene varnosti za šolarja. 

 

Sklep 1.5:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Stražišče 30 do šole Prežihovega 

Voranca na Čečovju oz. do najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, 

da pot poteka po gozdni cesti ali po občinski cesti JP 850 911 in da ob cestah 

ni pločnika. Na podlagi tega smo ocenili, da je pot NEVARNA, saj ni 

zagotovljene varnosti za šolarja. 

 

Sklep 1.6:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Brdinje 43 do šole v Kotljah oz. do 

najbližjega avtobusnega postajališča in ugotovili, da pot poteka najprej cca 

100m po gozdni cesti, ki vodi samo do treh hiš in je pregledna, nato pa po 

pešpoti (kolesarski stezi) ob regionalni cesti do Kotelj. Tam prečka 

regionalno cesto na prehodu za pešce in nato po pločniku hodi do šole. Na 

podlagi teh  ugotovitev smo ocenili, da je pot VARNA. 

 

Sklep 1.7:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Brdinje 49a do šole v Kotljah in 

ugotovili, da pot poteka najprej cca 100m po makadamski cesti - ulici, nato 

pa po pešpoti (kolesarski stezi) ob regionalni cesti do Kotelj. Tam prečka 

regionalno cesto na prehodu za pešce in nato po pločniku hodi do šole. Na 

podlagi teh  ugotovitev smo ocenili, da je pot VARNA. 
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Sklep 1.8:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Brdinje 47b do šole v Kotljah in 

ugotovili, da pot poteka najprej nekaj metrov po makadamski cesti - ulici, 

nato bi moral šolar do pešpoti prehoditi cca 100m ob regionalni cesti Kotlje-

Slovenj Gradec, kjer ni pločnika ali pešpoti.  Na podlagi teh  ugotovitev smo 

ocenili, da je pot NEVARNA. 

 

Sklep 1.9: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Podgora 32b do šole v Kotljah in 

ugotovili, da pot poteka lahko poteka po občinski cesti LC 350 171 ali po JP 

850 831 in nato po LC 350 101. Nobena od teh cest ni varna za šolarja, saj 

nobena ni v celoti opremljena s pločnikom in prehodi za pešce. Na podlagi 

teh  ugotovitev smo ocenili, da je pot NEVARNA. 

 

Sklep 1.10:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Podgora 41 do šole v Kotljah in 

ugotovili, da pot poteka lahko poteka po občinski cesti LC 350 171 ali po JP 

850 831 in nato po LC 350 101. Nobena od teh cest ni varna za šolarja, saj 

nobena ni v celoti opremljena s pločnikom in prehodi za pešce. Na podlagi 

teh  ugotovitev smo ocenili, da je pot NEVARNA. 

 

Sklep 1.11:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Preški vrh 13c do šole Prežihov Voranc 

na Čečovju in ugotovili, da pot poteka najprej po makadamski cesti, nato po 

občinski cesti JP 850 841 in nato po lokalni cesti LC 350 101. Ker nobena od 

cest nima pločnika in prehodov za pešce, smo na podlagi ugotovitev ocenili, 

da je pot NEVARNA. 

 

Sklep 1.12:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Preški vrh 19b do šole Prežihov 

Voranc na Čečovju in ugotovili, da pot poteka najprej po gozdni cesti, nato 

po občinski cesti JP 850 871 in nato po lokalni cesti LC 350 101. Ker nobena 

od cest nima pločnika in prehodov za pešce, smo na podlagi ugotovitev 

ocenili, da je pot NEVARNA. 

 

Sklep 1.13:  Člani SPV smo si ogledali šolske poti v naselju Tolsti vrh (Dobrije II) in 

ugotavljamo, da je bil na glavni cesti Dravograd-Ravne urejen prehod za 

pešce in avtobusni postajališči in da je vstopanje in izstopanje na avtobus 

varno. Ugotavljamo pa, da je stanje na občinskih cestah v naselju ostalo 

nespremenjeno in da cesti JP 850 061 in JP 850 381, po katerih šolarji 

pridejo do avtobusa, nimata pločnika. Zato ocenjujemo, da je šolska pot 

NEVARNA. 

 

Sklep 2.1:  Člani SPV smo si ogledali lokacijo pri Gostilni Brigita v Strojnski reki, kjer 

avtobus ustavlja in potniki vstopajo in izstopajo. Ugotovili smo, da je v danih 

razmerah kolikor je mogoče poskrbljeno za varno vstopanje in izstopanje, 

da pa avtobus ustavlja na cesti ali pa na privatnem zemljišču. Zato 

predlagamo županu, da občinska uprava v svoje plane uvrsti ureditev 

avtobusnega postajališča in prehoda za pešce v okolici Gostilne Brigita in s 

tem pripomore k varnosti otrok in vseh ostalih udeležencev v prometu.    

 

Sklep 2.2:  Člani SPV smo si ogledali občinsko cesto LC 350 131 mimo hiše Zelen Breg 

2. Ugotovili smo, da je cesta tik ob hiši in da po njej poteka promet brez 

omejitev. Ugotovili smo, da je nižje ob cesti postavljen prometni znak, ki 

omejuje hitrost na 40 km/h, da pa znak razveljavi prvo križišče. Zato člani 

predlagamo, da se znak dopolni z dopolnilno tablo, kjer bo navedena dolžina 

omejitve. Enako predlagamo z nasprotne strani.  

 

Sklep 2.3:  Člani SPV smo si ogledali javna parkirišča pred Upravno enoto na Čečovju in 

ugotovili, da so parkirišča široka 2.3m. To pa je premalo, da bi bila vozila 

lahko pravilno parkirana, temveč stojijo čez črte. Zaradi tega prihaja do 
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nepravilnega parkiranja. Županu zato predlagamo, da se v planu del predvidi 

nov izris parkirišča, ki bo usklajen z aktualno zakonodajo. 

 

Sklep 2.4.1:  Člani SPV smo si ogledali cesto pri OŠ Koroški Jeklarji na Javorniku in 

ugotovili, da je na izvozu na cesto JP 850 611, na V strani šole, nasproti 

bloka Javornik 30, narisana talna oznaka STOP, manjka pa prometni znak. 

Na podlagi ugotovljenega člani predlagamo županu, da odredi postavitev 

prometnega znaka II-2 »Ustavi«.  

 

Sklep 2.4.2:  Člani SPV smo si ogledali cesto pri OŠ Koroški Jeklarji na Javorniku in 

ugotovili, da je v križišču cest JP 850 611 in LZ 350 071 ovirana preglednost 

zaradi predmetov, naloženih na zelenici pri bloku Javornik 60, kjer firma 

Gračič d.o.o. izvaja fasaderska dela. Predsednica bo opozorila izvajalca teh 

del.  

 

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  predsednica SPVCP 

 

 

 


