
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
URAD ŽUPANA 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem  
www.ravne.si; obcina@ravne.si 
tel. 02 821 6000, faks 02 821 6001   

                    

 

 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  

V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 

Gačnikova pot 5 

2390   Ravne na Koroškem 

 

Številka:   843-0002/2015-5 

Datum: 17. 12. 2015 

 

SKLEPI 5. SEJE SPVCP, 18. 11. 2015  
 

 

Sklep 5.1.1: Zapisnik 4. seje SPV je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 5.2.1: Zapisnik tretjega terenskega ogleda je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 5.3.1: Člani SPV bomo spremljali situacijo ogledala v križišču v naselje Kotlje I. v 

različnih časovnih terminih v kolikor bi bila za slabo preglednost kriva dnevna 

svetloba. Ravno tako naj JKP Log preveri možnost postavitve ogledala 

»višje« na travnik in s tem zagotovi boljšo preglednost. 

 

Sklep 5.3.2: Člani SPV predlagamo postavitev prometne signalizacije za prepoved 

ustavljanja in parkiranja ter dopolnilno tablo z dolžino na cesti mimo 

Gimnazije Ravne ter Srednje šole Ravne do knjižnice dr. Franca Sušnika.  

 

Sklep 5.3.3: Člani SPV ugotavljamo, da bi bilo iz vidika varnosti smiselno namestiti 

zaščitno ograjo na pešpoti med križiščem v Kotljah proti naselju Brdinje in s 

tem zagotoviti večjo varnost peščev. 

 

Sklep 5.3.4: Člani SPV bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili možnost 

postavitve hitrostnih ovir na lokaciji v obrtni coni Log od krožišča do 

avtopralnice Rentaj.me. 

 

Sklep 5.3.5: Člani SPV bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili stanje na cesti 

med trgovino Mercator ter Vrtcem Ravne enota Ajda v Kotljah. 

 

Sklep 5.3.6.1: Člani SPV bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili možnost 

postavitve hitrostne ovire pred stanovanjsko hišo Tolsti vrh 92 (LC 

350131-Cesta Ravne na Koroškem - Zadnji dinar – Strojna). 

 

Sklep 5.3.7: Na cesti JP 850 910 Cesta Ravne-Meležnik-Merkačev mlin se opravljajo dela, 

zato je potrebno pridobiti informacije, kaj se dela ter zakaj je bila tam 

postavljena prometna signalizacija za prepoved prometa tovornim vozilom. 

 

Sklep 5.3.8: Člani SPV ugotavljamo, da je pot od Osnovne šole Prežihovega Voranca do 

letnega bazena, kjer stoji avtobus, varna, saj ne prečka ceste, niti ni v bližini 

ceste, zato menimo, da iz vidika varnosti ni potrebno, da se učenka vozi 

domov s kombijem.  

 

Sklep 5.4.1: Glede na že večkrat podano pobudo za postavitev velike usmerjevalne table 

v križišču v Kotljah, člani SPV pozivamo upravo Občine Ravne na Koroškem, 
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da posreduje odgovor Direkcije za ceste Republike Slovenije, zakaj ne 

postavijo usmerjevalne table.  

 

Sklep 5.4.2: Upravo Občine Ravne prosimo za odgovor, zakaj se dela v križišču za Kefrov 

mlin ne nadaljujejo. 

 

Sklep 5.4.3: Člani SPV smo pripravljeni pomagati pri izdelavi načrta varne šolske poti za 

Osnovno šolo Koroški jeklarji. 

 

Sklep 5.4.4: Člani SPV predlagamo, da se uredi manjkajoča vertikalna prometna 

signalizacija v križišču pri Osnovni šoli Koroški jeklarji. V križišču manjka 

STOP znak. 

 

Sklep 5.4.5: Pri Občinski upravi je potrebno preveriti, kdo je obnavljal oznake 

 na parkirišču med avtobusno postajo ter trgovino TUŠ in zakaj so obnovljene 

stare in neustrezne oznake za invalidsko parkirišče, ni pa obnovljena modra 

črta za časovno omejeno parkiranje.  

 

Sklep 5.4.6:  Člani SPV soglasno potrjujemo finančni načrt za leto 2016. 

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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