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SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  

V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 

Gačnikova pot 5 

2390   Ravne na Koroškem 

 

Št.:   843-0002/2017-10 

Datum:  15. 3. 2017 

 

 

SKLEPI 10. SEJE SPVCP, 15. 03. 2017  
 

 

Sklep 10.1.1.: Na obeh straneh prehoda za pešce na državni cesti R1 1264 Ravne – 

Kotlje pri »Košelniku« na Brdinjah, je potrebno namestit znak 1115 - 

Prehod za pešce z notranjo osvetlitvijo (TBB). Na tem mestu poteka 

šolska pot in je za povečanje varnosti pešcev postavitev znaka smiselna.  

 

Sklep 10.1.2.: Zapisnik 9. seje SPV je soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.2.1.: Zaradi nepreglednega prehoda za pešce iz smeri Čečovja v Partizansko 

ulico pri  Žunkuto (Partizanska ulica 31) predlagamo, da se pri ponovnem 

risanju prehod za pešce pomakne za nekaj metrov nižje (slika 1). Tako bi 

vozniki pridobili več časa za ustavitev v primeru kadar pešec prečka cesto.  

Ravno tako je potrebno ponižati robnike za neoviran prehod invalidov na 

vozičkih.  

 

Sklep 10.2.2.: Za zagotovitev neoviranega dostopa intervencijskih vozil do vhoda v 

objekt na naslovu Prežihova ulica 2 (slika 2) predlagamo, da se na dovozu 

k objektu na parceli št. 417/3, k.o. 882-Ravne, zariše talna oznaka 5340 

– intervencijska površina.  

 

Sklep 10.2.3.: Na parkirišču pri vhodu v stavbo na Čečovju 13, je potrebno izrisati ter 

označiti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 

na cestah, dva parkirna prostora za vozila invalidov. (slika 3) 

 

Sklep 10.2.4.: Pri ogledu stanja na lokaciji ob stanovanjskem bloku Ob Suhi 7b 

ugotavljamo, da bi se varnost v prometu poslabšala v kolikor bi znižali 

robnike v smeri proti parkirišču (slika 4). Zaradi naklona terena bi 

meteorne vode iztekale iz parkirišča na vozišče. V primeru rekonstrukcije 

ceste JP 851 251 predlagamo, da se v bližini stavbe Ob Suhi 7b izriše 

dodatni parkirni prostor za invalide.  

 

Sklep 10.3.1.: K sodelovanju za pripravo delavnic o varnosti v prometu za starejše 

občane – voznike, je potrebno povabiti g. Črešnik Miroslava.  

 

Sklep 10.3.2.: V sklopu preventivne akcije Varnostni pas se izvede skupna akcija 

Policijske postaje Ravne, Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline 

ter članov Sveta v ponedeljek, 20.03.2017, z začetkom ob 7:45 pri 

Osnovni šoli Prežihovega Voranca. 
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Sklep 10.4.1.: Za ponovno preučitev šolskih poti nekaterih učencev od doma do 

avtobusnih postajališč se izvede ogled terena dne 27.03.2017, z 

začetkom ob 8:00 uri. Po ogledu se poda predlog za katere učence je 

prevoz s kombijem še upravičen.  

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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