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SKLEPI 11. SEJE SPVCP, 10. 05. 2017  

 
 

Sklep 11.1.: Zapisnik 10. seje SPV je soglasno sprejet. 
 
Sklep 11.2.: Zapisnik 7. terenskega ogleda je soglasno sprejet. 

 
Sklep 11.3.1.: Za dokončno odločitev glede prehoda za pešce v bližini stavbe 

Trg svobode 15, je potrebno pridobiti mnenja stanovalcev ter 
predlagati spremembe v celostni prometni ureditvi Trga svobode 

(Gramoznica). 
 
Sklep 11.3.2.: Parkirišča pred lokalom »Moč rože«, Na Šancah 16a, ne 

ustrezajo standardom za parkirišča saj tam parkirana vozila 
ovirajo promet na cestnem odseku JP 850 931 – Cesta v mestni 

četrti Šance III, zato Upravi Občine predlagamo, da se s strani 
Občine Ravne s primernimi ukrepi prepreči parkiranje na 
zemljišču k.o. 882-Ravne, parcela 883/2 in 884/8.   

 
Sklep 11.3.3.: Lokacijo na LC 350 131 Cesta Ravne na Koroškem - Zadnji dinar 

– Strojna, pri hišah Tolsti vrh 88 in 89 za postavitev hitrostnih 
ovir si bomo ogledali na naslednjem terenskem ogledu. 

  

Sklep 11.3.4.: Lokacijo za prestavitev prostora za invalide pred stavbo Trg 
svobode 14a si bomo ogledali na naslednjem terenskem ogledu.  

 
Sklep 11.3.5.1.: Upravi Občine predlagamo, da v skladu s Pravilnikom o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah, preuredi prvi parkirni 

prostor pred stavbo Javornik 24 v parkirni prostor za invalida.  
 

Sklep 11.3.5.2.: Upravi Občine predlagamo, da v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, izriše na desni strani 
v smeri proti pešpoti proti Javornik 24, na cestnem odseku: 

850451-Cesta v mestni četrti Javornik II (Javornik 22 - 23) talno 
signalizacijo 5331 – Prepoved parkiranja na vozišču.  
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Sklep 11.3.6.: Upravi Občine predlagamo, da posreduje na Direkcijo RS za 

infrastrukturo pobudo, da v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, dodajo manjkajočo 

vertikalno signalizacijo na izvozu v krožišče iz Železarne Ravne 
na državno cesto G2 112/1255 in sicer znak 2304 - Krožni 
promet ter znak 2101 - Križišče/cestni priključek s 

prednostno cesto.  
 

Sklep 11.3.7.: Upravi Občine predlagamo, da se uredi Območje omejene 
hitrosti (Cona 30) na območju Trga svobode (Gramoznica). 
Vertikalno signalizacijo (2421 - Območje omejene hitrosti in 

2422 - Konec območja omejene hitrosti) se postavi na 
cestnem odseku 350161-Zbirna cesta skozi »Gramoznico« na 

Partizanski cesti 31 (pri Žunku) ter na vstopu v »Gramoznico« 
pri Trg svobode 14a.  

 

 
 

 
 

 
 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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