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SKLEPI 14. SEJE SPVCP, 02. 10. 2017  
 

 
Sklep 14.1.:  Zapisniki 11. seje, 12. seje in 13. seje SPV so bili soglasno 

sprejeti. 
 
Sklep 14.2.:  Zapisnik 8. terenskega ogleda je soglasno sprejet. 

 
 

Sklep 14.3.:  SPVCP je obravnaval Načrt šolskih poti OŠ Koroški jeklarji ter 
podal predloge za popravek načrta. 

 
Sklep 14.4.1.:  Za vse udeležence varovanja otrok prvi šolski dan 2017/18 se 

pripravi pogostitev. 

 
Sklep 14.4.2.: Opravi se pregled tabel Šolska pot. Stare in dotrajane je 

potrebno nadomestiti z novimi. Pridobi se predračune za nove. 
 
Sklep 14.4.3.: Člani SPV potrjujemo predlog nakupa troznakov.  

 
Sklep 14.5.1.: Člani SPV bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili 

možnosti parkiranja oz. postavitve prometne signalizacije na 
lokaciji Ob Suhi 16 do 18 ter podali mnenje.  

 

Sklep 14.5.2.1.: Svet ni pristojen za odločanje o obratovalnem času 
avtopralnice »Operi me«.  

 
Sklep 14.5.2.2.: Skupaj s stanovalci v obrtni coni LOG se opravi terenski ogled 

v zvezi »divjanja« voznikov. 

 
Sklep 14.5.3.: Člani SPV bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili 

stanje prevoznosti zaradi parkiranih vozil v Stari ulici.  
 
Sklep 14.5.4.: Člani SPV smo obravnavali predlog izrisa parkirišča za invalida 

v Kotljah. Na naslednjem terenskem ogledu bomo preverili 
lokacijo ter podali mnenje.  
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Sklep 14.5.5.: Na predlog Urada za operativne in splošne zadeve, se ponovno 

opravi ogled nekaterih šolskih poti. 
 

Sklep 14.5.6: Člani SPV smo na terenskem ogledu ugotovili, da je šolska pot 
za učenko Došen Naya od doma do avtobusnega postajališča 
varna. Za drugačno rešitev prevoza učenke do šole 

predlagamo, da se starši obrnejo na Občino Ravne na 
Koroškem. 

 
Sklep 14.5.7.:  Na naslednjem terenskem ogledu bomo opravili ogled križišča 

na Javorniku 20, 34 in 36 ter podali mnenje. 

 
Sklep 14.5.8.: Opravi se terenski ogled prometne signalizacije na Čečovju.  

 
Sklep 14.5.9.: Člani SPV smo mnenja, da je do naslednjega leta potrebno 

narediti načrt postavitve opozorilnih tabel Šolska pot.  

 
Sklep 14.5.10.: Pri terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da večje ogledalo v 

križišču za Kotlje I zaradi konfiguracije terena ne reši problema 
preglednosti.  

 
Sklep 14.5.11.: Opravi se terenski ogled preglednosti v križiščih v naselju Na 

Šancah 

 
Sklep 14.5.12.: V Kotljah se prenavlja otroško igrišče za katerega smo člani 

SPV že podali predlog za postavitev ograje. Na naslednjem 
terenskem ogledu se ponovno preveri situacija ter poda 
mnenje. 

 
Sklep 14.6.1.: Člani SPV se bomo 10.10.2017 ob 18.30 uri udeležili 

preventivne akcije »Bodi viden – bodi previden« in v 
sodelovanju z otroki OŠ Prežihovega Voranca, PP Ravne ter 
Medobčinskega redarstva pešcem razdelili preventivno 

gradivo in jih osveščali na nevernosti ob slabši vidljivosti v 
prometu.  

 
Sklep 14.6.2.: 18.10.2017 ob 11. uri se v Kulturnem domu na Ravnah 

organizira okrogla miza na temo Starejši v prometu. 

 
 

 
 
 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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