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SKLEPI 15. SEJE SPVCP, 15. 11. 2017  

 
 

 
Sklep 15.1.1.:  Zapisnik 14. seje je soglasno sprejet.  
 

Sklep 15.1.2.: Potrebno je pridobiti ponudbo za večje lesene table za označitev 
šolskih poti in opozarjanje voznikov na šolarje v prometu ter k 

risanju na table povabiti učence osnovnih šol. 
 

Sklep 15.2.1.:  Zapisnik 9. terenskega ogleda je soglasno sprejet s strani SPVCP 
z opombo pri Sklepu 9.5. Dodati je potrebno besedilo, da Občina 
Ravne na Koroškem ponovno preuči možnosti postavitve znakov 

»konec naselja Ravne na Koroškem« in za začetek ter posledično 
tudi konec »naselja Tolsti vrh«. 

 
Sklep 15.2.2.: Občinsko upravo pozivamo, da izvede označitev parkirnih 

prostorov za invalide po predlogih prejšnjih sej SPV. 

 
Sklep 15.3.:  Člani SPVCP so soglasno sprejeli predloga Finančnega načrta in 

Programa dela za leto 2018 s pripombo, da se pri Programu dela 
za leto 2018 kot aktivnost dopiše še samostojne preventivne 
dejavnosti.  

 
Sklep 15.4.1.: Člani SPVCP smo obravnavali predlog izvedbe protiprašne 

zaščite in hitrostnih ovir na cesti Knepsova žaga-Sp. Lečnik in 
ugotovili, da mimo naslova Tolsti vrh 29 poteka gozdna cesta št. 
116075 (Knepsova žaga - Sp. Lečnik). V skladu s Tehnično 

specifikacijo za javne ceste TSC 03.800:2009, se hitrostne ovire 
(grbine) postavljajo samo v naseljih.  

 Zato se na omenjeni lokaciji ne izvede postavitev hitrostne 
ovire. 

 

Sklep 15.4.2.: Za postavitev protiprašne zaščite SPVCP ni pristojen, zato 
predlagamo, da se občan obrne na Občino Ravne na Koroškem. 
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Sklep 15.5.: Člani SPV podpiramo postavitev novih znakov na prehodu čez  

železniško progo in menimo, da je smiselno, da se Občina Ravne 
na Koroškem prijavi na razpis. 

 
 
 

 
 

 
  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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