
 

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:  843-0002/2015-3 

Datum: 06. 05. 2015 

 

 

 

SKLEPI 3. SEJE SPVCP, 6. 05. 2015  
 

 

 

Sklep 3.1.1: Zapisnik 2. seje SPV je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 3.2.1:  Člani SPV si bodo z izvajalcem šolskih prevozov v Stojnski reki ogledali na 

terenu, kje avtobus stoji in pobira šolarje in na podlagi tega predlagali 

morebitno ureditev postajališča. 

   

Sklep 3.2.2:  Zapisnik prvega terenskega ogleda je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 3.3.1:  Člani SPV so obravnavali problematiko parkirnih prostorov pri Upravni enoti 

na Čečovju in bodo preverili mere parkirišč ter nato predlagali ponovni izris 

črt na parkirišču. 

 

Sklep 3.3.2:  Člani SPV se strinjajo s pobudo za izbris parkirišča za invalida pri hiši 

Javornik 38 in predlagajo, da se parkirišče izbriše. 

 

Sklep 3.3.3:  Člani SPV so se seznanili s problemom nepreglednosti pri stanovanjski hiši 

Na Šancah 15 in ugotovili, da zadevo rešuje občinska uprava. Zadevo bodo 

člani ponovno obravnavali po končanem postopku v kolikor bo to še 

potrebno. 

 

Sklep 3.3.4:  Člani SPV bodo na naslednjem terenskem ogledu preverili situacijo na cesti 

pri hiši Zelen breg 2 in na se podlagi ogleda odločili o predlogu. 

 

Sklep 3.3.5.1:  Člani SPV predlagamo popravilo poškodovanih hitrostnih ovir na Trgu 

svobode ter Ob Suhi.  

 

Sklep 3.3.5.2:  Predlog za postavitev hitrostne ovite od Interdiskonta do gramoznice je 

SPV že obravnaval. Poiskati je potrebno sklep in ga posredovati pobudniku. 

 

Sklep 3.5.1:  Člani sveta soglašamo, da predsednica sveta podpiše Otroško deklaracijo v 

imenu Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Ravne na Koroškem. 

 

 

Sklep 3.5.1: Člani SPV ponovno predlagamo županu, da nas seznani s projektno 

dokumentacijo, ki obravnava prometno ureditev na območju Občine Ravne 

na Koroškem. 
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Sklep 3.5.2:  Člani SPV soglasno ugotavljamo, da kljub večkratnim pobudam še vedno ni 

nameščene velike usmerjevalne table pred križiščem v Kotljah.  

 

Sklep 3.5.2:  Člani SPV prosijo župana za informacijo, zakaj se dela na novem priključku 

za Kefrov mlin ne nadaljujejo. 

 

 

Sklep 3.5.4:  Člani SPV ugotavljamo, da je potrebno je ugotoviti namembnost zemljišča 

parcela 386/1, k.o. 882-Ravne ter ustrezno postaviti prometno signalizacijo. 

 

 

 

 

 

Zapisal: 

 

Aleksander Hočevar  mag. Jelka Klemenc 

tajnik  Predsednica sveta 
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