OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
URAD ŽUPANA

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Št.:
Datum:

843-0002/2016-6
26. 1. 2016

SKLEPI 6. SEJE SPVCP, 26. 1. 2016
Sklep 6.1.1: Zapisnik 5. seje SPV je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.2.1: Člani SPV bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili možnost
namestitve hitrostnih ovir v naselju Javornik pri bloku št. 48.
Sklep 6.2.2: Člani SPV predlagamo celovito rešitev prometne ureditve v bližini Gostilne
Brigita v Strojanski Reki, katera bo zajemala problem avtobusnega
postajališča, parkirišča, pločnika in prehoda za pešce. Županu ponovno
predlagamo, da se v sodelovanju s projektanti poišče ustrezna rešitev.
Sklep 6.2.3: Člani SPV pozivamo mestne seniorje in seniorke, da podajo konkretne
lokacije v naselju Čečovje za znake kateri niso v skladu s pravilniki in
zakonodajo.
Sklep 6.2.4: Člani SPV pozivamo Policijsko postajo Ravne ter Medobčinsko redarstvo
občin Mežiške doline, da v sklopu svojih akcij povečajo nadzor uporabe
pešpoti v Občini Ravne.
Sklep 6.2.5: Člani SPV smo si na pobudo krajanov za namestitev hitrostnih ovir že
ogledali ceste in potek prometa v obrtni coni Log v Dobji vasi, od krožišča v
obrtni coni do avtopralnice Rentaj.me. Menimo, da je smiselno počakati do
konca izgradnje obeh objektov, ki sta še v gradnji in nato proučiti končno
prometno ureditev in smiselnost postavitve hitrostnih ovir.
Sklep 6.2.6: Člani SPV bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili možnost
namestitve hitrostnih ovir na območju od Rimskega vrelca proti naselju
Kotlje I.
Sklep 6.3.1: Zapisnik 4. terenskega ogleda je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.3.2: Člane SPV zanima, če je možno preusmeriti stroške za postavitev tabel in
panojev Varna šolska pot na redno vzdrževanje cest? Omenjeni strošek je
visok, sredstva pa bi potem lahko porabili za delno obnovo dotrajanih oznak
Varna šolska pot ob začetku šolskega leta 2016/2017.
Sklep 6.3.3: Člane SPV zanima, zakaj rampe na DTK še ne delajo ter kdo bo upravljal z
rampo.
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Sklep 6.3.4: Člani SPV opozarjamo, da bo potrebno v prehodnem času do začetka
uporabe novega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah zamenjati oz. dopolniti prometno signalizacijo v Občini Ravne.
Sklep 6.3.5: Člani SPV ugotavljajmo, da so nekateri parkirni prostori namenjeni invalidom
v Občini Ravne neustrezno odmerjeni in zato predlagamo, da se ob obnovi
talnih oznak parkirišč upoštevajo merila v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah.
Sklep 6.3.6: Potrebno je pridobiti ponudbo za izvedbo kolesarskega poligona ter glede na
proračunska sredstva poligon uvrstiti med aktivnosti SPV pred izvedbo
kolesarskih izpitov.
Sklep 6.3.7: Člane SPV zanima, če je občinski svet že obravnaval predlog Policijske
postaje Ravne za zamenjavo člana SPV g. Miroslava Črešnika z ga. Jano
Jocič.
Sklep 6.3.8: Člani SPV bomo 04.02.2016 ob 18:00 uri, v sodelovanju z Osnovno šolo
Prežihovega Voranca ter Medobčinskega redarstva izvedli preventivno akcijo
»Bodi previden«

mag. Jelka Klemenc
Predsednica sveta
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