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SKLEPI 7. SEJE SPVCP, 13. 7. 2016  
 

 

Sklep 7.1.1: Ponovno pozivamo mestne seniorje in seniorke, da podajo konkretne 

lokacije prometnih znakov na Čečovju kateri niso v skladu s pravilnikom 

in zakoni. 

 

Sklep 7.1.2: Gradbena dela v obrtni coni LOG so v večini zaključena zato predlagamo 

ponovni ogled in preučitev prometne ureditve. 

 

Sklep 7.1.3: Kolesarski poligon je potrebno uvrstiti med aktivnosti SPV v času pred 

izvedbo naslednjih kolesarskih izpitov. 

 

Sklep 7.1.4: Od Uprave Občine Ravne je potrebno pridobiti odgovore na postavljena  

vprašanja iz prejšnjih zapisnikov Sveta za preventivo.  

 

Sklep 7.1.5: Policijsko postajo Ravne in Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline 

pozivamo, da zaradi večjega števila kolesarjev na peš poteh izvedejo 

skupen nadzor ter ukrepajo v skladu z zakoni. 

 

Sklep 7.1.5: Zapisnik 6. seje SPV je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 7.2.1: Upravi Občine Ravne na Koroškem predlagamo postavitev prometne 

signalizacije na lokalni cesti LC 350 131 (Ravne-Zadnji dinar) katera 

označuje konec ter začetek mesta Ravne na Koroškem. Znak za konec 

naselja se postavi na koncu strnjenega naselja (višje od gostilne Brigita). 

V obratni smeri pa začetek naselja – mesta Ravne. 

 

Sklep 7.2.2:  Policijski postaji Ravne predlagamo, da na lokalni cesti LC 350 131 

(Ravne-Zadnji dinar) na več lokacijah opravi nadzor z radarjem. 

 

Sklep 7.2.3: Zapisnik 4. terenskega ogleda SPV je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 7.3.1: Člani SPV smo se seznanili z Načrtom varnih šolskih poti Osnovne šole 

Koroški Jeklarji in bomo tudi v bodoče sproti obravnavali spremembe 

načrta. 

 

Sklep 7.3.2: Zaradi trenutne prometne ureditve pred osnovno šolo na Javorniku 

predlagamo vodstvu Osnovne šole Koroški Jeklarji, da za potrebe uporabe 

avtobusa uporabljajo obstoječe urejeno avtobusno postajališče. Do 

prihoda avtobusa naj otroci ostanejo na platoju pred šolo in se potem 

organizirano odpravijo na avtobusno postajališče in vstopijo na čakajoči 

avtobus.   
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Sklep 7.3.3: Upravi Občine Ravne na Koroškem predlagamo preučitev možnosti 

spremembe prometne ureditve pred vhodom Osnovne šole Koroški 

Jeklarji zaradi lažjega in varnejšega manevriranja avtobusa pred šolo. 

 

Sklep 7.4.1: Člani SPV soglašamo s predlogom označitve intervencijske poti Med 

Zdravstvenim domom ter Reševalno postajo Ravne na Koroškem. 

 

Sklep 7.4.2: Člani SPV opozarjamo, da parkirno mesto za invalida na Javorniku 33 ni 

v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah zato predlagamo ponovno ureditev v skladu s pravilnikom. 

 

Sklep 7.4.3: Člani SPV predlagamo Policijski postaji Ravne na Koroškem, da na lokalni 

cesti LC 350 131 (Ravne-Zadnji dinar) večkrat opravijo kontrolo hitrosti. 

Ravno tako predlagamo Upravi Občine Ravne, da razmisli o nabavi 

merilnika hitrosti.  

 

Sklep 7.4.4: Prometna signalizacija za omejitev hitrosti pred Osnovno šolo Strojna je 

postavljena ravno tako signalizacija katera označuje bližino mesta, kjer 

domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo vzdolž nje. V kolikor so 

potrebne dodatne signalizacije, prosimo za točne lokacije. 

 

Sklep 7.4.5: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah znaka pešci 

na cesti ne opredeljuje. Člani SPV ugotavljamo, da se bo na lokalni cesti 

LC 350 131 (Ravne-Zadnji dinar) s postavitvijo prometne signalizacije 

katera označuje konec ter začetek naselja, skozi katero poteka cesta, in 

mesto na cesti, od katerega naprej veljajo pravila vožnje v naselju, stanje 

hitrosti vozil izboljšalo. Ravno tako predlagamo Policijski postaji Ravne na 

Koroškem, da na lokalni cesti LC 350 131 (Ravne-Zadnji dinar) večkrat 

opravijo kontrolo hitrosti. 

 

Sklep 7.4.6.1: Člani SPV ugotavljamo, da parkirni prostori pri Kulturnem centru niso 

izrisani zato predlagamo, da se uredi minimalno število potrebnih urejenih 

parkirišč, ravno tako naj se izriše vsaj eno parkirišče za vozila invalidov. 

 

Sklep 7.4.6.2: Člani SPV ugotavljamo, da parkirni prostori za Reševalno postajo ter 

Zdravstvenim domom niso izrisani zato predlagamo, da se uredijo 

parkirni prostori, ravno tako naj se izriše potrebno število parkirišč za 

vozila invalidov. 

 

Sklep 7.4.6.3: Člani SPV predlagamo, da se zariše eno parkirno mesto za vozila invalidov 

najbližje vhodu Osnovne šole Koroški Jeklarji. 

 

Sklep 7.4.6.4: Člani SPV predlagamo, da se zariše eno parkirno mesto za vozila invalidov 

na parkirišču pred Vrtcem Ajda na Javorniku. 

 

Sklep 7.4.6.5: Člani SPV predlagamo, da se zariše eno parkirno mesto za vozila invalidov 

pri objektih bivšega Gradisa v Dobji vasi. Ravno tako predlagamo, da se 

na lokaciji izrišejo urejena parkirna mesta.  

 

Sklep 7.4.6.6: Člani SPV opozarjamo, da nekatera parkirna mesta rezervirana za vozila 

invalidov v Občini Ravne na Koroškem niso označena v skladu s 
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Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in 

invalidom ne omogočajo ustreznega vstopa in izstopa iz vozila. 

Predlagamo takojšno ureditev parkirnih mest za invalide v skladu s 

pravilnikom v celotni Občini Ravne na Koroškem. 

 

Sklep 7.4.7  Postavitev hitrostne ovire na Dobji vasi pri otroškem igrišču je smiselno. 

Po podanih informacijah pa se na mestu igrišča predvideva izgradnja 

parkirišča. V tem primeru bi počakali z namestitvijo hitrostne ovire in 

ponovno preučili stanje na novi lokaciji igrišča. 

 

Sklep 7.4.8:  Člani SPV predlagamo izris pasa za pešce (5234) od konca pločnika iz 

Javornika mimo stavbe ZZZS. Ravno tako predlagamo izris talne oznake 

Prepoved parkiranja (5331) na mestih kjer je robnik ponižan za lažji 

dostop vozičkov. 

 

Sklep 7.4.9:  Člani SPV predlagamo postavitev vertikalne signalizacije 2429 – Otroci na 
vozišču v naselju Podkraj, ob cesti JP 850871-Cesta v naselje Podkraj, v bližini 
naslovov Podkraj 1, Podkraj 8 ter Podkraj 10a. 

 

Sklep 7.4.10:  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ravne na 

Koroškem je posvetovalni organ župana občine. O svojem delu svet 

poroča županu. V kolikor je potrebno izdelati poročilo za druge organe 

sveta občine prosimo župana, da poda takšno zahtevo. 

 

Sklep 7.5.1: Člane SPV zanima iz vidika varnosti v prometu projektni načrt nove 

večnamenske dvorane v Kotljah s prometnim režimom ter zagotovljenimi 

parkirnimi mesti ob dvorani.  

 

Sklep 7.5.2: Člani SPV pozivamo vzdrževalca državne ceste VOC, da zaradi ponovnega 

povečanega števila nesreč preveri stanje vozišča na cestnem odseku 

1256-Ravne – Dravograd (G2 112/1256) - odsek med železniškimi 

mostovi na Dobrijah. 

 

Sklep 7.5.3: Ob Dnevu mobilnosti se bomo udeležili prireditve s stojnico in reklamnim 

materialom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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