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SKLEPI 16. SEJE SPVCP, 21. 03. 2018  

 

 

Sklep 16.1.1.: Za postavitev in skladiščenje tabel Šolska pot je potrebno poslati pobudo 

na osnovne šole, če so pripravljeni prevzeti postavitev in potem 

skladiščenje tabel. 

 

Sklep 16.1.2.:   Zapisnik 15. seje je soglasno sprejet.  

 

Sklep 16.2.1.1.:  Člani SPVCP predlagamo postavitev vertikalne signalizacije 1115 - 

Bližina mesta, kjer je na vozišču označen prehod za pešce, pri hiši 

Brdinje 33 in 34A, na odseku regionalne ceste št. 227 Slovenj Gradec – 

Kolje – Ravne na Koroškem pred prehodom za pešce na obeh straneh iz 

smeri Raven ter Kotelj. 

 

Sklep 16.2.1.2.: Občinski upravi predlagamo, da preuči možnost prestavitve krajevne 

table Brdinje na odseku regionalne ceste št. 227 Slovenj Gradec – Kolje 

– Ravne na Koroškem na začetek pred avtobusno postajališče iz smeri 

Kotelj proti Ravnam in na nasprotni ceste »konec naselja«.  

 

Sklep 16.2.1.3.:  Člani SPVCP smo obravnavali predlog krajanov Brdinj in se strinjamo, 

da je na nevarnem odseku regionalne ceste št. 227 Slovenj Gradec – 

Kolje – Ravne na Koroškem potrebno povečati varnost. Ponovno je 

potrebno posredovati vse dosedanje predloge na Direkcijo za ceste, ki 

je za navedeno cesto pristojna.  

 

Sklep 16.2.2.1.:  Člani SPVCP bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili možnosti 

za odstranitev hitrostne ovire na LC 350 121 Dobrije  - Kor. Selovec – 

Brdinje ter podali svoje mnenje. 

 

Sklep 16.2.3.1.:  Člani SPVCP bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili stanje na 

Čečovju 11a,b,c ter podali svoje mnenje. 

 

Sklep 16.2.4.1.:   Na LC 350 131 Strojanska reka se v relaciji 4,5km spremeni omejitev 

hitrosti iz 40 km/h na 50 km/h. Hkrati pa se doda obvestilno tablo 3214 

- Merjenje hitrosti (radar). Na PP Ravne se tudi poda predlog za 

pogostejše kontrole hitrosti na omenjenem odseku. 

 

Sklep 16.2.5.1.:  SPVCP je obravnaval poročilo Sveta osnovne šole Prežihov Voranc in se 

strinjamo z omenjeno problematiko. Predlagamo pa, da se Svet šole z 

zapisnikom obrne tudi na Občinsko Upravo in poizkusijo skupaj poiskati 

trajne rešitve. 

 

Sklep 16.2.6.1.:  Člani SPVCP bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili stanje 

ceste od Kričeja (Brdinje 28) do priključka na glavno cesto, ter podali 

svoje mnenje. 
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Sklep 16.3.1:  Predstavnik JKP Ravne na Koroškem naj preveri pri izvajalcih zimske 

službe, kako je bilo delo opravljeno. 

 

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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