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SKLEPI 17. SEJE SPVCP, 29. 08. 2018  

 

 

Sklep 17.1.1.:   Zapisnik 16. seje je soglasno sprejet.  
 

Sklep 17.2.1.: Zapisnik 10. terenskega ogleda je bil soglasno sprejet 
 

SKLEP 17.4.1.1.:  Za učenko iz naslova Preški vrh 14, pot od doma do šole NI 

VARNA. 
 
SKLEP 17.4.1.2.:  Za učenko iz naselja Strojnska reka (Tolsti vrh 121) je pot od 

doma do avtobusnega postajališča VARNA. 
 

SKLEP 17.4.1.3.:  Za učenko iz naslova Tolsti vrh 13 pot od doma do šole NI 
VARNA. Zaradi razmer na poti od stanovanjske hiše (Tolsti vrh 
13) do odcepa na cesti kjer vozi šolski kombi (LC 078131-

Dobrava – Tolsti vrh – križišče Kneps, stacionaža: 5834m), 
vožnja ni varna in bi bili ogroženi tudi drugi učenci v kombiju 

zato predlagamo, da starši zagotovijo spremstvo za učenko od 
doma do lokacije na lokalni cesti kjer bo lahko varno vstopila na 

šolski kombi.  
 

Sklep 17.4.2.:  Člani SPVCP bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili 

možnosti, ter podali svoje mnenje. 
 

Sklep 17.4.3.1:  Na cesti Rimski Vrelec – Ivarčko se opravi terenski ogled glede  

postavitve znaka za omejitev hitrosti.  
 
Sklep 17.4.3.2.:  Za spremembo križišča Slovenj Gradec, Kotlje in Ravne na 

Koroškem v Kotljah v krožišče in ustrezno označitev je pristojna 
Direkcija za ceste RS.  

 
Sklep 17.4.3.3.:  Svet je seznanjen s problematiko pomankanja parkirišč ob novi 

večnamenski dvorani v Kotljah. V času med sejami je Občina že 
uredila nekaj dodatnih parkirnih mest.  

 

Sklep 17.4.3.4.: Glede postavitve informativnih tabel s hišnimi številkami v 
Kotljah, Svet ni pristojen. Predlagamo, da se občani obrnejo na 

krajevno skupnost oz. na Občino Ravne na Koroškem.  
 
Sklep 17.4.3.5.: Predlog glede povečanja števila ogledal v naselju Kotlje 1 bomo 

preverili na naslednjem terenskem ogledu.  
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Sklep 17.4.4.:  Člani SPVCP bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili 

možnosti, ter podali svoje mnenje. 
 

Sklep 17.4.5.:   Člani SPVCP bomo na naslednjem terenskem ogledu preverili 
možnosti, ter podali svoje mnenje. 

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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