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SKLEPI 9. TERENSKEGA OGLEDA, 25. 10. 2017  
  

 

 

SKLEP 9.1.:  Za učence iz naselja Strojanska reka (Tolsti vrh 60, 60c, 61, 63, 63b, 79, 79a, 

81a, 83, 83a, 83b, 83e, 83f ter Stražišče 23c) pot od doma do avtobusnega 

postajališča NI VARNA. 

 

SKLEP 9.2.: Za učence iz naselja Strojanska reka (Tolsti vrh 60, 60c, 61, 63, 63b, 79, 79a, 

81a, 83, 83a, 83b, 83e, 83f ter Stražišče 23c) bi bilo potrebno doseči dogovor 

z izvajalcem javnega prevoza, da otroke pobira izven urejenih avtobusnih 

postajališč. V tem primeru bi otroci, kateri prihajajo iz dovoznih poti iz 

zaselkov do glavne ceste, čakali na desni strani vozišča do vstopa v avtobus. 

Otroci, kateri prihajajo iz desne strani gledano v smeri proti »Zadnjemu 

dinarju« vstopajo, ko se vozilo vozi v smeri »Zadnjega dinarja«, otroci kateri 

prihajajo iz leve strani v smeri proti »Zadnjemu dinarju« pa bi vstopali v 

vozilo, ko se le-to vrača v smeri proti Ravnam. V kolikor takšen dogovor s 

prevoznikom ni mogoč, je potrebno zagotoviti prevoz s kombijem.  

 

SKLEP 9.3.:   Za učenca iz naslovov Brdinje 63 in Brdinje 121 od doma do avtobusnega 

postajališča je pot VARNA. 

 

SKLEP 9.4.: Občinski upravi predlagamo, da uredi prehod za pešce s talno in vertikalno 

signalizacijo na lokalni cest LC 350 121 – cesta Dobrije – Koroški selovec – 

Brdinje (stacionaža 170m), pri hiši Brdinje 78, kjer se pločnik konča na eni 

strani ter nadaljuje na drugi strani vozišča. 
 

SKLEP 9.5.: Občinski upravi predlagamo, da se na lokalni cesti LC 350 131 – Cesta Ravne 

– Zadnji dinar – Strojna, izvede omejitev hitrosti na 40 km/h v razdalji 4,5 

km - od Koroške kmetijske zadruge na Koroški cesti 4, do hišne št. Zelen Breg 

6B.  

 

SKLEP 9.6.: Ponovno pozivamo pristojno službo uprave Občine Ravne na Koroškem, da 

preuči možnosti postavitve znaka konec naselja Ravne na Koroškem na lokalni 

cesti LC 350131-Cesta Ravne na Koroškem - Zadnji dinar – Strojna (sklep 

7.2.1. iz 7. seje SPV iz dne 13.07.2016). Ravno tako naj prouči postavitev 

krajevne table za naselje »Tolsti vrh ali Strojanska reka« na cestnem odseku 

JP 851051-Cesta v naselju Tolsti vrh I (skozi naselje Strojnska reka). 

 

SKLEP 9.7.:  Na pobudo KS Strojnska reka bomo člani SPV bodoče preventive akcije v 

okviru zmožnosti izvajali tudi v naselju Strojnske reke.  
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SKLEP 9.8.:  Občinski upravi predlagamo, da se na cestnem odseku JP 851 181 - Cesta v 

mestni četrti center Ravne VI (Stara ulica) prepove parkiranje in ustavljanje 

na obeh straneh vozišča od hišne številke Stara ulica 4 do hišne številke Stara 

ulica 12. 

 

SKLEP 9.9.:  Pred odločitvijo glede prepovedi parkiranja in ustavljanja na parceli št. 1218, 

k.o. 882-RAVNE, po kateri poteka občinska cesta JP 850 111-Cesta v mestni 

četrti Čečovje XXVI (Ob Suhi 16 - 26 parne), je potrebno govoriti z lastnikom 

garaže na parceli št. 1088, k.o. 882-RAVNE, kaj bi za njega pomenila 

prepoved parkiranja in ustavljanja pred dovozom v garažo za namen 

obračanja vozil. 

 

SKLEP 9.10.: Občinski upravi predlagamo odstranitev obeh prometnih znakov »nevarnost 

na cesti« z dopolnilnima tablama na obeh straneh hitrostne ovire pri 

transformatorju na cesti LZ 350 011 na Čečovju. 

 

SKLEP 9.11.: Občinski upravi predlagamo, da na Čečovju, v križišču cest LC 350 101 in JP 

850 101, pri hiši Čečovje 56, odstrani prometni znak »omejitev hitrosti 40 

km/h«, ker je hitrost omejena že z znakom pod krajevno tablo Čečovje in da 

zamenja prometni znak »dvojni ovinek«, ki ni več v skladu s Pravilnikom o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.  

 

 

SKLEP 9.12.: Člani SPV smo na prejšnjih sejah že obravnavali problematiko visokih hitrosti 

skozi naselje »Gramoznica« in podali predlog, da se skozi celotno naselje 

uvede CONA 30 in s tem omeji hitrost na 30 km/h.  

 

SKLEP 9.13.: Za razjasnitev težave v križišču pri hišni številki Na Šancah 6, je potrebno 

pridobiti več informacij s strani ČS Šance. Na omenjeni lokaciji je že 

postavljeno cestno ogledalo katero zagotavlja preglednost v križišču. 

 

SKLEP 9.14.: Občinski upravi predlagamo, da na začetku tlakovanega parkirišča na lokaciji 

Kotlje 3d, na parc. št. 87/5, k.o. Kotlje, uredi parkirišče za invalida. 

 

SKLEP 9.15.: Na lokaciji novega igrišča v Kotljah na parc. št. 353/10, k.o. Kotlje predlagamo 

postavitev vertikalne prometne signalizacije 1116-6 IGRIŠČE  

 

  
 

 

SKLEP 9.16.: Občinski upravi predlagamo, da se na vstopu v obrtno cono LOG (cestni odsek 

851301-Cesta v obrtno cono Log), uredi območje omejene hitrosti »CONA 

30« in s tem omeji hitrost na 30 km/h. Obstoječa znaka CONA 30 proti 

avtopralnici Operi me ter na cesti od novega rondoja proti JKP LOG pa se 

odstranita. 

 

http://www.ravne.si/
mailto:obcina@ravne.si


 

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   

                    

 

SKLEP 9.17.: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ni pristojen za odločanje o 

delovnem času poslovalnic. Stanovalcem Obrtne cone LOG predlagamo, da se 

za rešitev težave delovnega časa avtopralnice »OPERI ME«, obrnejo na 

pristojni tržni inšpekcijski organ. 

 

 
 

 

 

Predsednica SPVCP 

mag. Jelka Klemenc 
 

http://www.ravne.si/
mailto:obcina@ravne.si

