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SKLEPI 11. TERENSKEGA OGLEDA, 09. 10. 2018  

  

 

 

Sklep 11.1.1.:  Za učenko iz naslova Tolsti vrh 18 pot od doma do šole NI VARNA. Učenka  

se v šolo in nazaj že vozi s šolskim kombijem, dvakrat tedensko pa se zaradi 

daljšega pouka domov odpelje z »minibusom«. Razmere na gozdni cesti 

RUTNIKOV KRIŽ - ZAGERENIK ne zagotavljajo varne vožnje za večja vozila 

brez pogona na vsa kolesa (minibus) in bi bili ogroženi tudi drugi učenci v 

vozilu zato predlagamo, da za dneve, ko mora učenka domov peš, Občina 

Ravne na Koroškem staršem zagotovi denarno nadomestilo.  

 

Sklep 11.1.2.: Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem 

predlagamo, da sprejme pravilnik o organiziranju šolskih prevozov kjer se 

bodo natančno določili pogoji, organizacija in povračilo stroškov prevoza v 

Občini Ravne na Koroškem. 

 

Sklep 11.2.:  Člani SPV izvajalcu cestnega vzdrževanja predlagamo, da na prometni 

površini pred vhodom v objekt, na S strani, zariše talno signalizacijo - 5331 

del vozišča na katerem je prepovedano parkiranje in obnovi oznako parkirišča 

za invalide. 

 

Sklep 11.3.1.:  Člani SPV smo si ogledali stanje preglednosti v ogledalu v križišču glavne ceste 

(LC  350101-Cesta Ravne - Šrotnek - Kotlje - Rimski vrelec) in ceste v naselje 

Kotlje1  (JP  850711-Cesta v naselju Kotlje VI (Cesta v naselje Kotlje 1; Kotlje 

20,20a,76 -83, 150 -167)) in ugotavljamo, da je preglednost zadovoljiva. 

Izvajalec cestnega vzdrževanja je na kraju že  preizkusil več vrst ogledal in 

izbral najustreznejšo varianto. Predlagamo tudi, da se v bodoče postavi 

merilnik hitrosti »Vi vozite«.  

 

Sklep 11.3.2.: Na lokalni cesti Rimski vrelec – Ivarčko (350171-Cesta Podpečnik - Rimski 

vrelec - Ivarčko jezero - Koča na Naravskih Ledinah) predlagamo omejitev 

hitrosti na 60 km/h in sicer začetek pri Rimskem vrelcu in konec pri Ivarčkem 

jezeru.  

 

Sklep 11.3.3.: Situacijo preglednosti v križišču lokalnih cest 850751-Cesta v naselju Kotlje X 

(Kotlje 1 -Kotlje 63 - 75)  in 850711-Cesta v naselju Kotlje VI (Cesta v naselje 

Kotlje 1; Kotlje 20,20a,76 -83, 150 -167) pri stavbi Kotlje 75 še preverjamo. 

Dokončni sklep bomo sprejeli po razjasnitvi vseh okoliščin.  

 

Sklep 11.4.:    Za povečanje prometne varnosti na lokalni cesti 350101-Cesta Ravne - 

Šrotnek - Kotlje - Rimski vrelec, na delu kateri vodi mimo hiše Preški vrh 14, 

predlagamo upravljalcu cest v Občini Ravne na Koroškem, da preuči možnost 

rekonstrukcije ceste na delu kjer je ozek most preko potoka Suha do križišča 

z javno potjo 850871-Cesta v naselje Podkraj. Ob enem predlagamo takojšnjo 

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 
 

 

postavitev odbojne ograje v razdalji približno 10m ob parceli št. 130/1 k.o. 

895-Preški vrh in sicer od konca garaže do uvoza k hiši. 

 

Sklep 11.5.:    Ker je odsek javne ceste 350101-Cesta Ravne - Šrotnek - Kotlje - Rimski 

vrelec od Gostilne Toni do kmetje Zdovc v klancu ter izven strnjenega naselja, 

tehnični pravilnik (TSC 03.800:2009-NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE 

PROMETA) ne predvideva »klasičnih« hitrostnih ovir. Izvajalcu cestnega 

vzdrževanja predlagamo, da na začetku in koncu omenjenega odseka na 

vozišče zariše optične zavore za umirjanje prometa (5336-optična zavora). 

 

Sklep 11.6.: Člani SPV podajamo pozitivno mnenje za ureditev parkirnega prostora za 

invalida na parkirišču pri večstanovanjskem objektu Ob Suhi 7a.  

 

Sklep 11.7.1.: Prometno ureditev pred Gimnazijo Ravne na Koroškem že urejajo pristojne 

službe na Občini Ravne na Koroškem. Člani SPV smo mnenja, da je potrebno 

zagotoviti varnost pešcev na omenjenem odseku.  

 

Sklep 11.7.2.: Za večjo varnost pešcev predlagamo izvajalcu cestnega vzdrževanja, da  na 

cestnem odseku LK 350111-Cesta do Gimnazije, na razdalji od križišča pri 

DTK do Delavskega muzeja na desni strani v smeri muzeja, na cestišču  izriše 

površino za pešce v ravnini vozišča. 

 

Sklep 11.8.1.: Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem 

predlagamo naj opozori izvajalce šolskih prevozov, da morajo dosledno 

upoštevati prometno signalizacijo katera prepoveduje vožnjo motornih vozil 

na šolsko dvorišče Osnovne šole Prežihov Voranc. Za vstop in izstop šolarjev 

naj uporabljajo urejeno parkirišče pred osnovno šolo ali pri letnem bazenu. 

 

Sklep 11.8.2.: Upravljalcu občinskih cest predlagamo, da na območju časovno omejenega 

parkiranja pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca zagotovi dve parkirni mesti 

rezervirana za vozila izvajalcev šolskih prevozov. 

 

 

 

 

 

Predsednica SPVCP 

mag. Jelka Klemenc 
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