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SKLEPI 2. SEJE SPVCP, 21. 08. 2019 

 

 

 

Sklep 2.1.1.:  Zapisnik 1. seje je soglasno sprejet.  

 

 

Sklep 2.2.1.:  Zapisnik 1. terenskega ogleda je soglasno sprejet.  

 

 

Sklep 2.3.1.: Tako kot vsako leto bomo tudi letos izvedli vse potrebne aktivnosti v okviru 

akcije varovanja otrok prve šolske dni v novem šolskem letu 2019/2020. 

 

 

Sklep 2.4.1.: Člani Sveta potrjujemo ponudbo podjetja Sipronika d.o.o. za nakup 

prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE«. 

 

 

Sklep 2.5.1.: Na naslednjem terenskem ogledu bomo preverili prometni režim pri izvozu 

iz Ditingerjeve ulice na državno cesto.  

 

 

Sklep 2.5.2.: Na naslednjem terenskem ogledu bomo preverili prometni režim pri 

trgovini Mojca Na Šancah.  

 

 

Sklep 2.5.3.: Na naslednjem terenskem ogledu bomo preverili možnost umestitve 

parkirnega prostora za invalide na Čečovju 33. 

 

 

Sklep 2.5.4.: Zaradi povečanja varnosti na lokalni cesti LC 350131 – Cesta Ravne na 

Koroškem – Zadnji dinar – Strojna, pri Gostilni Brigita, predlagamo 

namestitev vertikalne signalizacije 1101 - Nevarnost na cesti z 

dopolnilno tablo PEŠCI. Table se postavijo na obeh straneh gostilne v 

smeri proti Zadnjemu dinarju in v smeri proti Ravnam.  

 

 

Sklep 2.5.5.: Za zagotovitev nemotenega ustavljanja šolskega kombija pri Osnovni šoli 

Juričevega Drejčka predlagamo pri stranskem vhodu na cestnem odseku 

JP 850051-Cesta v mestni četrti Čečovje VII (OŠ Juričev Drejček) 

postavitev vertikalne prometne signalizacije 2237 - Prepovedano 

parkiranje z dopolnilno tablo V času šolskega pouka od 7:00 do 16:00.  

 

 

Sklep 2.6.1.: Svet za invalide na Občini Ravne na Koroškem pozivamo, da preveri kateri 

parkirni prostori za invalide v okolici stanovanjskih blokov so še potrebni. 

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 
 

V kolikor so potrebni, jih je potrebno opremiti z veljavno predpisano 

prometno signalizacijo, nepotrebne pa je potrebno brisati.  

 

 

Sklep 2.6.2.:  Člani Sveta smo se seznanili z akcijo Jumicar v času Tedna mobilnosti in 

smo mnenja, da ni pravilno, da nismo bili obveščeni o akciji, morali pa smo 

izvedbo finančno podpreti. V kolikor se bo tudi v bodoče izvajala prireditev 

Jumicar želimo biti o tem obveščeni, da lahko planiramo dodatna finančna 

sredstva za izvedbo prireditve.  

 

 

 

  

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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