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SKLEPI 3. SEJE SPVCP, 27. 11. 2019 

 

 

 

Sklep 3.1.1.:  Policijsko postajo Ravne na Koroškem prosimo za posredovanje podatkov 

pridobljenih z izvajanjem meritev hitrosti na lokaciji čistilne naprave na 

Dobrijah.  

 

Sklep 3.1.2.:  Zapisnik 2. seje je soglasno sprejet. 

 

Sklep 3.2.1.:  Predlog enosmerne ureditve prometa iz glavne ceste pri parkiriščih 

»Storitve« ter med blokoma Prežihova ulica 10 in 12 ter možnost za širitev 

križišča med blokoma, je potrebno predstaviti in uskladiti pri pristojnih 

službah na Občini Ravne.  

 

Sklep 3.2.2.:  Zapisnik 2. terenskega ogleda je soglasno sprejet.  

 

Sklep 3.3.1.: Člani sveta soglasno potrjujemo Plan dela in Finančni načrt za leto 2020.  

 

Sklep 3.4.1.: Člani sveta predlagamo združitev prometnega znaka za omejitev hitrosti 

30km/h ter krajevno tablo Janeče. 

 

Sklep 3.4.2.: Pristojnim službam v Občini Ravne na Koroškem predlagamo, da preuči 

celotno prometno ureditev v naselju Janeče ter v ostalih naseljih v občini 

Ravne kjer prihaja do težav zaradi pomanjkljivo označenih križišč s 

prednostno cesto kot je to v naselju Janeče, Čečovje pri vrstnih hišah in 

drugod po kraju.  

 

Sklep 3.4.3.1.: V naselju Dobja vas pri otroškem igrišču še ni izvedena hitrostna ovira kot 

je bilo predlagano v Sklepu 5.4 iz leta 2016. Ob enem predlagamo omejitev 

hitrosti 30 km/h za celotno naselje Dobja vas.  

 

Sklep 3.4.3.2.: ČS Dobja vas predlagamo, da na svoji naslednji seji vključijo v razpravo 

možnost enosmerne prometne ureditve v naselju Dobja vas (promet bi 

potekal desno mimo igrišča v smeri proti garažam). Mnenje sveta je, da bi 

takšna ureditev doprinesla večji varnosti v prometu (previlo desnega), 

vendar bi se zaradi enosmerne ureditve povečal promet v naselju.  

 

Sklep 3.4.4.: Na naslednjem terenskem ogledu bomo člani sveta preučili možnost 

postavitve prometnega ogledala pri uvozu proti kmetiji Herman.  

 

Sklep 3.4.5.: Na naslednjem terenskem ogledu bomo člani sveta preučili možnost 

umestitve prehoda za pešce med bivšo šolo ter cerkvijo na Strojni. 

 

Sklep 3.4.6.: Na naslednjem terenskem ogledu bomo člani sveta preverili prometno 

ureditev Ob Suhi 19 do 27.  
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Sklep 3.4.7.:  Na naslednjem terenskem ogledu bomo preverili preglednost križišč cest 

851121-Cesta v naselju Tolsti vrh XII (Tolsti vrh 94 - 102) s cesto  851051-

Cesta v naselju Tolsti vrh I (skozi naselje Strojnska reka) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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