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SKLEPI 2. TERENSKEGA OGLEDA SPVCP, 24. 10. 2019  

 

 

 

Sklep 2.1.: Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Brdinje 105 do šole oz. do najbližjega 

avtobusnega postajališča in ocenjujemo, da pot NI VARNA. 

 

Sklep 2.2.: Člani Sveta predlagamo, da se križišče cest 851141-Cesta v mestni četrti 

center Ravne I (Ditingerjeva ulica) s cesto 1264-Ravne-Kotlje uredi s 

predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo.  

 

Sklep 2.3.: Člani Sveta predlagamo, da se cesta 850991-Cesta v mestni četrti Šance 

X (Ob Suhi 39-44) od Trgovine Mojca do novega križišča s cesto  851231-

Cesta v mestni četrti center Ravne XII (Ob Suhi 27- 27a), zapre za ves 

promet. Zapora mora biti označena v skladu s pravilniki.  

 

Sklep 2.4.: Člani Sveta podajamo pozitivno mnenje o izrisu novega parkirnega mesta 

za invalida na lokaciji Čečovje 33.  

 

Sklep 2.5.: Člani Sveta predlagamo izris dveh (2) novih parkirnih mest za invalida na 

lokaciji Čečovje 23 a/b.  

 

Sklep 2.6.:  Člani Sveta predlagamo postavitev cestnega ogledala na primerno mesto 

pri križišču cest 850101-Zbirna cesta v mestni četrti Čečovje XIX ( Čečovje 

64 - 84 parne) in 350101-Cesta Ravne - Šrotnek - Kotlje - Rimski vrelec. 

 

Sklep 2.7.: Člani Sveta predlagamo, da se križišča cest 850132-Cesta v mestni četrti 

Čečovje XXIX (Čečovje 18 - 20a,b,c) in 350011-Zbirna in krožna cesta v 

mestni četrti Čečovje (pri »U-blokih«), označijo s predpisano talno in 

vertikalno prometno signalizacijo – postavitev STOP znaka (2102 - Ustavi).  

 

Sklep 2.8.: Obnova ceste 350131-Cesta Ravne na Koroškem - Zadnji dinar – Strojna,  

mimo Mladinske doma je še v teku. V kolikor bo izgrajen pločnik v celotni 

relaciji predlagamo, da se zarišejo tudi potrebni prehodi za pešce.  

 

Sklep 2.9.: V križišču cest 350071-Zbirna in krožna cesta v mestni četrti Javornik in  

850441-Cesta v mestni četrti Javornik I (Javornik 19 - 20 in Javornik 22 - 

24), pri trgovini Mercator na Javorniku naj se popravi smer tabel in za 

boljšo preglednost v križišču naj se odstrani tudi grmovje v bližini 

prometnega znaka. 

 

Sklep 2.10.: Člani Sveta smo mnenja, da prihaja do zmotnega zavijanja samo sedaj v 

času obvoza, zato postavitev vertikalne signalizacije 3204 - Slepa cesta v 

križišču cest 851051-Cesta v naselju Tolsti vrh I (skozi naselje Strojnska 

reka) in 851121-Cesta v naselju Tolsti vrh XII (Tolsti vrh 94 - 102), ni 

potrebna. 
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Sklep 2.11.: Člani Sveta smo mnenja, da se cestnih ogledal v križiščih z gozdnimi 

cestami ne postavlja. 

 

Sklep 2.12.:  Člani Sveta smo si ogledali potek ceste 851053-Cesta v naselju Tolsti vrh 

III (Hudopisk) v križišču pri hišah Tolsti vrh 59a, 59g, 59i ter 60a in smo 

mnenja, da se za zagotovitev večje preglednosti in varnosti cesta lahko 

prestavi.  

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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