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SKLEPI 4. SEJE SPVCP, 26. 08. 2015  
 

 

Sklep 4.1.1:  Zapisnik 2. seje SPV je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 4.2.1:  Člani SPV bomo pripravili mnenje glede varnosti uporabe 985022-Kolesarska 

steza Kotlje – Dular ter ga posredovali na Občino Ravne 

 

Sklep 4.2.2:  Člani SPV si bodo na ogledu v mesecu septembru ogledali pot do hiše Tolsti 

vrh 48 in se na podlagi ogleda odločili o varni oz. nevarni šolski poti. Ta sklep  

bo ga. Čas sporočila prosilki po telefonu. 

 

Sklep 4.2.3:  Zapisnik drugega terenskega ogleda je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 4.3.1:  Člani SPV bodo na naslednjem terenskem ogledu preverili lokacijo za 

postavitev cestne ovire pri OŠ Juričev Drejček ter za starim trgovskem 

domom ob stanovanjskih blokih Čečovje 8, 9, 10 in 11. 

 

Sklep 4.3.2:  Člani SPV smo obravnavali prošnjo za spremembo vrstnega reda vožnje 

šolskega kombija. Ugotavljamo, da smo šolsko pot od Podgore 32 b do šole 

že obravnavali, da pa nimamo vpliva na čas ter vrstni red prevoznika kdaj 

naj se pelje mimo naslova Podgorje 32b. To se lahko predlagatelj sam 

dogovori s šolo oziroma s prevoznikom. 

 

Sklep 4.3.3:  Člani SPV smo obravnavali prošnjo za prestavitev parkirnega prostora za 

invalide g. Albina Strmšek na naslovu Čečovje 13. Na naslednjem terenskem 

ogledu bomo preverili lokacijo in podali mnenje. 

 

Sklep 4.3.4:  Člani SPV smo obravnavali prošnjo g, Pogorevca za prestavitev parkirnega 

prostora za invalide na naslovu Javornik 45. Na naslednjem terenskem 

ogledu preverili lokacijo in podali mnenje. 

 

Sklep 4.3.5:  Člani SPV smo obravnavali prošnjo stanovalcev Javornik 38 za brisanje 

parkirnega prostora za invalide. Na naslednjem terenskem ogledu bomo 

preverili lokacijo in podali mnenje. 

 

Sklep 4.3.6:  Člani SPV smo obravnavali prošnjo g. Andreja Miklavca, Javornik 33 za 

dodelitev parkirnega prostora za invalide. Na naslednjem terenskem ogledu 

bomo preverili lokacijo in podali mnenje. 
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Sklep 4.4:  Do naslednjega leta je potrebno pripraviti nove table z oznako VARNA 

ŠOLSKA POT, nabaviti je potrebno nekaj rumenih telovnikov ter plastične 

loparčke za urejanje prometa.  

 

 

 

 

 

  mag. Jelka Klemenc 

  Predsednica sveta 
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