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SKLEPI 3. TERENSKEGA OGLEDA, 09. 09. 2015  
  

 

 

Sklep 1.1:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Tolsti Vrh p. R. na K. - del 48 do odcepa 

gozdne ceste 116079 ŠTEHARNIK – JAKOBOVA TABLA. Za zagotovitev varne 

poti zaradi zdravstvenega stanja šolarke podpiramo predlog izvajalca šolskih 

prevozov g. Lipovnika, da v poletnih mesecih vozi šolarko do hiše, v zimskem 

času pa izvaja prevoz od odcepa do hiše s kombijem, kateri ima pogon na 

vsa štiri kolesa. Pogoj pa je, da ostalih otrok na tej poti ne vozi. 
 

 

Sklep 1.2:  Člani SPV smo si ogledali pot od hiše Brdinje 20a do šole v Kotljah in šole na 

Javorniku ter ugotovili, da pot poteka po občinski cesti LC 350 121. Cesta za 

šolarje ni varna, saj ni v celoti opremljena s pločnikom in prehodi za pešce. 

Na podlagi teh ugotovitev smo ocenili, da je pot NEVARNA. 
 

 

Sklep 1.3:  Člani SPV smo se seznanili z namero, da se v izvajanje prevoza šolskih otrok 

v VS Dobrije vključi tudi avtobus. Ugotavljamo, da na cestah ni omejitve 

rabe tovrstnih vozil in da SPV ni pristojen za ugotavljanje primernosti vozil 

za opravljanje šolskih prevozov. Občinsko upravo pa pozivamo, da zagotovi 

varen prevoz otrok.  

 
 

Sklep 2.1:  Člani SPV smo si na pobudo ČS Čečovje ogledali cesto LZ 350011-Zbirna in 

krožna cesta v mestni četrti Čečovje med starim trgovskim domom ter 

stanovanjskimi objekti Čečovje 8, 9, 10 in 11. Ugotovili smo, da je na tem 

delu v načrtu ureditev dodatnih parkirnih mest zato menimo, da v tem 

trenutku postavitev ovir ni smiselna. 

 
 

Sklep 2.2:  Člani SPV smo si na pobudo ČS Čečovje ogledali JP 850051-Cesta v mestni 

četrti Čečovje VII (OŠ Juričev Drejček) glede postavitve dodatnih 

omejevalcev hitrosti. Na tej cesti je že postavljena hitrostna ovira zato 

menimo, da postavitev dodatnih ovir ni smiselna.  
 

 

Sklep 2.3:  Člani SPV smo si na pobudo g. Albina Stmšek ogledali prostor rezerviran za 

vozila invalidov na lokaciji Čečovje 13. Na tem mestu ni zarisanih parkirnih 

prostorov zato je njegovo vozilo večkrat zaparkirano. Županu predlagamo, 

da se izvede ureditev parkirišča ter zagotovi neovirano parkirno mesto za 

invalida. 
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Sklep 2.4:  Člani SPV smo si na pobudo g. Miklavc Andreja, Javornik 33, za dodelitev 

parkirnega mesta za invalide ogledali lokacijo in ugotovili, da je mesto za 

vozilo invalidov pri stanovanjskem bloku Javornik 34 prosto in se lahko 

uporablja. SPV predlaga županu, da se prošnja g. Miklavca upošteva pri 

bodoči obnovi izrisov parkirnih mest in se takrat prestavi k vhodu v 

stanovanjski blok Javornik 33. 
 

 

Sklep 2.5:  Člani SPV smo si na pobudo stanovalcev bloka Javornik 38 ogledali parkirno 

mesto za katerega prosijo, da se izbriše. Ob ogledu smo ugotovili, da je ob 

bloku Javornik 39 večkrat parkirano vozilo s karto invalida kateri lahko 

uporablja omenjeno parkirno mesto zato predlagamo, da parkirno mesto ob 

bloku Javornik 38 ostane. Na tem mestu je odstranjena vertikalna 

signalizacija katero je potrebno ponovno namestiti. 

 

 

Sklep 2.6:  Člani SPV smo si na podlagi želje g. Pogorevca, Javornik 45, glede 

prestavitve parkirnega mesta bližje vhodu ogledali lokacijo in ugotovili, da 

bi bilo v primeru prestavitve parkirnega prostora za invalida potrebno izrisati 

na novo celotno parkirišče in pri tem bi se zmanjšalo število parkirnih mest 

za najmanj eno mesto. Zato je potrebno opraviti razgovor z g. Pogorevcem, 

če je prestavitev parkirnega prostora res nujno potrebna. 
 

 

 

 

Predsednica SPVCP 

mag. Jelka Klemenc 
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