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SKLEPI 4. TERENSKEGA OGLEDA, 16. 12. 2015  
  

 

 

 

Sklep št. 1:  Člani SPV po ogledu prehoda za pešce na regionalni cesti na Javorniku, pri 

odcepu za Šance, predlagamo županu, da občinska uprava preveri možnost 

ureditve zvočnih ovir na cesti pred in za prehodom, ki bi voznike še dodatno 

opozarjale na prehod za pešce. 
 

Sklep št. 2:  Člani SPV smo si ogledali prehod za pešce na regionalni cesti Ravne-Kotlje, 

pri hiši Košelnik in predlagamo županu, da občinska uprava predlaga 

Direkciji RS za ceste, da na drog, na katerem je že prometni znak »omejitev 

hitrosti 60 km/h« doda še prometni znak I-14 »prehod za pešce«, ki bi 

voznike že pred ovinkom opozoril, da se približujejo prehodu za pešce. 

Predlagamo pa tudi močnejšo osvetlitev javne razsvetljave pri prehodu za 

pešce ali izgradnjo »biča« - utripajočih luči nad prehodom za pešce. 
 

Sklep št. 3:  Člani SPV smo si ogledali dostop do vrtca Kotlje in predlagamo županu, da 

si zadevo ogleda projektant in projektno reši varen dostop s parkirišč do 

vhoda vrtca. Obstoječe stanje po našem mnenju ne omogoča rešitve in tudi 

uvedba cone za pešce pri obstoječem stanju ne bi zagotovila dovolj varnosti 

za pešce.   
 

Sklep št. 4:  Člani SPV smo si ogledali parkirišča pri bloku Čečovje 18a, kjer je krajanka 

prosila za ureditev parkirišča za invalide. Ugotavljamo, da je pri blokih 

problem s parkiranjem in da je parkirišče za invalida urejeno v bližini bloka 

ob lokalni cesti LZ 350 011. Zato krajanki predlagamo, da uporablja to 

parkirišče. 
 

Sklep št. 5:  Člani SPV smo si na predlog krajanke za namestitev hitrostnih ovir  ogledali 

lokalno cesto LC 350 131 (Ravne-Zadnji dinar), pri hiši Tolsti vrh 92. 

Ugotovili smo, da je izvoz od hiše otežen zaradi previsoke žive meje, ki ovira 

preglednost pri izvozu. Zato stranko pozivamo, da čim prej zniža živo mejo 

in zagotovi varen izvoz.   
 

Sklep št. 6: Člani SPV smo se seznanili z razlogi za postavitev prometnega znaka 

»prepovedano za tovornjake« in sicer, da je bil prometni znak postavljen  

zaradi stanja ceste. Zato menimo, da zaradi varovanja ceste znaka ni 

smiselno odstraniti. 
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Sklep št. 7:  Člani SPV smo se seznanili s predlogom g. Aljaža Gradišnika za ureditev 

pločnikov v območju križišča pri AMD v Dobji vasi – smer Janeče in smer 

Hof. Člani se strinjamo, da je potrebna ureditev varne poti za šolarje in ostale 

pešce, vendar predlagamo, da si lokacijo ogleda projektant in strokovno 

predlaga ureditev. Županu pa predlagamo tudi, da se sredstva za tako 

ureditev čim prej zagotovijo v proračunu. 
 

Sklep št. 8:  Člani SPV smo se seznanili s predlogom g. Aljaža Gradišnika za ureditev 

pločnikov in varne poti za pešce v naselju Dobja vas. S predlogom se 

strinjamo, menimo pa, da mora projekt ureditve izdelati projektant. Zato 

predlagamo županu, da ureditev tega območja uvrsti v plan naslednjih 

projektov.  
 

Sklep št. 9: Člani SPV smo si na pobudo krajanov za namestitev hitrostnih ovir ogledali 

ceste in potek prometa v obrtni coni Log v Dobji vasi, od krožišča v obrtni 

coni do avtopralnice Rentaj.me. Menimo, da je smiselno počakati do konca 

izgradnje obeh objektov, ki sta še v gradnji in nato proučiti končno prometno 

ureditev in smiselnost postavitve hitrostnih ovir.  
 

 

 

 

 

 

Predsednica SPVCP 
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