Objavljeno v »Našem časopisu« št.: 443/16 z dne 28. 11. 2016
Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vrhnika je Občinski svet Občine
Vrhnika na svoji 14. seji dne 10. 11. 2016 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih
površinah v občini Vrhnika

1. člen
V Odloku o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika (Naš
časopis, št. 415/14) se v prvem odstavku 36. člena pred ''da'' doda ''Z namenom''.
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: ''Gradnja, postavljanje in
rekonstrukcija objektov in naprav ter sajenje živih mej v varovalnem pasu občinske ceste, so
dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinskih cest. Nasipavanje materiala, s katerim bi se
višina terena ob cesti izenačila ali dvignila nad nivo cestnega telesa je prepovedano.''
Četrti odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: ''Upravljavec občinskih cest in
izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest v roku šestih (6) mesecev po izdaji soglasja
preverita pravilnost izvedenih del v varovalnem pasu občinske ceste.''
Sedmi in osmi odstavek 36. člena se črtata.
Deseti odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:'' ''Z globo 200 eurov se kaznuje za
prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s
soglasjem upravljavca občinskih cest gradi, postavlja in rekonstruira objekte in naprave ter
zasadi živo mejo.''

2. člen
Tretja točka drugega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Na cestnem svetu občinske ceste:
- ovirati odtekanje vode;
- postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto, ali druge visoke nasade ali
poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug odpadni ali drug material ali
predmete;
- nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost
prometa;
- nasipati zemljišča, nameščati kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja
nemotenega in varnega odvijanja prometa;
- postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
- odvajati odplake in druge tekočine;
- puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi
napajališča za živali;
- namerno zažigati travo, les, druge odpadne in druge gorljive snovi.''
Osmi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: ''Z globo 2.000 eurov se kaznuje
izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.''

3. člen
V tretjem odstavku 47. člena se nadomesti ''za več kot za 30 minut'' z ''za več kot 60 minut''.

4. člen
V prvem odstavku 48. člena se nadomesti ''o izdanih dovoljenjih'' z ''o izdanem dovoljenju''.

5. člen
Ta odlok se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in prične veljati peti dan po
objavi.
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