Na podlagi 3. odstavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02, 8/03-popr.
in 85/03-ZZK-1), 2. stavka 16. člena Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja
med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Ur.l.RS, št. 65/97) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika
(Ur.l.RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne
11.7.2006 sprejel
TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med
Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Ur.l.RS, št. 65/97)
1. člen
8. člen odloka se pravilno glasi:
»Hodna površina se s kote 292,40 dvigne na koto 293,71 v nagibu, ki omogoča prehod
invalidom. Pot je asfaltna ali tlakovana.«
2. člen
11. člen odloka se pravilno glasi:
»Most je sestavljen iz osnovne armiranobetonske konstrukcije višine 1,50 m (toleranca ±
0,20 m). Čez nosilno konstrukcijo so položeni kovinski okvirji, ki nosijo lesene elemente
cestišča. Razpon mostu je 33,00 m (± 1,00 m), širina hodne površine je 3,50 m (± 0,20
m). Ograja je kovinska, višine 1,20 m. Temeljenje se izvede na podlagi statičnega
računa. Kota mostu je na 293,71 m (± 0,2 m).
Pred vhodom na most so posebej oblikovane površine:
- Vhodna površina na Vrhniški strani je asfaltna na utrjenem nasipu do kote 293,71 m.
Oblikovana je kot krog s premerom 8 m (± 1,00 m), ki ima izhoda na predvideno pot
ob Ljubljanici. Izhoda sta izvedena v naklonu, ki omogoča prehod invalidom;
- Vhodna površina v Janezovi vasi je izvedena na desni strani kot pot, ki omogoča
dostop invalidom in kolesarjem, na levi strani so stopnice za pešce. S čela ob
pločniku regionalne ceste je dostop zaprt z opornim zidom oblikovanim kot cvetlično
korito;
- Pohodne površine so asfaltne;
- Na obeh delih mostu, se pred vhodi namesti urbana oprema (klopi, smetnjaki ipd.);
- Zaščitne ograje se oblikovno enake ograji na mostu;
- Oporni zidovi za zaščito brežine in izvedbo temeljenja mostu se izvedejo na podlagi
statičnega izračuna.«
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