Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/02), 3., 17.
in 18. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02,
67/02), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003); Zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97, 73/98, 31/2000 in24/2001), je Občinski Svet Občine Vrhnika na 2. delu 14. seje, dne
27.5.2004, sprejel

ODLOK
o prometni ureditvi v Občini Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestnega prometa na javnih prometnih
površinah Občine Vrhnika, omejitev in prepoved prometa, režim posebnih prometnih storitev,
začasno omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa ter drugi pogoji za nemoteno urejanje
prometa.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
- dostavni čas je čas, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave;
- pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil;
- intervencijska vozila so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske
naloge skladno z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko
dejavnost na področju gospodarskih javnih služb;
- parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa parkiranja, ki ga izda Občina
Vrhnika;
- parkirni avtomat je naprava za označitev časa prihoda in trajanja parkiranja;
- posebna prevozna sredstva so bolniški vozički, otroška prevozna sredstva in športni
pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško
kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki),
ki omogočajo gibanje hitrejše od hoje pešca, a se ne štejejo za vozila;
- zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez
veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj;
- počitniška prikolica je priklopno vozilo s posebnim ohišjem in stalno opremo, ki
omogoča bivanje oseb.
Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v Zakonu o varnosti cestnega prometa
oziroma v Zakonu o javnih cestah.
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II. UREDITEV PROMETA
3. člen
(določitev javnih prometnih površin)
Javne prometne površine po določbah tega odloka so vse ceste, trgi, kolesarske steze,
pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti, ki služijo namenu
odvijanja cestnega prometa.
4. člen
(promet na javnih površinah)
Promet na javnih površinah iz prejšnjega člena tega odloka se odvija na način in pod pogoji,
določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini
dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Prometni režim na posamezni javni površini na območju Občine Vrhnika določi Občinski Svet
na predlog župana Občine Vrhnika z aktom, ki temelji na določbah tega odloka oziroma
veljavnih predpisih.
III. OMEJITVE IN PREPOVED PROMETA
5. člen
(umirjanje prometa)
Za območje umirjenega prometa se določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja, kjer
obstaja povečana nevarnost za varnost udeležencev v prometu.
Območje iz prejšnjega odstavka se zavaruje z ustrezno signalizacijo in napravami.
6. člen
(prometne površine za pešce)
Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so posebej označene.
7. člen
(promet na površinah za pešce)
Na prometnih površinah za pešce je prepovedan promet, ustavljanje in parkiranje vozil,
razen za komunalna vozila, intervencijska vozila policije, gasilcev in prve pomoči. Promet s
kolesi in drugimi posebnimi prevoznimi sredstvi je na prometnih površinah za pešce dovoljen
s hitrostjo, ki ne sme presegati hitrosti gibanja pešcev.
Promet z vozili na posebnih površinah, namenjenih za pešce je dovoljen samo za
stanovalce, ki imajo vhod v garažo oziroma na dvorišče. Pristojni organ Občine Vrhnika na
zahtevo stranke v teh primerih izda posebno dovoljenje.
Kadar je na prometnih površinah za pešce izjemoma dovoljen promet z vozili, je hitrost
vožnje omejena na 5 km/h.
8. člen
(omejitev prometa tovornih vozil)
Občinski Svet lahko s sklepom omeji promet tovornih vozil na občinskih cestah, če:
- prekomerno obremenjujejo cesto;
- povzročajo v naselju prekomeren hrup, prah ter izpušne pline;
- če prevažajo nevarne snovi.
Omejitev prometa tovornih vozil se uredi z ustrezno signalizacijo.
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IV. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
9. člen
(prepoved ustavljanja in parkiranja)
Ustavljanje in parkiranje je prepovedano:
- na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred in za prehodom;
- na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu;
- v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega prečnega roba vozišča;
- v podvozu, na mostu in nadvozu;
- na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj kot 15 m od njega;
dovoljena je ustavitev na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni
promet;
- na ozkem nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod klancem), če drugo vozilo ne bi
moglo varno voziti mimo;
- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in
nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo
oviro na cesti, široki manj kot 3 m;
- na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak ali napravo, ki daje
svetlobne ali zvočne signale;
- na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že
parkiranemu vozilu;
- na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen invalidov, ki imajo veljavno
parkirno karto;
- na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom.
10. člen
(parkiranje)
Parkiranje vozil na javnih površinah je na območju Občine Vrhnika dovoljeno le na javnih
parkirnih površinah.
Javne parkirne površine so:
- površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostor,
- površine, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- površine, kjer je parkiranje nadzorovano,
- plačljive parkirne površine,
- parkirne površine, namenjene invalidom.
11. člen
(parkirnina)
Občinski Svet z odredbo o postavitvi prometne signalizacije določi, katerim vozilom je
parkirna površina namenjena, omejitev časa parkiranja in obveznost plačila parkirnine.
Višino parkirnine določi župan s sklepom.
12. člen
(ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklopnikov ter avtobusov)
Ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklopnikov ter avtobusov je dovoljeno le na
parkirnih površinah, ki so za to s prometnim znakom posebej določene.
Obvestilni znaki na mestnih vpadnicah morajo biti nameščeni tako, da opozarjajo voznike na
javne parkirne površine, določene za osebna vozila, tovorna motorna vozila, priklopnike in
avtobuse.
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko izjemoma dovoli ter določi pogoje za
ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah,
3

izven lokacij iz prvega odstavka tega člena, podjetjem in fizičnim osebam, če je to nujno za
nemoteno opravljanje njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti in, če to prekomerno ne
ovira drugih udeležencev v prometu.
13. člen
(obveznosti pri parkiranju)
Voznik vozila je dolžan pri parkiranju vozila na javni parkirni površini upoštevati prometno
ureditev parkirišča. Na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in je parkiranje
časovno omejeno, mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek odložiti na vidnem mestu
na armaturni plošči vozila tako, da je možna zunanja kontrola.
Občinski Svet Občine Vrhnika z odredbo določi dovoljeni čas parkiranja in obveznost plačila
parkirnine. Dovoljen čas parkiranja in obveznost plačila parkirnine se označita na dopolnilni
tabli prometnega znaka.
14. člen
(prepoved počitniških prikolic, avtomobilskih priklopnikov, zapuščenih vozil)
Na javnih površinah je prepovedano parkirati počitniške prikolice in druge avtomobilske
priklopnike, zapuščena vozila ali kako drugače zasesti te površine.
15. člen
(odlaganje kuriva in drugih predmetov)
Kurivo in drugo blago, odloženo na javno prometno površino, mora naročnik takoj odstraniti
in stanje te površine vzpostaviti v prvotno.
16. člen
(sankanje, smučanje, drsanje, rolanje, kotalkanje)
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno sankanje, smučanje, drsanje, kotalkanje, rolanje,
igranje ali zadrževanje predšolskih otrok brez nadzorstva.
Ne glede na prvi odstavek tega člena pa je rolanje in kotalkanje dovoljeno na pločnikih oz.
kolesarskih poteh, če je njihova hitrost prilagojena hitrosti ostalih udeležencev, katerim so te
površine namenjene.
17. člen
(vzdrževanje parkirnih površin; škoda)
Upravljalec javnih površin je dolžen skrbeti za vzdrževanje prometne signalizacije ter skrbeti
za red in čistočo na teh površinah.
Lastnik teh površin ne odgovarja za škodo, ki nastane na parkiranem ali ustavljenem vozilu.
V. POSEBNI PROMETNI REŽIM
18. člen
(dostava blaga)
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega
poteka prometa. Na javnih prometnih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in
ustavljanje, je dovoljeno ustavljanje z vozili le izjemoma zaradi dostave.
Dostava blaga (dovoz in odvoz) za oskrbo je dovoljena samo od 5. do 8. ure razen na
mestih, kjer je s prometno signalizacijo določeno drugače.
Pristojni organ Občine Vrhnika za te primere izda posebno dovoljenje.
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19. člen
(odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil)
Občinski inšpektor oziroma občinski redar sta pooblaščeni uradni osebi v Občini Vrhnika, ki
lahko odredita odvoz vozila oziroma priklenitev vozila v naslednjih primerih:
- če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem;
- če je vozilo parkirano na zelenicah in v parku;
- če je vozilo parkirano na javni površini, ki zapira vhod v stavbo ali garažo;
- če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in označenih avtobusnih postajah
javnega prometa;
- če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob
dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški,
kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico);
- če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepoveduje vertikalna ali horizontalna
signalizacija;
- če je vozilo parkirano na cestišču, kjer je posebej označeno s posebno obvestilno
tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne ali
druge prireditve.
Odstranjevanje in odvoz vozil se opravi na stroške lastnika.
20. člen
(postopek odvoza)
Za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil mora biti zagotovljen primerno urejeni prostor.
Postopek odvoza, hrambe in izdajanja vozil ter nameščanja in odstranjevanja ovir na kolesih
vozil za nadaljnjo vožnjo in višino stroškov določi Občinski Svet s posebnim pravilnikom.
21. člen
(stroški odvoza)
Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani vozilo potem, ko je pooblaščena
uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora plačati 50%
določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo
ni odpeljalo.
VI.AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
22. člen
(ureditev avtobusnih postajališč izven vozišča)
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na občinski cesti in na delu
državne ceste skozi naselje, morajo biti izven vozišča ter izpolnjevati tehnične normative in
minimalne pogoje, ki so določeni s predpisi.
23. člen
(ureditev avtobusnih postajališč na vozišču)
Po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, lahko občinski upravni organ, pristojen
za promet, izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Svoje
dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno oziroma so
nastali pogoji za izgradnjo postajališča izven vozišča.
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24. člen
(uporaba avtobusnih postajališč)
Avtobusna postajališča javnega prometa na območju Občine Vrhnika lahko uporabljajo, z
dovoljenjem občinskega upravnega organa pristojnega za promet, tudi podjetja in zasebniki,
ki opravljajo poseben prevoz potnikov (delavcev na delo, učencev v šolo, izletnikov, itd.).
VII. UDELEŽBA ŽIVALI V PROMETU
25. člen
(vprežna vozila)
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati vprežnih vozil in vprežnih živali brez
nadzora.
26. člen
(jezdeci)
Jezdeci smejo uporabljati občinske ceste in druge javne prometne površine le s posebnim
dovoljenjem pristojnega organa.
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
Ne glede na prvi odstavek tega člena župan z odredbo določi, na katerih občinskih cestah je
jezdenje dovoljeno.
27. člen
(domače živali)
Domače živali (psi, mačke, perjad, drobnica in večje živali) so lahko na javnih prometnih
površinah le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi.
Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali pešce, se sme voditi po javnih prometnih
površinah le na vrvici.
Gonjenje, vodenje in počitek živali na kolesarskih stezah in poteh je prepovedano.
Živali ob cestah in drugih javnih prometnih površinah morajo biti pod nadzorstvom ali
zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto ali na drugo javno prometno površino.
VIII. NADZOR
28. člen
(izvajanje odloka)

"Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojni organ Občine Vrhnika."
IX. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ravna v nasprotju z 8, 12. in 18. členom,
Z globo 5.000 tolarjev pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

6

30. člen
Z globo 5.000 tolarjev se kaznuje, če je to možno, takoj na mestu prekrška oseba, ki ravna v
nasprotju z 7., 9., 13., 14., 15., 16., 26, 27.členom.
31. člen
Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje takoj na mestu prekrška posameznik, ki ravna v nasprotju
s 25. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini
Vrhnika (Uradni list SRS, št.: 34/83).
33. člen
Obstoječ Pravilnik o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti (Uradni
list RS, št.: 52/94) ostane v veljavi do sprejetja novega pravilnika, določenega z 20. členom
tega odloka.
34. člen
Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 7/2003) izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in24/2001).
35. člen
Ta odlok se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in stopi v veljavo 15 dni po
objavi.

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
Dr. Marjan Rihar, l.r.
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Datum: 28.5.2004
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