Objavljeno v Našem časopisu št. 267/2000
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 6/94, 45/94, 57/94, 72/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96), 5. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 10/99) ter 20. člena Statuta občine
Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na 2. delu 11. seje, dne 19.10.2000
sprejel
PRAVILNIK
o kategorizaciji javnih poti v Občini Vrhnika
1. člen
(opredelitev vsebine pravilnika)
ta pravilnik določa merila za kategorizacijo javnih poti v Občini Vrhnika na 2 kategoriji:
- javne poti 1. reda.
- javne poti 2. reda
2. člen
(kategorije javnih poti)
Kategorija javne poti določa funkcijo javne ceste, ki jo ima za prometno povezovanje v določenem
prostoru, ter njene tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za okolje čim manj
obremenjujoče odvijanje prometa v tem prostoru (prometnotehnične lastnosti).
3. člen
(opredelitev kategorij javnih poti)
Javne poti 1. reda, s skrajšano oznako JP1, so namenjene prometu vseh motornih vozil ali pešcev
in predstavljajo pomembnejše povezovalne poti, ki se navezujejo na ceste enakega ali višjega
reda. Javne poti 2. reda so vse ostale dostopne javne poti, ki se navezujejo na ceste enakega ali
višjega reda.
4. člen
(merila za določitev kategorije javne poti )
Javna pot lahko doseže kategorijo JP1, če izpolnjuje vsa tri merila:
- javna pot 1. reda ima povezovalno funkcijo in se navezuje na ceste enake ali višje kategorije,
- javna pot 1. reda je lahko taka cesta, ki povezuje oziroma omogoča dostop do cest višje
kategorije za najmanj tri gospodinjstva (gospodarske in negospodarske dejavnosti),
- javna pot 1. reda je za eno naselje samo ena.
5. člen
(izjemna kategorizacija javnih poti)
Javna pot je lahko kategorizirana kot javna pot 1. reda, če izpolnjuje katere izmed posebnih
pogojev:
- druge posebnosti (redna avtobusna linija ali šolska linija, dostop do gasilskega doma, dostop
do pokopališča),
- turistična značilnost-območje pomembno za razvoj turizma.
6. člen
JP1 in JP2 določi in kategorizira župan na predlog pristojne občinska uprave.
Spremembe kategorizacije JP lahko občinski upravi predlagajo krajevne skupnosti. Predlogi
morajo biti utemeljeni v skladu z merili tega pravilnika.
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.
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