Na podlagi Zakona o cestah (Ur.l.RS, št.109/2010) in 11. člena Statuta Občine Naklo (Ur.l.RS,
št. 88/07) je občinski svet občine Naklo na svoji 9. redni seji dne 11.4.2012 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI NAKLO

1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/1999, Ur.l. RS,
št. 55/2008) se spremeni 43. člen, ki se spremenjen glasi:
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na
objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost
prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu javne ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi
napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost
prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali
poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali
nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;

4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali
na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati
blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko
orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste,
individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik
odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti
prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so
namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih
emisij prometa na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali
druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost
prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove
odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah
prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in
upravljavca ceste.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča javne ceste, ki so namenjene kratkemu
postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za
dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na
notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja.
Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh
površinah prepovedano.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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