Objavljeno v Našem časopisu št. 374 z dne 30. 8. 2010

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/09) in 4. člena Odloka o
prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/04, 311/05) je Občinski svet Občine
Vrhnika na svoji 30. seji, dne 8.7.2010 sprejel
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno
omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika

1. člen
Za 6. členom Odredbe se doda nov 7. člen, ki se glasi:
''V južnem delu na Vrtnariji je parkiranje časovno omejeno vse dni v tednu od 7.00 do 21.00
ure. Parkiranje je časovno omejeno, in sicer na 2 uri. Čas parkiranja je potrebno ustrezno
označiti s parkirno uro oziroma drugim znakom, ki jasno označuje čas pričetka parkiranja.''
2. člen
Za 7. členom Odredbe se doda nov 8. člen, ki se glasi:
''Na parkirišču pred severnim delom stavbe Zdravstvenega doma Vrhnika in za Zdravstvenim
domom Vrhnika pri »Štirnovi hiši« je parkiranje časovno omejeno od ponedeljka do petka od
6.00 do 19.00 ure na 2 uri in v soboto od 6.00 do 13.00 ure na 2 uri. Čas parkiranja je
potrebno ustrezno označiti s parkirno uro oziroma drugim znakom, ki jasno označuje čas
pričetka parkiranja.
Pred severnim delom stavbe Zdravstvenega doma Vrhnika je eno posebej označeno
parkirno mesto namenjeno za invalide.''
3. člen
Dosedanji 7., 8., 9., 10. in 11. člen postanejo 9., 10., 11.,12. in 13. člen.
4. člen
V novem 12. členu se za ''do'' doda ''XII''.
5. člen
Ta odredba se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in prične veljati peti dan po
objavi.
Številka: 371-108/2009 (6-08)
Datum: 9.7.2010
ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan RIHAR l.r.
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Priloga XI. Prikaz lokacije časovno omejenega parkiranja v južnem delu na Vrtnariji.
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Priloga XII. Prikaz lokacije časovno omejenega parkiranja pred Zdravstvenim domom
Vrhnika in za ZD Vrhnika pri ''Štirnovi hiši''.
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