
Številka 01, 21. 01. 2015
Uradno glasilo izdaja Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice 
št. 7/2014) v povezavi z 11. členom Odloka o javnem občinskem glasilu 
Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/2013 in 12/2014) je 
Občinski svet Občine Vodice na svoji 4. seji, dne 20.1.2015 sprejel naslednji

SKLEP 
o imenovanju 

ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA 
JAVNEGA OBČINSKEGA GLASILA 

KOPITARJEV GLAS

1. člen
Imenuje se Uredniški odbor javnega občinskega glasila Ko-
pitarjev glas v naslednji sestavi:

1. Natalija Rus, Zapoge 1R, 1217 Vodice
2. Natalija Golob, Repnje 14b, 1217 Vodice
3. Helena Čerin, Bukovica pri Vodicah 6a, 1217 Vodice
4. Cveto Vrbovšek, Utik 2, 1217 Vodice
5. Monika Kubelj, Bukovica pri Vodicah 55, 1217 Vodice.
 

2. člen
Uredniški odbor je imenovan za dobo, ki je za 90 dni daljša od 
mandatne dobe Občinskega sveta Občine Vodice.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Vodice.

Datum: 20. 1. 2015
Številka: 900-01/2015-010

Župan Občine Vodice
Aco Franc Šuštar, l.r.

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, 
št. 7/2014) in 37. člena Odloka o cestah v Občini Vodice (Uradno glasilo 
Občine Vodice, št. 8/2013) sprejmem naslednji 

SKLEP
o določitvi javnih parkirnih površin,  
kjer je parkiranje časovno omejeno 

I.
Javne površine, kjer je možnost parkiranja časovno omejeno so 
označena z modro barvo. Uporabnik mora samo z eno parkirno 
uro, na kateri je označen čas parkiranja, označiti vozilo (če ima 
uporabnik nameščenih več parkirnih ur, se šteje ura, ki ima 
označen najkrajši čas parkiranja). Po preteku dovoljenega časa 
je uporabnik dolžan odpeljati vozilo z območja kratkotrajnega 
parkiranja. Parkiranje je omejeno vsak delavnik, od ponedeljka 
do petka med 8.00 in 16.00 uro. 

II.
Javne površine, kjer je dovoljeno parkiranje izključno s poseb-
nimi dovolilnicami (barvna podlaga) so označena z talnimi 
oznakami »R«. 

III.
Javne površine, kjer parkiranje časovno ni omejeno so 
označena z belo barvo. 

IV.
Na javnih parkiriščih pred sedežem Občine Vodice, Kopitarjev 
trg 1, ki so označena z modro barvo je dovoljeno kratkotrajno 
parkiranje za čas 120 minut. Za to območje veljajo tudi določila 
pod točko I. tega sklepa. Za imetnike dovolilnic na teh površinah 
parkiranje ni omejeno.

V.
Na javnih parkirnih površinah ob cesti R3 639/1141 Lj. (Šentvid) 
- Vodice pri pokopališču v Vodicah je dovoljeno kratkotrajno 
parkiranje za čas 180 minut in za to območje veljajo ostala 
določila pod točko I. tega sklepa. To velja za parkirišče pred starim 
delom pokopališča, ki je orientirano severno od mrliške vežice. 
Parkiranje časovno ni omejeno na delu parkirišču pred novim 
delom pokopališča, ki je orientirano južno od mrliške vežice. 

VI.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Vodice. Z uveljavitvijo se preneha uporabljati Sklep o 
določitvi javnih parkirnih površin, kjer je parkiranje časovno 
omejeno (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 13/2014).

Datum: 21. 1. 2015
Številka: 909-05/2015-001 

              Župan Občine Vodice
 Aco Franc Šuštar, l.r.




