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URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER
št. 3/2014, 19. maj 2014

22.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/2008,100/2008,79/2009)
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010), Zakona o cestah (Uradni list RS, št.
109/2010), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. št. 3/2007-ZP-1-UPB4, 17/2008, 21/2008,
108/2009, 9/2011-v nadaljevanju ZP-1) in 18. člena statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer
št. 11/2009), je Občinski svet Občine Ljutomer na 12. dopisni seji 14. 5. 2014 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V OBČINI LJUTOMER
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer, št. 4/2011, 6/2012 in 2/2013), v nadaljevanju: osnovni odlok.
2. člen
Spremeni se 17. člen, ki se po novem glasi:
Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju v mestu Ljutomer so:
Urejeni parkirni prostori kot samostojne površine:
- parkirišča na Glavnem trgu in Miklošičevem trgu,
- Urejeni parkirni prostori kot površine na javnih cestah (desna stran vozišča) so:
- na Jureša Cirila ulici,
- na delu Prešernove ulice; od Glavnega trga do Kajuhove ulice,
- na delu Ormoške ceste; od Starega trga do Glavnega trga,
- na Starem trgu; od križišča Postružnikove ulice do križišča z Vrazovo ulico in od Ivana Kavčiča
ceste do križišča z Volkmerjevo ulico,
- na delu Vrazove ulice, od h.št. 2 do uvoza na dvorišče župnišča
- na tlakovanem parkirišču ob mestnem parku vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,
- na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer, vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,
- na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer,
- na Postružnikovi ulici ob občinski zgradbi in ob uvozu na parkirišče ob občinski stavbi,
- parkirišče pred dvorano ŠIC na Grosmanovi ulici,
- sedem parkirišč pri Okrajnem sodišču na Prešernovi ulici,
- del parkirišča ob Rajh Nade Ulici, in sicer parkirišča, ki so obrnjena neposredno proti hotelu, oz.
parkirišča na levi strani, gledano ob uvozu na samo parkirišče, ter dve parkirni mesti ob poslovnem
objektu Glavni trg 11b.
Ob hotelu na Glavnem trgu v Ljutomeru sta dve parkirni mesti namenjeni kratkotrajnemu parkiranju, ki
omogočata parkiranje za največ 15 minut.
Na območju Glavnega trga v Ljutomeru in sicer od poslovnega objekta Glavni trg 14 do Glavni trg 6 velja sistem
bočnega parkiranja po načelu zadrge. (priloga 1 tega odloka)
3. člen
Ta sprememba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

Številka: 371/2014-434-378
Datum: 14. 5. 2014

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
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URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER
št. 3/2014, 19. maj 2014

23.

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev priznanj in nagrad Občine Ljutomer za leto 2014, ki je objavljen na
spletni strani Občine Ljutomer (www.obcinaljutomer.si), pozivamo vse zainteresirane k
vložitvi predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ljutomer za leto 2014
Predloge za podelitev priznanj in nagrade bo obravnavala Komisija za priznanja, odločitev o podelitvi priznanj in
nagrad bo sprejel Občinski svet.
Občinska priznanja in nagrade se podeljujejo na slavnostni prireditvi ob prazniku občine.
Predloge za podelitev lahko vložite najpozneje do 8. junija 2014 na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, s pripisom »Ne odpiraj: Razpis-občinska priznanja 2014«.
Vse dodatne informacije dobite v Upravi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer ali po telefonu 584-90-46,
kontaktna oseba Renata Zrinski.
Vabljeni k sodelovanju.
Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.

Tisk v nakladi 4000 izvodov:
TISKARNA DIGITALNI TISK d.o.o., Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
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