5. Sprejem Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o urejanju o urejanju
cestnega prometa v občini Bled-3

PREDLAGATELJ:

občinski svetnik Anton Omerzel

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o urejanju o urejanju cestnega prometa v Občini
Bled – 3.

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), Zakona
o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 17.
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 –
UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na ___redni seji dne ______sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3
1. člen
Spremenita se naslov in 1. odstavek 74. člena Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
(Uradno glasilo slovenskih občin 14/15, 31/15, 13/16), tako da se po novem glasita:
»74. člen
(obveznost namestitve vreč za konjske iztrebke in čiščenje)
(1) Voznik kočije je dolžan vlečnemu in morebitnim spremljevalnim konjem namestiti vrečo za
konjske iztrebke. Za čiščenje konjskih iztrebkov, ki jih vreča ni prestregla, je odgovoren voznik
kočije. Očististi jih je dolžan takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje v roku ene ure od nastanka
onesnaženja javne površine.«
2. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od
15. 6. 2017 dalje.
Številka:
Datum:
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, l. r.

OBRAZLOŽITEV:
Opredelitev do pripomb, mnenj in predlogom k osnutku sprememb Odloka
Dne 15.12.2016 je občinski svet na 11. redni seji obravnaval osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled. K odloku je župan podal svoj
predlog nomotehničnih uskladitev, ki so bile tekom priprave predloga v celoti upoštevane
(vnešen je bil popravek preambule, dodan je bil člen odloka, kjer se določa veljavnost odloka,
datum njegove uveljavitve in njegova objava v uradnem glasilu).
V okviru priprave predloga je bilo z ozirom na kazalnike iz prakse in ugotovitve nastajajoče
celostne prometne strategije, ugotovljeno, da trenutno ni nuje po spremenjeni trasi cestnega
turističnega vlakca, zato je bila predlagana določba umaknjena.
Pobuda, da se namestijo vreče za konjske iztrebke, je na Bledu že dolgo prisotna in čas je, da se
pristopi k realizaciji pobude. Tudi primeri v tujini kažejo, da se je v osnovi izrazilo nestrinjanje
lastnikov konj po vpeljavi vreč (t.i. horse catcher /horse diapers), ko pa so vreče namestili, so se
tako konji kot tudi njihovi lastniki temu hitro privadili.
Spremembe in dopolnitve odloka ne bodo imele finančnih posledic za proračun. Dobava in
namestitev vreč je strošek izvajalcev prevozov.

Pripravil: Anton Omerzel

