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9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa
v Občini Bled-6

PREDLAGATELJ:
župan Janez Fajfar
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –6.
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Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in
10/18), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno
besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US), 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, 32/16, 15/17-odl.US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB,
št. 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na ___redni seji
dne ______sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –6
1. člen
Spremeni se 48. člen Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (14/2015, 31/2015,
13/2016, 56/2017, 29/2018, 28/2019, v nadaljevanju: Odlok), tako da se po novem glasi:
(1) Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati v parku, na drugi javni zeleni površini , ki
ni določena kot javno parkirišče in na drugi javni površini.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim
odstavkom.

Doda se 54 a. člen, ki se glasi:

2. člen

54 a. člen
(namestitev in odstranitev tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo)
(1) Namestitev in odstranitev tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo (v nadaljnjem
besedilu: lisice) opravi izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe
vozila, na podlagi odredbe občinskega redarja.
(2) Poleg v primerih iz 49. člena tega odloka lahko občinski redar odredi namestitev lisic tudi na
vozilo:
- ki je parkirano na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine
in le ta ni bila plačana,
- ki je parkirano na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je parkiranje časovno
omejeno, voznik pa ni označil časa prihoda ali po poteku dovoljenega časa parkiranja vozila ni
odpeljal.
(3) Lisice se namestijo na sprednje levo kolo vozila in v skladu z navodili proizvajalca lisic.
(4) Ob odsotnosti kršitelja mora občinski redar na steklo voznikovih vrat oziroma na
vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na
vozilu prilepiti pisno obvestilo, da so na vozilu nameščene lisice. S tem obvestilom je voznik
obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov njihove namestitve in odstranitve.
(5) Vozila, na katerem so nameščene lisice ni dovoljeno odpeljati ali premikati, dokler niso
odstranjene.
(6) Občinski redar vsako vozilo, na katero se namestijo lisice, fotografira in napiše zapisnik o
stanju vozila.
(7) Če je zaradi namestitve ali odstranitve lisic vozilo poškodovano, izvajalec lastniku vozila
poravna nastalo škodo.
(8) Stroški namestitve in odstranitve lisic se plačajo izvajalcu. Če stroški za priklenitev in
odstranitev lisic niso poravnani v 48 urah od namestitve, občinski redar odredi odvoz vozila na
varovan prostor.
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(9) Izvajalec odstrani z vozila lisice takoj ali najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o
plačilu globe in stroškov njihove namestitve in odstranitve, vsak dan med 6. in 22. uro.
(10) Za odstranitev lisic, ki jo opravi nepooblaščena oseba, in za njihovo namerno poškodovanje,
uničenje ali odtujitev se zaračuna odškodnina v višini njihove dvakratne nabavne vrednosti, ki jo
izvajalec objavi na svoji spletni strani. Odškodnino plača lastnik ali imetnik pravice uporabe
vozila, na katerega so bile nameščene lisice.
(11) Višina stroškov namestitve in odstranitve lisic znaša 100 evrov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, l. r.

OBRAZLOŽITEV:
Sprememba je predlaga zaradi:
1. dviga globe za nedovoljeno parkiranje v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni
površini, ker je glede na težo kršitve in podobne kršitve Odloka o javnem redu in miru (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 14/2014, 20/2016) trenutna globa (100 evrov) prenizka,
2. izvršbe glob v prekrškovnih postopkih, zlasti ko so kršitelji tuji državljani in bi se z odhodom v
tujino izognili plačilu globe ali otežili izvršilni postopek.

Razlogi za sprejem
Učinkovitejši postopki občinskega redarstva in odvračanje potencialnih storilcev od
nedovoljenih ravnanj.

Finančne posledice:
Nima finančnih posledic.

