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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled-2.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 27/08,
100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO,11/18-ZSPDSLS, 30/18), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 329/11 - UPB8, 21/2013, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl.
US, 32/16, 15/17- odl. US 73/19- odl. US), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru
(Uradni list RS, št. 70/06), 14. in 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 –
UPB5), 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07– UPB2, 26/14-Zkme-1,
52/16), ter 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, UGSO, št.
30/17) je Občinski svet Občine Bled na svoji __. redni seji dne _______________ sprejel

ODLOK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU-2
1. člen
Spremeni se 2. odstavek 18. člena Odloka o javnem redu in miru (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 14/2014, 20/2016, v nadaljevanju: Odlok), ki se po novem glasi:
»(2) Podaljšanje obratovalnega časa v ožjem središču Bleda, kot določeno v 17. členu tega
odloka, se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z
varnostno službo za varovanje v podaljšanem obratovalnem času.«
Črta se 3. odstavek 18.člena Odloka.
4. odstavek 18. člena Odloka, postane 3. odstavek 18. člena Odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:

_______________
_______________
Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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OBRAZLOŽITEV:
Ocena stanja in razlogi za sprejetje spremembe odloka:
Obstoječi 18. člen Odloka o javnem redu in miru se glasi:
»(1) Zaradi povečanega tveganja kršitev javnega reda in miru v nočnem času zaradi podaljšanih
obratovalnih časov občina izbere izvajalca zunanjega fizičnega varovanja za ožje središče Bleda in
obhodno službo za preostali del občine.
(2) Podaljšanje obratovalnega časa iz prejšnjega člena se gostinskim obratom dovoli pod pogojem,
da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 1. odstavka tega člena.
(3) Obseg in ceno varovanja določi občina v postopku javnega naročanja na podlagi predhodnega
mnenja sosveta za varnost.
(4) Občina primarno zagotavlja zunanje fizično varovanje v nočnem času na javnih krajih,
dopolnjuje pa se lahko tudi z drugimi oblikami varovanja skladno z ostalimi določili tega odloka.«
Občina je s predmetno določbo zavezala gostince v ožjem središču Bleda, da so morali za
podaljšanje obratovalnega časa skleniti pogodbo z varnostno službo, ki jo je za varovanje javnih
površin izbrala občina (v smislu enotnosti varovanja na določenem območju). Ker gre za
določbo, ki bi bila v okviru presoje proste konkurence in svobodne gospodarske pobude (da si

lahko gostinci izberejo katerokoli varnostno službo na trgu in ne samo tisto, ki jim jo ponudi
Občina) lahko sporna, umikamo predmetno zahtevo iz odloka. S tem postane brezpredmetna
tudi določba 3. odstavka Odloka, zato se črta.
Ocena finančnih posledic:
Sprememba ne prinaša finančnih posledic za občino.
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