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11. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa 
v Občini Bled-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ:   župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Urška Kregar Cundrič, občina Bled 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –7.  
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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 –7 
 
 

1. člen 
Spremeni se 5. odstavek 67. člen Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 14/2015, 31/2015, 13/2016, 56/2017, 29/2018, 28/2019, 54/2019, 
v nadaljevanju: Odlok), tako da se po novem glasi: 
 
»(5) Začetno in končno postajališče za cestni turistični vlak je pri Športni dvorani. Nova, 
razširjena linija vožnje cestno turističnega vlaka poteka od Športne dvorane do hotela Krim, 
nadaljuje po Ljubljanski cesti in Cesti svobode na Mlino, mimo križišča Ceste svobode in 
Kidričeve ceste (Pristava), v Veliko Zako (kamp), po Kolodvorski cesti do železniške postaje, 
naprej po Kolodvorski cesti do Rečiške ceste, mimo parkirišča pri športnem parku, nadaljuje po 
Prešernovi in Grajski cesti, po Cesti svobode do Festivalne dvorane in naprej proti Športni 
dvorani. Občinski svet lahko s sklepom določi novo, drugačno linijo vožnje cestno turističnega 
vlaka. 
 
Spremeni se prvi stavek 6. odstavka 67. člen Odloka, tako da se po novem glasi: 
 
»Postajališča cestno turističnega vlaka so: Mlino, Pristava, Velika Zaka, železniška postaja, 
Rečiška cesta, športni park, avtobusna postaja, Festivalna dvorana, Športna dvorana.«  
 

2. člen 
68. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»Način opravljanja gospodarske javne službe za prevoz s cestnim turističnim vlakom se določi s 
posebnim odlokom.« 
 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa 
se začne 01.01.2021. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  

Župan Občine Bled  
Janez Fajfar, l. r. 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0068
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OBRAZLOŽITEV: 

Razlogi za sprejem 

Občina Bled je pristopila k nakupu električnega cestnega vlakca, pri čemer želi pridobiti 

nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Razpis Eko sklada zahteva, da se (med drugim) vlogi 

predloži »dokument, iz katerega bo razvidna širitev oziroma vzpostavitev nove linije javnega 

mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa«. 

S tem namenom občina spreminja oziroma širi linijo vožnje cestno turističnega vlaka, saj je to 

pogoj za pridobitev sredstev iz naslova javnega poziva 70SUB-PP19. 

Poleg tega predvideva osnove za ureditev izvajanja gospodarske javne službe za prevoze s 

cestno turističnim vlakom. 

1. člen 

Trasa cestno turističnega vlakca je določena v veljavnem Odloku o urejanju cestnega prometa v 

občini Bled. Na podlagi zahteve razpisa Eko sklada se spreminja vsebina 5. odstavka in prvega 

stavka 6. odstavka 67. člena navedenega Odloka, kjer je določena trasa in postajališča cestno 

turističnega vlaka. 

Občina Bled vzpostavlja novo, razširjeno linijo vožnje cestno turističnega vlakca. S tem se z novo, 

razširjeno linijo poveže tudi novo parkirišče pri športnem parku.  

Sprememba predvideva, da občinski svet lahko s sklepom določi novo, drugačno linijo vožnje 

cestno turističnega vlaka, s čimer se to izvaja po enostopenjskem postopku sprejemanja (za 

razliko od odloka). 

2. člen 

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Bled se za izvajanje prevozov v 

cestnem prometu sprejme poseben odlok o načinu izvajanju gospodarske javne službe za 

opravljanje prevozov s cestno turističnim vlakom. 

3. Člen 

S tem ko se Odlok se odlok začne uporabljati s 01.01.2021 se ukinja obstoječa trasa in hkrati tudi 

ukinja prevoz klasičnega cestno turističnega vlaka, ki ga zamenja cestno turistični vlak na 

električni pogon. 

 

Finančne posledice: 

Sprememba ima finančne posledice in sicer z letom 2021. Ukinja se minimalna letna koncesijska 

dajatev, hkrati pa se bo s sprejemom novega Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne 

službe določila višina najemnine za opravljanje prevozov s cestno turističnim vlakom.  


