5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v
Občini Bled-8

PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar
PREDSTAVNIK: direktor občinske uprave Robert Klinar
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –8.

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled se predlaga sprejem sprememb
in dopolnitev Odloka po SKRAJŠANEM POSTOPKU, saj gre za manj zahtevno spremembo
oziroma dopolnitev Odloka.

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 –8
1. člen
Spremeni se 3. točka 1. odstavka 2. člena 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, 17/20; v nadaljevanju: Odlok), tako da se po novem glasi:
»dovolilnica za vožnjo v območju za pešce je dokazilo, izdano na podlagi pisne vloge ali vloge
podane preko spletne aplikacije "Digitalne dovolilnice Bled, o izpolnjevanju pogojev določenih v
tem odloku;«
2. člen
Doda se nov 3. odstavek 29. člena (dovolilnice za vožnjo v območju za pešce), ki se glasi:
»(3) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov se vodi evidenca izdanih
dovolilnic za vožnjo v območju za pešce, ki obsega naslednje podatke: ime in priimek, naslov
(prebivališča), kraj, poštna številka, telefonska številka, tip osebe (pravna, fizična), registrska
številka vozila, lastništvo vozila, prometno dovoljenje, potrdilo podjetja o lasti vozila, e-naslov.«
3. člen
Spremeni se 44. člen Odloka (izdaja letnih dovolilnic za parkiranje), tako da se po novem glasi:
»(1) Letne dovolilnice za parkiranje izdaja režijski obrat občine, javno podjetje Infrastruktura
Bled ali drug pogodbenik.
(2) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov se vodi evidenca izdanih letnih
dovolilnic za parkiranje, ki obsega naslednje podatke: ime in priimek, naslov (prebivališča), kraj,
poštna številka, tip prebivališča (stalno, začasno prebivališče), telefonska številka, tip osebe
(pravna, fizična), registrska številka vozila, lastništvo vozila, prometno dovoljenje, potrdilo
podjetja o lasti vozila, e-naslov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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OBRAZLOŽITEV:
Razlogi za sprejem
Občina Bled je v letu 019 pristopila k izdelavi spletne aplikacije "Digitalne dovolilnice Bled«,
katera naj bi bila v uporabo dana leta 2020. Namen aplikacije je preko spletne strani omogočiti
izdajo ali podaljšanje letnih dovolilnic za parkiranje (Blejska kartica) ter izdajo ali podaljšanje
dovolilnic za dostop oziroma vožnjo v območju za pešce (na Blejsko promenado, obalo Mlina).
Ker pomeni aplikacija tudi vzpostavitev določenih evidenc, v katerih so vsebovani osebni
podatki, želimo s predmetno spremembo in dopolnitvijo odlok dopolniti v tem delu.
1.

člen

Veljavna določba 3. točke 1. odstavka 2. člena Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled
določa: »dovolilnica za vožnjo v območju za pešce je dokazilo, izdano na podlagi odločbe v
upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici vožnje v območju za pešce«. Ker z
aplikacijo temu ni več tako in se odločba več ne izdaja, se predlaga sprememba predmetne
določbe.
2.

člen

S predmetnim členom se vzpostavi pravna podlaga za vodenje evidence izdanih dovolilnic za
vožnjo v območju za pešce, ki obsega naslednje podatke: ime in priimek, naslov (prebivališča),
kraj, poštna številka, telefonska številka, tip osebe (pravna, fizična), registrska številka vozila,
lastništvo vozila, prometno dovoljenje, potrdilo podjetja o lasti vozila, e-naslov, kar je skladno z
vsebino aplikacije.
3.

člen

S predmetnim členom se širi krog subjektov, ki izdajajo letne dovolilnice za parkiranje tudi na
režijski obrat (predhodno zgolj javno podjetje Infrastruktura Bled ali drug pogodbenik). Poleg
tega se nadgrajuje določba glede vsebine evidence izdanih dovolilnic, tako da skladna z vsebino
aplikacije.
Finančne posledice:
Predlagana sprememba oziroma dopolnitev odloka ne prinaša finančnih posledic za proračuna.
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