
                                                                                     

     

Na podlagi 4. odstavka 36. 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, 
17/2020, 33/2020, 14/2022) je župan sprejel

SKLEP 
o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

1. člen

S tem sklepom se na območju Občine Bled določajo javne parkirne površine, kjer se plačuje 
parkirnina, čas, v katerem se plačuje, višina parkirnine, cena letne dovolilnice za osebna vozila in 
višina popusta za upravičence iz 42. člena Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled.

2. člen

Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, po conah, in čas v katerem se plačuje, so:

Javna 
parkirna 
površina

Cona Čas, v 
katerem 

se plačuje 
parkirnina

Višina 
parkirnine

Vrsta in način 
parkiranja

P01 – TC 
Mercator 2. 8:00 – 

20:00

3 evre na 
uro – 1. ura 
brezplačno

Časovno omejeno 
parkiranje – največ 2 

uri
P02 – 
Avtobusna 
postaja

1. 8:00 – 
20:00

3 evre na 
uro – 1. ura 
brezplačno

Časovno omejeno 
parkiranje – največ 2 

uri
P03 – 
Zdraviliški 
park (in 
Festivalna 
dvorana)

1.

8:00 – 
20:00 3 evre na 

uro

Območje 
kratkotrajnega 

parkiranja – največ 2 
uri

P04 – Ledena 
dvorana 1.

8:00 – 
20:00 3 evre na 

uro

Območje časovno 
omejenega parkiranja 

– največ 4 ure

P05 – Pod 
Krimom 1 1.

8:00 – 
20:00

       3 evre na 
            uro

Območje časovno 
omejenega parkiranja 

– največ 4 ure

P06 – Pod 
Krimom 2 1.

8:00 – 
20:00 3 evre na 

uro

Območje časovno 
omejenega parkiranja 

– največ 4 ure
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P07 – 
Grajska cesta 1.

8:00 – 
20:00 3 evre na 

uro – 1. ura 
brezplačno

Območje 
kratkotrajnega 

parkiranja – največ 2 
uri

P08 – Pod 
Jelovico 1.

8:00 – 
20:00 3 evre na 

uro – 1. ura 
brezplačno

Območje 
kratkotrajnega 

parkiranja – največ 2 
uri

P09 – 
Ribenska 
cesta

2.
8:00 – 
20:00

1,5 evra na 
uro – 30 min 
brezplačno

Časovno neomejeno 
parkiranje

P10 – TPC 1.

8:00 – 
20:00 3 evre na 

uro – 1. ura 
brezplačno

Območje 
kratkotrajnega 

parkiranja – največ 2 
uri

P11 – Blejski 
grad 2.

8:00 – 
20:00

1,5 evra na 
uro

Časovno neomejeno 
parkiranje

P12 – Seliše 2. 8:00 – 
20:00

1,5 evra na 
uro

Časovno neomejeno 
parkiranje

P13 – Mala 
Zaka 1. 8:00 – 

20:00
3 evre na 

uro
Časovno neomejeno 

parkiranje

P14 – Vrtec 2.
8:00 – 
20:00

1,5 evra na 
uro

Časovno neomejeno 
parkiranje

P15 – 
Osnovna šola 2.

8:00 – 
20:00

1,5 evra na 
uro

Časovno neomejeno 
parkiranje

P16 – 
Osnovna šola 
2

2.

Sobota in 
nedelja
8:00 – 
20:00

1,5 evra na 
uro

Časovno neomejeno 
parkiranje

P17 – 
Zdravstveni 
dom

1.

Sobota in 
nedelja
8:00 – 
20:00

3 evro na 
uro

Časovno neomejeno 
parkiranje

3. člen

Javne parkirne površine, kjer se ne plačuje parkirnina, po conah in dovoljenem času parkiranja, 
so:

Javna parkirna 
površina

Cona Vrsta in način parkiranja

Trubarjeva cesta - 
vrtec 2. Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 30 

minut

Seliška cesta - vrtec 2. Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 30 
minut

Seliška cesta – 
osnovna šola 2. Od ponedeljka do petka časovno neomejeno 

parkiranje – dovoljeno za osnovno šolo



                                                                                  

                                                                                  

Ljubljanska cesta – 
pošta 1. Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 30 

minut

Ljubljanska cesta – 
Ledena dvorana 1. Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 1 ura

Mladinska cesta – 
zdravstveni dom 1. od ponedeljka do petka območje kratkotrajnega 

parkiranja – največ 2 uri

Prešernova cesta - 
lekarna 1. Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 30 

minut

Betin 2. Časovno neomejeno parkiranje

Pokopališče 2.
Območje kratkotrajnega parkiranja – največ 1 ura

4. člen

Višina parkirnine in čas plačila parkirnine iz 2. člena tega sklepa sta označena na obvestilni tabli 
pri uvozu na javno parkirno površino oziroma na prometni signalizaciji, ki določa vrsto in način 
parkiranja, ter na napravah za plačevanje parkirnine – parkomatih.

5. člen

Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, se le-ta plačuje 
na parkomatih.

6. člen

Letna dovolilnica za parkiranje velja 12 mesecev od dneva izdaje. Cena letne dovolilnice za 
parkiranje osebnih vozil je 90 evrov. Popust za upravičence iz 42. člena Odloka o urejanju prometa 
v Občini Bled znaša 66,67%.

7. člen

Ta sklep začne veljati 01.05.2023 
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