11) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih

Ker gre za manj zahteven predlog sprememb in dopolnitev odloka, na podlagi 73. člena
Poslovnika predlagam skrajšan postopek.
Janez Fajfar, župan
PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih.

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Boris Sodja, svet. za prometne in prostorske ureditve

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12),
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) 9. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
29/11-UPB8 in 21/13), 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 112/06,
70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št.
67/09 – UPB in 87/12), je Občinski svet Občine Bled na __ seji dne ______ sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU V NASELJIH
1. člen
Spremeni se besedilo 3. člena Odloka o spremembah odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih (Uradni list RS, št. 92/05, 111/07, 104/09), ki se glasi:
»Izrazi in pomeni izrazov, ki se uporabljajo v tem odloku, so v skladu z Zakonom o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP), Zakonom o cestah (ZCes-1) in Zakonom o motornih vozilih (ZMV).«.
2. člen
Črta se 5. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Spremeni se besedilo 9. člena, ki se po novem glasi:
(1) Poleg, v zakonu naštetih primerov (ZPrCP), je prepovedana ustavitev in parkiranje tudi:
1. v parkih in na zelenicah, razen za vozila občinskega redarstva, pri izvajanju službenih
nalog;
2. pred in na prostoru, določenem za odlaganje posod za odpadke (sanitarni otoki);
Prepoved iz te točke mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo;
3. na travnikih in drugih kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega
upravičenca.
(2) Po parkih in zelenicah je prepovedna vožnja oziroma promet za vsa vozila, razen za vozila, ki
skrbijo za urejenost teh površin ali opravljajo druga nujna vzdrževalna dela. Pri vožnji pa ne
smejo poškodovati ali uničevati parkov in zelenic.
(3) V primeru poškodovanja in uničena parka ali zelenice mora povzročitelj vzpostaviti
omenjene površine v prvotno stanje. Če tega ne stori, to stori na podlagi odredbe občinskega
redarja ali občinskega inšpektorja vzdrževalec javnih površin na stroške povzročitelja.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 2. točko prvega
odstavka tega člena.
(5) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 1. in 3. točko prvega
odstavka in drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.
4. člen
Spremeni se naslov 10. člena, ki se po novem glasi:
»Pogoji in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je
parkirano na cesti v naselju, v nasprotju s ZVCP-1, s prometno ureditvijo in tem odlokom«.
»Pogoji in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v smislu
19. člena ZPrCP.«
V drugem odstavku se spremeni celotno besedilo, ki se po novem glasi:
»Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo in ogrožajo udeležence v cestnem prometu v smislu
prvega odstavka 19. člena ZPrCP, zapuščena vozila in vozila, ki predstavljajo oviro na cesti, kot to
določa zakon o cestah, ni dovoljeno prikleniti z lisico, ampak jih je treba odstraniti.«
5. člen

Spremeni se prva in druga točka drugega odstavka 14. člena, ki se po novem glasi:
I.
območje obsega – Cesto svobode: od Festivalne dvorane do Hotela Park; Veslaško
promenado: od križišča s Cesto svobode do križišča s Cesto pod skalo, Grajska cesta,
parkirišča v Mali Zaki in Riklijevo parkirišče;
II.
območje obsega - parkirišča pri TVD, pod Hotelom Krim, pred in nad Trgovsko
poslovnim centrom, Ljubljansko cesto od križišča z Ulico narodnih herojev do
križišča s Kajuhovo cesto, Seliška cesta;
III.
območje obsega – začasna parkirišča na Ribenski cesti, pri Vezeninah (Seliše) na
Pristavi in ostala parkirišča, ki jih Občina Bled najame za potrebe turistične ponudbe
in so začasna rešitev.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo kjer je dovoljeno celodnevno parkiranje, besedo »in«
nadomesti z »,« na koncu besed na območju kratkotrajnega parkiranja doda »na časovno
omejenem parkirišču«.
V drugem odstavku se ura »08:00« nadomesti z uro »07:00«.
V tretjem odstavku druga alineje se znesek »2,5 evra« nadomesti z zneskom »5 evrov«.
Spremeni se peti odstavek, ki se po novem glasi:
»Znesek občinske takse za parkiranje na javnih površinah znaša:
v I. območju iz 14. člena:
- v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni): Cesta svobode, Veslaška
promenada (1 ura – 1 evro in 2 uri – 3 evre; ne več kot 2 uri)
- Grajski cesti: (modri coni: 1 ura - 1 evro; ne več kot 2 uri;
- na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1 ura –
1 evro in 2 uri – 3 evre.
v II. območju iz 14. člena:
- v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni: 1 ura - 1 evro; ne več kot 2
uri);
- na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1ura - 1
evro, vsaka nadaljnja ura 0,50 evra.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

I. Ocena stanja in razlogi za sprejetje sprememb odloka:
V občini Bled velja Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (Uradni list RS, št.
92/05,121/05, 51/06 in 111/07) od leta 2005. Leta 2007 je OS potrdil spremembo odloka in v
17. členu uvedel občinsko takso za parkiranje na javnih površinah. Od takrat občinska taksa za
parkiranje ni bila spremenjena. V letu 2013 bo Občina na nekaterih parkiriščih povišala
parkirnino. Zato je tudi smiselno, da se poviša občinska taksa za površine ob jezerski skledi (C.
svobode, Veslaška promenada), ki morajo biti višje od cen parkiranja na bolj oddaljenih
parkiriščih.
Zakon o financiranju občin (ZFO-1)v določbi 9. člena določa:
(1) Občina lahko predpiše občinsko takso za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
– oglaševanje na javnih mestih;
– parkiranje na javnih površinah,
– uporabo javnega prostora za kampiranje in
– druge zadeve, če tako določa zakon.
(2) Občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter
zavezance za plačilo takse. Višina takse se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu
ali dejanskem dohodku.
(3) Občina ne sme zahtevati plačila občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena,
če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo
dogovorjen drug način plačila.
V Občini Bled se občinska taksa za parkiranje zaračunava na naslednjih javnih površinah: C.
svobode od Festivalne dvorane do Gorenjske banke in Veslaška promenada od križišča s C.
svobode do Vile Prešeren.
Čas pobiranje parkirnine je sedaj od 08:00 do 20:00 ure. Vedno več obiskovalcev, ki na Bled
prihaja pred osmo uro, ima težave s plačilom parkirnine, saj je plačevanje mogoče od 08:00 ure
dalje.
Cena dnevnega najema parkirnega boksa je že od leta 2007 2.5 EUR in bi jo bilo potrebno zvišati,
saj je to tudi eden od prihodkov v občinski proračun.
Spremenilo se je ime ceste Veslaška promenada.
S 1.7.2011 je začel veljati Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10
in 57/12), Od 1.4.2011 velja Zakon o cestah (ZCes-1) Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12). Odlok
je potrebno uskladiti z navedenima zakonoma.
II. Razlogi za izdajo sprememb odloka (primerjalna ureditev):
Na novo je potrebno urediti preambulo odloka, saj je od 1.7.2011 nov Zakon o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP), ki daje občinam pooblastilo za urejanje zadev z odlokom.
ZFO-1 ureja občinske takse za parkiranje na javnih površinah. Trenutno se v Občini Bled
zaračunava občinska taksa za parkiranje na naslednjih javnih površinah: delu ceste svobode od
Hotela Jelovica do Gorenjske banke, Veslaški promenadi od križišča s Cesto svobode do križišča
Pod skalo in Grajski cesti pri Šmonu. Občinska taksa ni bila spremenjena od leta 2007.
Spremeni se čas pobiranja občinske takse in parkirnin na parkiriščih. Trenutno je od 08:00 do
20:00; po novem bo od 07:00 do 20:00 ure.
Zaradi vse večjega povpraševanja po najemu parkirnih prostorov s strani pravnih subjektov
(hotelov, izvajalcev kongresnega turizma itd), se poveča najem boksa za en dan s 2,50 EUR na 5
EUR.
Odlok se uskladi z novima ZPrCP in ZPrCP-A, ki urejata nekatera nova področja dela občinskih
redarjev in dajeta pooblastila občinam na področju urejanja odvoza vozil in način uporabe

naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice). Iz trenutno veljavnega odloka je
zato potrebno izvzeti določene kršitve, ki so po novem predpisane v ZPrCP.

III. Cilji in načela odloka:
Cilj odloka je poenotiti tarife občinske takse za parkiranje na javnih površinah in parkirnin glede
na oddaljenost parkirišč od jezera, povišati znesek dnevnega najema parkirnega prostora,
spremeniti čas pobiranja občinske takse in parkirnin ter uskladiti odlok z ZPrCP.
IV. Usklajenost odloka:
Odlok je usklajen z Zakonom o prekrških (ZP-1), z zakonom o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP) in Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 UPB-1, 123/06ZFO-1 in
57/08 ZFO-1A).
IV. Finančne posledice, ki nastanejo z uveljavitvijo tega odloka
Pri uveljavitvi sprememb odloka občinski proračun ne bo imel negativnih finančnih posledic. Na
postavki 1.3.44 so za ta namen tudi planirana sredstva (popravek prometne signalizacije,
preprogramiranje parkomatov). Pričakovan je povečan prihodek iz naslova plačila občinske
takse v višini cca. 5.000,00 EUR.
Pripravil:
Boris Sodja, svetovalec III

OBRAZLOŽITEV ČLENOV:
k 2. členu:
V celoti se premeni besedilo člena, ker od 1.7.2012 veljajo štirje novi zakoni. ZPrCP, ZCes-1, ZMV
in Zakon o voznikih.
k 3. členu:
Črta se 5. člen, ker imajo občinski redarji na podlagi ZCes-1 pooblastilo za nadzor in je
pomembno, da je del javne ceste označen s predpisano prometno signalizacijo.
k 4. členu:
Spremeni se zakon; velja ZPrCP. Črtajo se 1. In 4. točka, ker sta ti dve določbi v ZPrCP opredeljeni
kot kršitev. Občinskim redarjem se daje možnost, da pri opravljanju službenih nalog lahko
parkirajo vozilo v parku ali na zelenici. Na novo se uredi vožnja po parkih in zelenicah ter
poškodovanje teh površin - način ureditve v prvotno stanje. Do sedaj vožnja po parkih in
zelenicah ni bila urejena in ni bilo globe za kršitelje. Napisane so izjeme, kdaj lahko zapeljejo na
te površine. Uredi se način ureditve, če kršitelj tega ne stori. Popravi se globa za parkiranje in
vožnjo po parkih in zelenicah iz 80 na 100 evrov. Določi se globa tudi za pravno in odgovorno
osebo.
k 5. členu:
Besedilo ZVCP-1 se spremi v ZPrCP. Drugi naslov člena se popravi, kjer se določi tudi zapuščena
vozila in spremeni se zakon iz ZVCP-1 v ZPrCP. Na novo se predpiše drugi odstavek v zvezi z
odvozom vozil s pajkom, katera so nepravilno parkirana in s tem ovirajo, ogrožajo in
onemogočajo vožnjo, ter zapuščena vozila.
k 6. členu:
Popravijo oziroma dopolnijo se območja parkiranja in zamenjano imena cest (Kidričeva z
Veslaško promenado). V prvo območje se umesti parkirišče na Cesti svobode pod Hotelom
Jelovica in Grajska cesta (Šmon), v drugo Ljubljanska cesta in Seliška cesta. V tretje območje
začasna parkirišča, ki jih najame Občina Bled za potrebe turistične ponudbe.
k 7. členu:
Doda se tudi časovno omejeno parkiranje, ki se s prometnim znakom III-37 lahko ureja na
parkiriščih. Do sedaj tega ni bilo v odloku, zakon pa ne dovoljuje izrekanje glob za tovrstni
prekršek, ker prometni znak spada v kategorijo obvestilnega znaka.
Začetek pobiranja parkirnine se pomakne iz 08:00 na 07:00 uro; razlog je v dejstvu, da na ta
način lahko obiskovalci Bleda, ki pridejo že pred 08:00, plačajo parkirnino.
Uskladijo se cene občinske takse za parkiranje s sklepom župana za parkirišča. Cene občinske
takse niso bile spremenjene že od leta 2007. Občinske takse se po ZFO lahko predpišejo samo z
odlokom občine. Enotna je cena parkiranja v modri coni od H. Jelovica do Gorenjske banke in
Veslaške promenade do Vile Prešern. Tudi del Veslaške promenade je po novem modra cona. Na
območju Grajske ceste se poviša občinska taksa za uporabo parkirišča.
Pripravil:
Boris SODJA, svetovalec III

