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16) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3. 

 
 
Kot predstavnika predlagatelja bosta na seji sodelovala mag. Bojana Novak, 
vodja odd. za prostor in GJS ter infrastrukturo in Matjaž Berčon, v.d. direktorja 
občinske uprave. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3. 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3, v skladu s 
73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 
– UPB in 78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3. 
 

 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Osnutek 
Na podlagi  9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/2008), 3. in 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 
21/08 – popravek in 76/08 – ZIKS-1C), 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 - ZVO-1-UPB1, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZVO-1C ) in 16. člena Statuta občine Bled 
– UPB (Uradni list RS, št. 67/2009), je Občinski svet Občine Bled, na 3. redni seji, dne 19. 4. 
2011, sprejel 
 
 

O D L O K 
o  spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled – 3 

 
 

1. člen  

V odloku se spremeni 1. odstavek 33. člena, tako da se doda točka 13: »postavljanje stolov, 
ležalnikov, mizic, bivakov ali šotorov ob obali jezera za namene ribolova ali organizacije 
piknikov oziroma drugih podobnih dejavnosti.« 
 
V odloku se spremeni 2. odstavek 33. člena, tako da se glasi: »Z globo 1.000 EUR se 
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju 
z eno izmed zgoraj navedenih točk prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z globo 350 EUR.« 
 
V odloku se spremeni 3. odstavek 33. člena, tako da se glasi: »Z globo 150 EUR se kaznuje 
za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z eno izmed navedenih točk prvega odstavka 
tega člena.« 
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Bled, dne 19. 4. 2011 
 
         Župan Občine Bled 
         Janez Fajfar 
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Obrazložitev predloga: 

 
S predlagano spremembo odloka se zagotavlja ustrezna podlaga za sankcioniranje takšne 
oblike ribolova in zadrževanja na obalah Blejskega jezera, ki je postala zelo razširjena. Hkrati 
ocenjujemo, da je potrebno ta odlok novelirati v celoti, vendar zaradi kadrovskih omejitev 
tega v tako kratkem času nismo uspeli zagotoviti. 
 
V finančnem delu bodo morebitne posledice nastale z zaračunavanjem glob kršiteljem. 
 
 
Novo besedilo člena: 

33. člen 

(1) Javne zelene površine je potrebno skrbno urejati, varovati in vzdrževati, na teh površinah 
pa je prepovedano: 
1. voziti in parkirati izven za to namenjenih površinah, 
2. obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade in 

poškodovati žive meje, 
3. hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in urejenih javnih poti, 
4. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, 
5. prevračati, poškodovati ali onesnažiti parkovno opremo in druge naprave, 
6. na javne zelen površine puščati pse in druge živali ter onesnaževati površine z njihovimi 

iztrebki, 
7. jahati, razen uradnim osebam pri opravljanju službenih dolžnosti, 
8. odlagati na javne zelen površine odpadke, obrezano vejevje in listje, 
9. odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete, 
10. zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje, 
11. graditi pomožne objekte, 
12. spuščati odpadno vodo, 
13. postavljanje stolov, ležalnikov, mizic, bivakov ali šotorov ob obali jezera za namene 

ribolova ali organizacije piknikov oziroma drugih podobnih dejavnosti. 
 
(2) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-
posameznik, ki ravna v nasprotju z eno izmed zgoraj navedenih točk prvega odstavka tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 350 EUR. 
 
(3) Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z eno izmed 
navedenih točk prvega odstavka tega člena. 
 
 
Pripravil: 
Matjaž Berčon, v. d. direktorja občinske uprave 
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