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PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 1. 

 

Ker gre za manj zahteven predlog sprememb in dopolnitev odloka, na podlagi 73. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009, Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 7/2013) predlagam skrajšan postopek.  

 

Janez Fajfar, župan 

 



Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/2014-odl. US), Zakona o 

pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB2), Zakona o prevozih v cestnem 

prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 in 

39/13), 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) in 16. člena Statuta Občine Bled 

(Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na _. redni seji dne _. _. 

2015 sprejel  

 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v občini Bled-1 

1. člen 

V 18. členu Odloka o urejanju cestnega prometa v občini Bled se zaradi podvajanja 2. odstavka 

odstavki ustrezno preštevilčijo in postanejo 2., 3. in 4. odstavek. 

2. člen 

40. člen se spremeni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3)Voznik vozila z letno dovolilnico za parkiranje, ki parkira vozilo na parkirišču, kjer je 

parkiranje časovno omejeno, mora označiti čas prihoda, po preteku dovoljenega časa pa mora 

vozilo odpeljati.« 

3. člen 

V dosedanjem šestem odstavku 40. člena se za besedo » drugim« doda besedilo »in tretjim«. 

4. člen 

Dosedanji 3., 4., 5. in 6. odstavki 40. člena se ustrezno preštevilčijo in postanejo 4., 5., 6.  in 7. 

odstavek. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Št.: 

Datum:         Občina Bled 

           Župan Janez Fajfar 

 



Obrazložitev: 

Spremembe in dopolnitve Odloka urejanju cestnega prometa v občini Bled se predlagajo zaradi 

sprememb parkirnega režima na parkiriščih, kjer je bil dovoljen čas parkiranja podaljšan iz dveh 

na štiri ure. V Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) je določeno časovno omejeno 

parkiranje za največ dve uri, zato je spremembo dovoljenega časa parkiranja možno določiti 

samo z odlokom. V konkretnem primeru se z odlokom določa obveznosti voznikov vozil z letnimi 

dovolilnicami, ki parkirajo na parkiriščih, na katerih je parkiranje časovno omejeno. Voznikom 

predlagana dopolnitev odloka nalaga, da morajo označiti čas prihoda na parkirišče, po preteku 

dovoljenega časa pa morajo vozilo odpeljati. 

Finančne posledice 

Spremembe in dopolnitve odloka ne prinašajo dodatnih obremenitev za proračun občine. 
 

 


