9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po
Blejskem jezeru

PREDLAGATELJ: Župan Janez Fajfar
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Robert Klinar
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru.

Na podlagi 4. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12 in UGSO, št. 30/17), je Občinski svet Občine
Bled na ___seji ___ dne __________ sprejel,
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PLOVBNEM REŽIMU PO BLEJSKEM JEZERU
1. člen
Določbe 5., 6. in 7. odstavka 4.člena Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru (Uradnem
glasilu slovenskih občin, št. 20/2016, v nadaljevanju Odlok) se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim
in tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim
odstavkom tega člena.
(7) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.«
2. člen
Besedilo določbe 7. točke 1. odstavka 6.člena Odloka se dopolni, tako da se na koncu doda
besedilo: »ter prireditev.«
Določbe 4., 5. in 6. odstavka 6.člena Odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
(5) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
3. člen
Določbe 10., 11. in 12. odstavka 7.člena Odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(10) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
(11) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(12) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
4. člen
Določbe 5., 6. in 7. odstavka 10. člena Odloka se spremenijo tako, da se glasijo:

»(5) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
(6) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.«
5. člen
Določbe 4., 5. in 6. odstavka 11. člena Odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 600 evrov kaznuje za prekršek
posameznik.
(5) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 2000 evrov kaznuje pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 600 evrov kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«
6. člen
Spremeni se 3. odstavek 13. člena Odloka tako, da se glasi:
»(3) Letno pristojbino, ki velja za obdobje od 1. maja do 30. aprila naslednje leto, občina odmeri v
enkratnem znesku do konca marca za tekoče leto po uradni dolžnosti. O možnosti obročnega
plačila pristojbine odloči župan na predlog zavezanca s sklepom, v katerem se določijo tudi roki
obročnega plačila.«
Spremeni se 4. odstavek 13. člena Odloka tako, da se glasi:
(4) Potrdilo za plačilo pristojbine je dovolilnica, ki jo prejme plačnik. Dovolilnica mora biti
nalepljena na plovilu in jo mora uporabnik plovila na zahtevo pooblaščene osebe pokazati. Brez
dovolilnice uporaba priveza in plovba po celinskih vodi ni dovoljena. Oddaja plovil brez
dovolilnice ni dovoljena. V kolikor se dovolilnica izgubi, njen imetnik na občino poda pisno vlogo
za izdajo nadomestne dovolilnice, v kateri navede podatke o izgubljeni dovolilnici.«
Določbe 8., 9. in 10. odstavka 13.člena Odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(8) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim
in petim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in petim
odstavkom tega člena.
(10) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in petim odstavkom tega člena.«
7. člen
Določbe 5., 6. in 7. odstavka 14.člena Odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki na zahtevo pooblaščene osebe ne
pokaže pisnega obvestila iz drugega odstavka.

(6) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne pokaže pisnega obvestila iz drugega odstavka
tega člena.
(7) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže pisnega obvestila iz drugega
odstavka tega člena.«.
8. člen
Črtata se 7. in 8. odstavek 15.člena Odloka.
9., 10. in 11. odstavek 15. člena Odloka, postanejo 7., 8. in 9 . odstavek 15. člena Odloka.
Določbe 7., 8. in 9. odstavka (dosedanji 9., 10. in 11. odstavek )15. člena Odloka se spremenijo tako,
da se glasijo:
»(7) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
(8) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(9) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
9. člen
Določba 16. člena Odloka (odstranitev plovil iz jezera, privezovanje in shranjevanje) se spremeni
tako, da se glasi:
(1) Na ali ob obali je prepovedano privezovati plovila.
(2) Plovila morajo biti varno privezana na objektih za privezovanje v pristaniščih in vstopno –
izstopnih mestih, ki jih določi in označi skrbnik plovbnega območja. Če ni prisotnega lastnika
ali uporabnika plovila morajo biti plovila zaklenjena tudi z ustrezno napravo na objektu za
privezovanje.
(3) V pristaniščih ni dovoljeno privezovanje plovil brez dovolilnice.
(4) V priobalnem pasu jezera ni dovoljeno:
− oddajanje in shranjevanje plovil;
− vzdrževanje in popravila plovil.
(5) V primeru, da občinski redar ali občinski inšpektor ugotovi, da se izvaja javni prevoz s plovili
brez dovolilnic ali oddaja plovila brez dovolilnic, lahko začasno prepove nadaljnjo plovbo ali
izplutje plovila do odprave pomanjkljivosti.
(6) V primeru, da občinski redar ali občinski inšpektor najde plovilo iz prvega, drugega, tretjega
in četrtega odstavka tega člena, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži skrbniku
plovbnega območja odstranitev.
(7) Skrbnik plovbnega območja odstrani plovilo sam ali po pooblaščeni organizaciji na stroške
lastnika.
(8) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

(9) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim
in četrtim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega
člena.
(11) Z globo 1000 evrov se kaznuje uporabnik plovila, ki ne spoštuje prepovedi uporabe plovila
iz 5. odstavka tega člena.
(12) Z globo 3000 evrov se kaznuje izvajalec javnega prevoza ali izvajalec dejavnosti oddajanja
plovil, ki ne spoštuje prepovedi uporabe plovila iz 5. odstavka tega člena.«
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.
Številka:
Datum:
Janez Fajfar
Župan Občine Bled

OBRAZLOŽITEV:
1. Razlogi za sprejetje sprememb odloka
Tekom izvajanja določil Odloka o plovbnem režimu so se izkazale posamezne pomanjkljivosti
odloka, ki jih želimo s temi spremembami in dopolnitvami odpraviti.
V letu 2019 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki v zvezi
kršitvami določil odloka prejel več prijav, ki so se večinoma nanašale na privezovanje in oddajanje
plovil v pristaniščih. Uvedenih je bilo 47 prekrškovnih postopkov, izrečene sankcije večinoma niso
dosegle svojega namena, zato je generalno predlagan dvig glob za prekrške.
2. Ocena stanja, cilji, vsebina odloka
S spremembami in dopolnitvami odpravljamo pomanjkljivosti odloka. Poleg tega je cilj
učinkovitejše vodenje postopkov občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev ter odvračanje
potencialnih kršiteljev od nedovoljenih ravnanj.
Pojasnila k predlaganim členom predlagane spremembe in dopolnitve:
1. členu:
Predlaga se dvig višine glob v osnovnem 4. členu.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika zaradi plovbe zunaj plovbnega območja.
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost zaradi plovbe zunaj plovbnega
območja.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost zaradi plovbe zunaj plovbnega območja.
2. členu:
Dovoljena je plovba splava in plavajočih naprav ter delovnih pontonov za potrebe gradbenih in
drugih vzdrževalnih del, dodalo se je, da se dovoljuje tudi za prireditve.
Poleg tega se predlaga dvig višine glob v osnovnem 6. členu.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika zaradi plovbe z nedovoljenimi plovili.
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost zaradi plovbe z nedovoljenimi
plovili.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost zaradi plovbe z nedovoljenimi plovili.
3. členu:
Predlaga se dvig višine glob v osnovnem 7. členu.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika zaradi kršitev določil glede določitve
in označitve pristanišč ter vstopno izstopnih mest .
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost zaradi določitve in označitve
pristanišč ter vstopno izstopnih mest.

Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost določitve in označitve pristanišč ter vstopno izstopnih mest.
4. členu:
Predlaga se dvig višine glob v osnovnem 10. členu.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika zaradi plovbe izven dovoljenega časa.
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost zaradi plovbe izven dovoljenega
časa.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost zaradi plovbe izven dovoljenega časa.
5. členu
Predlaga se dvig višine glob v osnovnem 11. členu.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika zaradi kršitve prepovedi plovbe.
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost zaradi kršitve prepovedi plovbe.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost zaradi kršitve prepovedi plovbe.
6. členu:
Sprememba osnovnega 13. člena.
Letno pristojbino, ki velja za obdobje od 1. maja do 30. aprila naslednje leto, občina odmeri v
enkratnem znesku do konca marca (prej do konca maja) za tekoče leto po uradni dolžnosti. Po
novem se doda možnost obročnega plačila.
Potrdilo za plačilo pristojbine je dovolilnica, ki jo prejme plačnik. Dovolilnica mora biti nalepljena
na plovilu in jo mora uporabnik plovila na zahtevo pooblaščene osebe pokazati. Brez dovolilnice
uporaba priveza in plovba po celinskih vodi ni dovoljena. Oddaja plovil brez dovolilnice ni
dovoljena. Doda se določilo, da v kolikor se dovolilnica izgubi, njen imetnik na občino poda pisno
vlogo za izdajo nadomestne dovolilnice, v kateri navede podatke o izgubljeni dovolilnici.
Poleg tega se predlaga dvig višine glob.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika zaradi neplačila pristojbine ter plovbo
in uporabo priveza brez dovolilnice.
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost zaradi neplačila pristojbine ter
plovbo in uporabo priveza brez dovolilnice.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost zaradi neplačila pristojbine ter plovbo in uporabo priveza brez dovolilnice.
7. členu:
Predlaga se dvig višine glob v osnovnem 14. členu.

Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika, ki ne pokaže obvestila upravljavcu in
občinskemu redarstvu o izvajanju športnih in rekreativnih aktivnosti s plovili na jezeru za
organizirane skupine nad pet oseb.
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne pokaže obvestila
upravljavcu in občinskemu redarstvu o izvajanju športnih in rekreativnih aktivnosti s plovili na
jezeru za organizirane skupine nad pet oseb.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ne pokaže obvestila upravljavcu in občinskemu redarstvu o izvajanju športnih in
rekreativnih aktivnosti s plovili na jezeru za organizirane skupine nad pet oseb.

8. členu:
Črtajo se določila, ki so vsebovana v državnem Pravilniku o čolnih in plavajočih napravah in je to
urejeno tam.
Predlaga se dvig višine glob v osnovnem 15. členu.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za posameznika zaradi neupoštevanja pogojev izvajanja
javnih prevozov oziroma oddajanja plovil.
Z 800 evrov na 2000 evrov se dvigne globa za pravno osebo, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika zaradi neupoštevanja pogojev izvajanja javnih prevozov oziroma
oddajanja plovil.
Z 200 evrov na 600 evrov se dvigne globa za odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorno osebo posameznika zaradi neupoštevanja
pogojev izvajanja javnih prevozov oziroma oddajanja plovil.
9.členu
Zamenja se določba osnovnega 16. člena.
Določeno je, da je na ali ob obali prepovedano privezovati plovila. Dovoljeno je v pristaniščih in
na vstopno – izstopnih mestih, ki jih določi in označi skrbnik plovbnega območja. Če ni prisotnega
lastnika ali uporabnika plovila morajo biti plovila zaklenjena tudi z ustrezno napravo na objektu
za privezovanje. Nadalje je določeno, da ni dovoljeno privezovanje plovil brez dovolilnice.
V tem členu so dodana nova pooblastila občinskim redarjem in občinskim inšpektorjem in sicer
prepoved nadalje plovbe ali izplutje do odprave pomanjkljivosti in odreditev odstranitve plovil
skrbniku plovbnega območja. (prej odredba z rokom 3 dni za odstranitev).
10. člen
Določa se veljavnost spremembe odloka.
3.Ocena finančnih in drugih posledic
Negativni vplivov na proračun ni, prej pozitivni v smislu povečanja prihodkov zaradi višjih glob.

