
 

 

 

 

 

4.  Sprejem osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 
Blejskem jezeru-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-2. 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled se  predlaga sprejem sprememb in 
dopolnitev Odloka po SKRAJŠANEM POSTOPKU, saj gre za manj zahtevno spremembo oziroma 
dopolnitev Odloka.   



2 
 

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-2 
 

1. člen 

V 13. členu Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru (Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 

20/2016, 27/20, v nadaljevanju Odlok) se doda 5. odstavek, ki se glasi: 

»(5) Ne glede na določbo 1. in 2. odstavka 13. člena tega odloka se uporabniku višina letne 

pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest lahko zniža sorazmerno glede na čas 

trajanja epidemije razglašene na območju Republike Slovenije. Odmerjena pristojbina se 

zavezancem zniža na podlagi pisne vloge zavezanca. V primeru že izdane odločbe o odmeri 

pristojbine, se višina pristojbine zniža z izdajo nove odločbe, s katero se nadomesti že izdana 

odločba o odmeri letne pristojbine.« 

5., 6., 7., 8. 9. in 10. odstavek 13. člena Odloka, postanejo 6., 7., 8., 9., 10. in 11. odstavek 13. člena 

Odloka. 

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi v uradnem glasilu občine. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 

Janez Fajfar 
Župan Občine Bled 

 
 
 



OBRAZLOŽITEV: 

1. Razlogi za sprejetje sprememb odloka 
 
Občina Bled se zaveda posledic epidemije, s katerimi se soočajo izvajalci dejavnosti prevozov 

potnikov oz. oddajanja plovil na Blejskem jezeru. Več zavezancev za plačilo je podalo vloge, da bi 

se jim pristojbina za leto 2020 odpisala v celoti ali znižala. Občina je sama in s pomočjo notranje 

revizije, ki jo imamo pri Združenju občin Slovenije, preverjala možnost delnega znižanja zneskov 

ali celotne oprostitve plačila letne pristojbine, vendar nam tega zakonodaja, vključno z Odlokom 

o plovbnem režimu po Blejskem jezeru, ne omogoča.  

Zaradi sledečega se predlaga sprememba odloka o plovbnem režimu, s katero se vzpostavijo 

pravne podlage za delno znižanje pristojbine za čas, ko je razglašena epidemija.  

Ne glede na dejstvo, da se pristojbina odmerja za obdobje od 1.5. do 30.4., sprememba odloka 

predvideva, da se za čas  trajanja epidemije razglašene na območju Republike Slovenije višina 

letne pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest zniža sorazmerno. Epidemija je  

bila razglašena 12.3. 2020, konec epidemije pa 31.5.2020, torej je bilo njeno trajanje 80 dni. Glede 

na dejstvo, da je 2020 prestopno leto (366 dni), bi se pristojbina lahko zmanjšala za 21, 86 %. V 

primeru drugega vala epidemije, bi se pristojbina znižala še za število dni trajanja drugega vala 

epidemije. 

Ker je občina kot upravni organ že izdala odločbe o odmeri pristojbine za leto 2020, sprememba 

odloka predvideva, da se na podlagi vloge zavezanca izda odločba, s katero se nadomesti 

predhodna odločba. 

 
2.Ocena finančnih in drugih posledic  

Občina Bled na podlagi odloka prejme 131.000,00 € pristojbin za uporabo pristanišč in vstopno 

izstopnih mest. V kolikor bodo vloge oddali vsi zavezanci, se bo znesek pristojbin znižal za  

28.636,60 €. V kolikor bo v Sloveniji ponovno razglašena epidemija, bo znesek pristojbine še nižji. 


