
Čolnarna
pri Vili
Lastovka:
ČO

Čolnarna
pri Vili
Rog:
ČČO -
zasebni
privez

Čolnarna pri
Vili
Zlatorog:
ČČO -
zasebni
privez

Čolnarna Grajsko
kopališče:

ČČO
EPVeslaška

promenada 8
(Ribiška
družina):
ČP
ČVI

Južni del Blejskega
otoka:
PVI

Mala Zaka:
PVI

Velika
Zaka:
PVI

Pod Vilo
Bled:
PVI

Zdraviliški park:
PP

Mlino:
PP
ČVI
JP - oskrba
otoka

Zahodni del
Blejskega otoka:
EVI*
* namenjeno oskrbi
otoka

Čolnarna na startu
veslaške proge:
ČČO

Severni del Blejskega
otoka:
PVI
ČVI
EVI - linijski prevozi

Čolnarna
pri Vili
Solnčnica:
ČČO -
zasebni
privez

Pod
Kazino:
PVI
ČVI
EVI -
linijski
prevozi

Čolnarna pri
hotelu Toplice:
ČČO

Pod sodniškim
stolpom (Velika
Zaka):
ČP
ČP -
zasebni privez

Čolarna
pri Vili
Bled:
ČČO

Nasproti
restavracije
Pletna
(Mlino):
ČP

Merilo 1:5500

meja plovbnega območja

meja območja kopalnih voda

meja vadbenega območja veslaških

čolnov

plovbno območje

območje kopalnih voda (Uredba o

upravljanju kakovosti kop. voda)

vadbeno območje

veslaških čolnov

meja vodnega zemljišča

PP - pristanišča za pletnje, ki so namenjene za

javni prevoz oseb

ČČO - pristanišča za čolne na vesla iz pokritih

čolnarn

ČP - pristanišča za lesene čolne na

vesla

EP - pristanišča za čolne na

električni pogon

PVI - vstopno izstopna mesta za

pletne

EVI - vstopno izstopna mesta za čolne

na elektr. pogon

ČVI - vstopno izstopna mesta za

(lesene) čolne na vesla

Legenda:



 
 

Lokacije pristanišč, čolnarn in vstopno izstopnih mest za čolne, ki so na jezeru (vsa pristanišča so 
obenem tudi vstopno izstopna mesta). 

 
 

Kategorija pristanišč in vstopno izstopnih
mest 

Dejavnost št. 
privezov 

Zasebno št. privezov 

Pristanišča za pletne, ki so namenjene za javni prevoz oseb (PP) 

Zdraviliški park 10 - 

Mlino 13 - 

Pristanišča za čolne na vesla iz pokritih čolnarn (ČČO) 

Čolnarna Grajsko kopališče 18 - 

Čolnarna na startu veslaške proge 1 - 

Čolnarna pri hotelu Toplice 10 - 

Čolnarna pri Vili Lastovka (Cesta svobode 
14) 

- 4 

Čolnarna pri Vili Bled 12 - 

Čolnarna pri Vili Solnčnica (Velika Zaka) - 2 

Čolnarna pri Vili Zlatorog (Veslaška 
promenada 9) 

- 2 

Čolnarna pri Vili Rog (Veslaška promenada 
10) 

- 2 

Pristanišča za lesene čolne na vesla (ČP) 

Veslaška promenada 8 (Ribiška družina) 6 - 

Nasproti restavracije Pletna (Mlino) 5 - 

Pod sodniškim stolpom (Velika Zaka) 4 1 

Pristanišče za čolne na električni pogon (EP) 

Čolnarna Grajsko kopališče 3 - 

Vstopno izstopna mesta za pletne (PVI) 

Pod Kazino 6 - 

Pod Vilo Bled 2 - 

Velika Zaka 2 - 

Mala Zaka 4 - 

Južni del Blejskega otoka 9 - 

Severni del Blejskega otoka 4 - 

Vstopno izstopna mesta za čolne na električni pogon (EVI) 

Severni del Blejskega otoka (souporaba 
privezov pleten) 

- - 

Pod Kazino (souporaba privezov pleten) - - 

Zahodni del Blejskega otoka (namenjeno 
oskrbi otoka) 

- 1 

Vstopno izstopna mesta za (lesene) čolne na vesla (ČVI) 

severni del Blejskega otoka - 15 

pod Kazino - 3 

Veslaška promenada 8 (Ribiška družina) - 2 

Mlino - 2 



 
 

 

Lokacije vstopno izstopnih točk za čolne, ki so skladiščeni na obali. 

 
 

Kategorija vstopno izstopnih mest Lokacija 

Vstopno izstopno mesto za športne čolne Mala Zaka 

Vstopno izstopno mesto za čolne prebivalcev 
Mlinega 

Mlino 

Vstopno izstopno mesto za rekreativne čolne 
dnevnih obiskovalcev 

Mala Zaka 
Velika Zaka 

Vstopno izstopno mesto za potapljaški čoln Grajsko kopališče 

Vstopno izstopno mesto za intervencijski čoln Zdraviliški park 

 


