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15) 
 
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 določitvi plovbnega režima na Blejskem 

jezeru -2. 
 

 
 
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 določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru - 
2. 

2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru - 
2, 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 določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru - 
2. 
 

 
 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Osnutek 
Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 
110/02), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4 in 17/08, 
76/08, 108/09, 109/09) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je občinski 
svet občine Bled na 24. redni seji, dne 19. 4. 2011, sprejel 
 

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru -2 
 

 

1. člen 

 
V odloku se spremeni 16. člen, tako da se doda nov 2. odstavek: »Prepovedana je plovba 
daljinsko vodenih modelov plovil z namenom prevažanja in vnosa hranil in drugih snovi, ki 
onesnažujejo vodo in jezersko dno.« 
 
Odstavka, ki sledita, se ustrezno preštevilčita in dopolnita, tako da se po novem glasita:  
»(3) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 
prvega in drugega odstavka tega člena.  
(4) Z globo 1600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki 
ravna v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z globo 400 eurov.« 
 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Datum: 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 krmljenja rib, ki je postala zelo razširjena. Ocenjujemo, da bomo na ta način vsaj delno 
pripomogli k omejevanju tovrstnih zlorab. Bolj učinkovitih ukrepov za omejevanje vnosa 
hranil v jezero lokalna skupnost trenutno nima, saj se dejanska oblika in pogoji določijo z 
ribiškim načrtom upravljanja, ki ga pripravlja Zavod za ribištvo. Nanj pa bo lahko svoje 
mnenje podala tudi lokalna skupnost. 
 
V finančnem delu bodo morebitne posledice nastale z zaračunavanjem glob kršiteljem. 
 
 
Novo besedilo člena: 
 

16. člen 

(prepovedane dejavnosti) 
(1) Med plovbo na notranjih celinskih vodah je prepovedano: 
1. ovirati plovbo drugim čolnom, 
2. prevažati ter uporabljati takšna tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru njegove 

potopitve povzročila onesnaženje vode ali priobalnega zemljišča. 
(2) Prepovedana je plovba daljinsko vodenih modelov plovil z namenom prevažanja in vnosa 
hranil in drugih snovi, ki onesnažujejo vodo in jezersko dno. 
(3) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbam i 
prvega in drugega odstavka tega člena.  
(4) Z globo 1600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki 
ravna v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z globo 400 eurov. 
 
 
Pripravil: 
Matjaž Berčon, v. d. direktorja občinske uprave 
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