
                                                                                  

                                                                                   

 

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ŽUPANČIČEVA CESTA 9

4260  Bled

Občina Bled izdaja na podlagi 7. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 
29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) in 11. člena Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 20/2016, 27/2020 in 33/2020) na vlogo Veslaške zveze Slovenije, 
Župančičeva cesta 9, 4260 Bled, v zadevi izdaje dovoljenja za popolno zaporo dela jezera, naslednjo

ODLOČBO

1. Vlogi za izdajo dovoljenja za popolno zaporo dela jezera med 25. 9. in 26. 9 . 2021, v območju 
trase veslaške proge (od starta pod hotelom Park do cilja v Veliki Zaki) in koridorjev ob njej za 
dostopanje in izstopanje na progo – celotno območje med veslaško progo in S oziroma SZ obalo, 
se ugodi. 

2. Organizator prireditve je o začasni prepovedi plovbe za vsa plovila dolžan obvestiti vse fizične in 
pravne osebe, ki v času prepovedi plovbe ne bodo mogle izvajati dejavnosti na jezeru, in sicer:
• Sava hoteli Bled, Cankarjeva cesta 6, 4260 Bled, 
• Čolnarsko združenje Pletna Bled, Prežihova cesta 9, 4260 Bled,
• Javni gospodarski zavod Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,
• Mojca Mušič, Cesta svobode 37, 4260 Bled
• Čarman Bled d.o.o., Ljubljanska cesta 32, 4260 Bled,
• Infrastruktura Bled d.o.o, Rečiška cesta 2, 4260 Bled, 
• IGB d.o.o., Kolodvorska cesta 64, 4260 Bled,
• Čolni Bled d.o.o. Alpska cesta 17, 4260 Bled
• Blejski otok d.o.o., Slovenski trg 1, 4260 Bled, 
• Ribiška družina Bled, Veslaška promenada 8, 4260 Bled.

3. Območje prireditvenega prostora je potrebno zavarovati tako, da bo onemogočen dostop drugim 
plovilom.

4. Posebni stroški v postopku niso nastali.

Številka: 374-0027/2021 - 2
Datum:   6. 9. 2021 Pri odgovoru se obvezno sklicujte na 

našo številko!



                          

                                                                                  

Obrazložitev:

Veslaška zveza Slovenije, Župančičeva cesta 9, 4260 Bled je dne 30. 8. 2021 podala vlogo za popolno 
zaporo dela jezera med 25. 9. in 26. 9. 2021 za organizacijo 31. državnega prvenstva v veslanju, ki bo 
potekalo dva (2) dneva, v območju trase veslaške proge (od starta pod hotelom Park do cilja v Veliki 
Zaki) in koridorjev ob njej za dostopanje in izstopanje na progo – celotno območje med veslaško progo 
in S oziroma SZ obalo. 

Zapora se izvaja v soboto, 25. 9. 2021, med 8. in 19. uro in v nedeljo, 26. 9. 2021, med 8. in 19. uro. 

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo dovoljena o prepovedi plovbe na 
območju trase veslaške proge in koridorjev ob njej, ker drugače ni mogoče izvesti prireditve ne da bi 
bila ogrožena varnost plovbe.

Vlagatelj kot pravna osebe zasebnega prava, ki ji je podeljen status organizacije v javnem interesu ali 
za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu, skladno z določbo 24. člena Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – 
ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) ni zavezanec za plačilo upravne takse.

Na podlagi navedenega je upravni organ odločil, kot izhaja iz izreka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba pri županu Občine Bled, v 15 
dneh od prejema. Pritožbo je potrebno vložiti pisno ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Bled, 
Cesta svobode 13, 4260 Bled, ki je izdala odločbo, ali naravnost pri županu. Za pritožbo je treba plačati 
upravno takso po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v znesku 18,10 EUR.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287


                          

                                                                                  

Pripravil(a):
Marko Mencinger
Svetovalec za upravljanje z občinskim 
premoženjem

Robert Klinar
Direktor občinske uprave

Vročiti:
- Veslaška zveza Slovenije, Župančičeva cesta 9, 4260 Bled – osebno
   e-pošta: jernej.slivnik@vzs.si  

V vednost:
-  Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki, Cesta svobode 13, 4260 Bled
    e-pošta: gp@mir-bled.si

Objaviti:
- na oglasni deski Občine Bled
- na spletni strani Občine Bled
   e-pošta: romana.purkart@visitbled.si

Dokument je digitalno podpisan v sistemu ODOS.
Podpis lahko preverite z odčitanjem QR kode.
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