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ODLOK spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega 
režima po Cerkniškem jezeru – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 



 
Številka: 007-0006/2015 
Datum: 5. 3. 2018 
 
 
SVETNICAM IN SVETNIKOM 
OBČINSKEGA SVETA  
 
 
 
ZADEVA:  ODLOK spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 

plovbnega režima po Cerkniškem jezeru 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem odloka 
 

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o plovbi po celinskih vodah (Ur. list RS, št. 30/2002, 110/2002 - 
ZGO-1, 29/2017 - ZŠpo-1, 41/2017 - PZ-G), Zakon o prekrških (29/11 
- uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - 
odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US in 27/17 - ZPro), Zakon o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002 - ZGO-1, 2/2004 - ZZdrI-A, 
10/2004 - odl. US, 41/2004 - ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 
40/2014, 56/2015), Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, 
št. 44/2000, 110/2002 – ZGO-1, 26/2007, 9/2011), Pravilnik o čolnih in 
plavajočih napravah (Ur. list RS, št. 25/2008, 3/2010, 6/2018), Statut 
Občine Cerknica UPB1 (Ur. list RS, št. 2/17) ter Načrt upravljanja 
Cerkniškega jezera 
 

PREDLAGATELJ: Marko Rupar, župan 
  
POROČEVALEC: Matevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka 
  
MATIČNO TELO: Odbor za okolje in prostor 
  
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Cerknica sprejme ODLOK o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 
Cerkniškem jezeru 
 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
17.10.2015 je stopil v veljavo Odlok o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru, ki je bil 
sprejet na 7. redni seji, 1.10.2015. 
 
Pri obravnavanju odloka v drugi obravnavi, je bilo vloženih 13 amandmajev, 8 s strani svetnikov 
in 5 s strani župana, od tega je bilo sprejetih 7 amandmajev. Med sprejetimi je bil tudi amandma, 
ki se je nanašal na 19. člen odloka, kateri govori pogojih za izvajanje oddajanja plovil. Določilo, ki 
narekuje da ponudnik lahko oddaja toliko plovil, da njegova ponudba skupnega števila običajnih 
plovil ni večja od števila ponujanih tradicionalnih jezerskih čolnov. 
 
Dejstva, da je odlok s takim določilom neizvedljiv, sta se že ob sprejemanju odloka zavedala tako 
občina kot Notranjski park, medtem ko se je temu mnenju po sprejetju odloka pridružila tudi širša 
strokovna javnost.  
 



 

Občina vsekakor podpira zavarovanemu območju prijazen turizem, vendar pa se je potrebno 
zavedati, da obstajata na Cerkniškem jezeru le dva drevaka (od tega le eden na samem jezeru) 
in da imamo v občini trenutno registrirana samo dva mojstra, ki obvladata veščine tradicionalne 
izdelave drevaka tako, da lahko čoln resnično zapluje po jezeru. Za izdelavo le tega je namreč 
potrebno primerno drevo, katerega starost mora biti krepko čez sto let. Poleg tega je potrebnih 
skoraj 400 težaških ur, preden drevak zapluje po jezeru. Za primer lahko povemo, da je drevak, ki 
je zaplul po jezeru v letu 2014 izdelovalo najmanj 15 ljudi in to kar pol leta.  
 
Torej, poleg dejstva (omejitve), da bi lahko ponudnik izposoja največ eno plovilo, ne smemo 
spregledati težave, ki se pojavi pri sami plovbi. Za plovbo z drevakom je namreč potreben tako 
vodnik kot tudi reševalec iz vode in pri tem se srečamo z dejstvom, da nimamo potrebnega 
kadra.  
 
Minilo je dveletno prehodno obdobje in okoliščine na Cerkniškem jezeru se niso bistveno 
spremenile. Menimo, da odlok trenutno ni realen, ni izvedljiv, zato predlagamo občinskemu svetu, 
da sprejme predlagani odlok v predlagani obliki. 
 
Ker gre za manj zahtevno spremembo oziroma dopolnitev odloka, predlagamo občinskemu 
svetu, da v skladu s 94. členom Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št: 66/14 in 78/15), 
sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi plovbnega režima na Cerkniškem 
jezeru, po skrajšanem postopku 
 
 
Pripravila: 
Jasna Zalar, 
višja svetovalka 
 
 
 
 Marko Rupar 
 župan 
 



Na podlagi Zakona o plovbi po celinskih vodah (Ur. list RS, št. 30/02, 110/02),Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004, 7/2005 - skl. US, 34/2005 - odl. US, 44/2005, 40/2006, 51/2006 - 
popr., 115/2006, 139/2006 - odl. US, 17/2008, 21/2008 - popr., 76/2008 - ZIKS-1C, 109/2009 - odl. 
US, 108/2009, 45/2010 - ZIntPK, 9/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014 - odl. US, 92/2014 - odl. US), 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002 - ZGO-1, 2/2004 - ZZdrI-A, 10/2004 - odl. US, 
41/2004 - ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014), Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni lsit 
RS, št. 44/2000, 110/2002 – ZGO-1, 26/2007, 9/2011), Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Ur. 
list RS, št. 45/02), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10), 
Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 58/10) ter Načrta upravljanja Cerkniškega jezera, je Občinski 
svet Občine Cerknica na svoji ___ redni seji, dne _____ sprejel  
 
 
 
 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru 

 
 
 
 

1. člen 
V Odloku o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru (Ur. list RS, št. 78/15) se v 19. členu 
zbrišeta tretji in četrti odstavek.  
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.  
 
 
 
 
Številka: 007-0006/2015  
Datum:  
 
 
 
 
 Župan 
 Občine Cerknica 
 Marko Rupar 


