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SPORAZUM ZA PROMETNI REŽIM ZA UPORABO TRASE SKOZI KOMPLEKS GOLF
IGRIŠČA ROYAL BLED

Družba Eligo Bled d.o.o. v soglasju z Občino Žirovnica sprejema predmetni prometni režim v 
posledici česar spodaj navedenim uporabnikom, ob siceršnjem spoštovanju vseh obveznosti in pravil 
po predmetnem režimu in redu, dovoljuje uporabo obstoječe trase poti po parcelni številki 1365/111 
k.o. Hraše in parcelni številki 1135/12 k.o. Zabreznica skozi kompleks golf igrišča Royal Bled, in sicer:

• kmetje, kmetijska mehanizacija - dvakrat tedensko (ponedeljek in četrtek) od 05:00 - 10:00 
ter od 16:00 do 20:00. (v nadaljevanju »uporabniki«);

• pešci in kolesarji - nemoten prehod za namen prečkanja, v kolikor niso gostje ali koristniki 
kompleksa golf igrišča Royal Bled (v nadaljevanju »uporabniki«).

Uporabniki obstoječe trase poti so dolžni spoštovati spodnji red/režim:
V okviru kompleksa golf igrišča Royal Bled je prepovedano vsakršno motenje posesti (primeroma je 
prepovedano pobiranje žogic, nabiranje gob ter gozdnih sadežev, hranjenje rib, sprehajanje, 
posedanje, zbiranje ter zadrževanje na golf kompleksu, kakršno koli motenje igralcev itd.).

Uporabniki so na podlagi predmetnega prometnega režima preventivno izrecno opozorjeni na vsa 
tveganja za nastanek morebitnih poškodb, škode ali drugega škodnega dogodka, ki lahko nastane 
zaradi krajevnih pogojev in narave dejavnosti, ki se izvajajo znotraj kompleksa golf igrišča Royal Bled. 
Uporabniki so se pred uporabo trase poti dolžni skrbno prepričati, da bodo navedeno traso lahko 
popolnoma varno prečkali oz. uporabili, pri čemer je uporaba poti izrecno prepovedana, v kolikor 
dane okoliščine ne omogočajo varnega prečkanja in zanesljive ter skrbne preučitve vseh tveganj 
prečkanja. Vsi uporabniki izpostavljeno traso uporabljajo na lastno odgovornost, družba Eligo Bled 
d.o.o. pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.
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Ob nespoštovanju ali ob večjem nezadovoljstvu katerekoli stranke tega sporazuma, se lahko 
sporazum enostransko in brez nadaljnjih obveznosti pisno odpove in povrne v prvotno stanje pred 
podpisom sporazuma. Eligo Bled d.o.o. ima, ne glede na predhodno dogovorjeno, pravico do 
popolne zapore trase poti, ki poteka na območju golf igrišča Royal Bled in s tem onemogočiti 
uporabo trase poti vsem osebam in/ali prevoznim sredstvom, do 5 dni na leto.

Prometni režim stopi v veljavo z dnem podpisa tega sporazuma, s strani obeh strank sporazuma, in je 
veljaven do nadaljnjega.

Lesce dne. 10.03.2017



ORCINA ZIDOVNICA
Breznica 3, 4274 Žirovnica 

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

Številka: 371-0017/2017 
Datum: 27.03.2017

Župan Občine Žirovnica na predlog Eligo Bled d.o.o., Vrba 37a, 4248 Lesce, izdaja na podlagi 
26. in 36. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12), v zadevi urejanja 
prometnega režima na kategorizirani občinski cesti s pare. št. 1135/17 k.o. Zabreznica in oznako 
JP 650255, naslednji

SKLEP

1. Na kategorizirani občinski cesti s pare. št. 1135/17 k.o. Zabreznica In oznako JP 650255 
(železniški prehod - golf igrišče - meja Radovljica) na koncu makadamske poti pred golf 
igriščem Royal Bled se prometni režim uredi tako, da je uporaba ceste dovoljena spodaj 
navedenim uporabnikom:
- kmetje, kmetijska mehanizacija - dvakrat tedensko (ponedeljek in četrtek) od 05:00 do 

10:00 ter od 16:00 do 20:00,
- pešci in kolesarji - nemoten prehod za namen prečkanja, v kolikor niso gostje ali 

koristniki kompleksa golf igrišča Royal Bled.

2. Na koncu makadamske poti pred začetkom golf igrišča se na desno stran vozišča v smeri 
proti golf igrišču postavi znak za prepovedi in omejitve »Prepovedan promet za vsa 
motorna vozila, razen za enosledna« (2203) z dopolnilno tablo za označevanje izjem 
glede upoštevanja izrecne odredbe »Udeleženci cestnega prometa, za katerega ne 
velja izrecna odredba« (4603-1) z besedilom 'Razen za kmete in kmetijsko 
mehanizacijo - dvakrat tedensko (ponedeljek in četrtek) od 05:00 do 10:00 ter 
od 16:00 do 20:00'.

3. Zaradi spremenjenega prometnega režima se na kategorizirani občinski cesti s pare. št. 
1135/17 k.o. Zabreznica in oznako JP 650255 postavi zapornica - kontrolno dostopna točka.

4. Stroške postavitve prometne signalizacije nosi predlagatelj.

Obrazložitev:

Na podlagi predloga podjetja Eligo Bled d.o.o.. Vrba 37a, 4248 Lesce, ki je upravljavec golf 
igrišča Royal Bled, da je zaradi tveganja za nastanek morebitnih poškodb, škode ali drugega 
škodnega dogodka, ki lahko nastane zaradi krajevnih pogojev in naravne dejavnosti, ki se 
izvajajo znotraj kompleksa golf igrišča Royal Bled, potrebno urediti prometni režim. Prometni 
režim bo urejen s pomočjo prometne signalizacije in zapornice - kontrolno dostopne točke.

V primeru utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, 
lahko upravljavec občinske ceste skladno s 26. členom Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,



št. 43/12) začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin 
vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. Del ceste, na katerem 
velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno 
signalizacijo.

Skladno s 36. členom Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12), o postavitvi, 
zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča 
upravljavec občinskih cest.

Prometna znaka »Prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen za enosledna« (2203) in 
»Udeleženci cestnega prometa, za katerega ne velja izrecna odredba« (4603-1) sta opredeljena 
v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/15) v 
poglavju 2000 »Znaki za izrecne odredbe«, podpoglavje 2200 »Znaki za prepovedi in omejitve« 
ter v poglavju 4000 »Dopolnilne table«, podpoglavje 4600 »Dopolnilne table za označevanje 
izjem glede upoštevanja izrecne odredbe«.

Označitev in postavitev prometne signalizacije izvede podjetje Jeko-IN d.o.o.. Cesta maršala Tita 
51, 4270 Jesenice, na stroške predlagatelja.

S to obrazložitvijo je sklep utemeljen in velja do preklica.

Poslano:
- Eligo Bled d.o.o. - z vročilnico
- JEKO-IN, d.o.o. Jesenice - v vednost
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kr. Gora in Žirovnica - v 

vednost po e-pošti
- Policijska postaja Jesenice - v vednost


