
DRUŠTVO SPOŠTUJMO BLED 

Društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico 

GRAJSKA  c.3a 

BLED 4260 

drustvo@spostujmo-bled.si 

 

OBČINA GORJE 

ZG. GORJE  6b 

4247 ZG. GORJE 

 

Datum: 30. 1. 2019 

 

ZADEVA:  Vprašanja in pobude glede razvojnega programa  OB207-15-0005 Obnova 

zajetja Ovčje jame in MVR 

 

Spoštovani! 

 

Smo društvo za zaščito narave in kulturne dediščine Bleda z okolico.  Pri pregledu vaših 

razvojnih programov za leto 2019, smo ugotovili, da v letošnjem letu nameravate obnoviti 

zajetje pitne vode Ovčja jama. 

Večje število občanov iz Gorij, Bleda in Radovljice že dalj časa opaža, da je voda v zadnjih 

letih zelo klorirana in posledično zdravju škodljiva. Kot državljani RS Slovenije imamo  

pravico do čistega okolja in čiste ter neoporečne pitne vode, zato se na vas obračamo za 

strokovna pojasnila, oziroma vam s tem dopisom posredujemo tudi naše zahteve in 

pripombe. 

Od vas bi želeli pridobiti informacijo v kakšni fazi je izdelava projektne dokumentacije 

(IDZ,DGD,PZI) in kdaj bo le-ta končana. Ko bo dokumentacija izdelana bi želeli, da nam 

pošljete fotokopije tega dokumenta oziroma, da nam jih pošljete na naš elektronski naslov. 

V dokumentaciji navajate, da bo projekt sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU. Glede 

na to, da  je župan g. Peter Torkar na občinski seji dne 9. 1. 2019 izjavil, da v primeru 

neodobritve sredstev iz kohezijskega sklada EU, naveden  projekt ne bo izvedljiv, nas 

zanima, kaj bo v tem primeru občina storila. 

Iz dostopnih dokumentov je razvidno, da je razlog za slabo kvaliteto pitne vode dokaj 

neurejeno zaledje izvira, da je cevovod dotrajan in izdelan iz azbestno cementnih cevi. 



Zaradi navedenega je naše društvo mnenja, da bi projekt celovite sanacije vodnega zajetja  

morali postaviti med glavne prioritetne naloge vseh treh občin, katerim je zajetje v Radovni 

vir pitne vode za prebivalce Gorij, Bleda in dela Radovljice. 

Ob ogledu dokumentarnega filma  »Radovna - Kako pomladiti reko«, režiserja Matjaža 

Fistravca iz leta 2003, smo poslušali tudi izjavo tedanjega direktorja podjetja Infrastruktura 

Bled g. Mirka Ulčarja, ki pravi, da je stanje vodnega zajetja Ovčja jama v letu 2003  zelo 

dobro. Izjavo navajamo: 

»Gre za izredno bogat in kvaliteten vir vode s kapaciteto 400m/sek. Polovica te vode se 

izteka v Radovno. Vplivi na to področje seveda so, poizkušamo jih s predpisi in dogovori z 

lastniki peljati v smer čim bolj čiste vode, kar nam do sedaj uspeva. Analiza vode je izredno 

dobra, saj  ukrepi poleg ožje okolice zajemajo tudi širše območje (Pokljuko in Mežakljo). Kajti 

vpliv gnojenja in pa vpliv raznih neustreznih posegov na tem območju, bi lahko posledično 

vplivalo na kvaliteto vode. Za enkrat pa so analize te vode resnično zelo ugodne, tako, da je 

ta vir dolgoročnega značaja in bo igral pomembno vlogo v strategiji s oskrbo pitne vode tudi v 

bodoče.« 

Pri filmu so sodelovali tudi učenci OŠ Gorje in analizirali čistost celotne reke Radovne. 

Ugotovili so, da je v zgornjem delu reka še čista in primerna za pitje, v srednjem delu pa se 

že čuti vpliv gnojenja in zato voda ni več pitna. 

V zvezi s navedenim nas zanima, kdaj in zakaj se je kvaliteta vode v zajetju Ovčja jama tako 

poslabšala? Kdo je odgovoren za kršitev in zlorabo predpisov, ki so bili sprejeti za 

varovanje tega območja? Ali občani prej omenjenih občin v bodoče pristojnim službam sploh 

še lahko zaupamo, da  kvalitetno upravljajo s tem dragocenim in pomembnim virom vode? 

Glede na to, da je reka Radovna danes vse bolj onesnažena, in da se del te vode izliva tudi v 

Blejsko jezero, katerega stanje se v zadnjem obdobju slabša, pričakujemo od pristojnih 

institucij temeljite ukrepe na celotnem območju te reke. Mnenja smo, da je nemudoma 

potrebno v dolini Radovne in na planoti Mežaklji, prepovedati kmetom polivanje gnojnice na 

travnike, oziroma, da je potrebno spremeniti način kmetovanja na tem področju. Ustrezne 

službe morajo kmetom z celovito strokovno razlago kmetijsko/okoljskih predpisov, pojasniti in 

svetovati na kakšen način lahko ohranijo čiste vodne vire, kot tudi s finančnimi spodbudami, 

omogočiti alternativne in ekološko varne postopke gnojenja oziroma spremeniti načine 

splošne prakse praznjenja rezervoarjev gnojnice. To je npr. možno storiti z ustreznimi 

odškodninami (subvencijami), ali z odvozom gnojnice na za to določena odlagališča (primer 

dobre prakse v Avstriji in Švici, ki imata za gnojnico primerne zbiralnike/peči v katerih iz 

gnojnice izdelujejo plin za ogrevanje). 

Voda je naravna dobrina. Voda je pogoj za življenje na Zemlji. Voda je obnovljiv naravni vir. 

Ob nakazanih podnebnih spremembah celo naš najpomembnejši strateški vir. Kvalitetna in 

zdrava  voda  je tudi naložba v naše zdravje. Ker smo generacija, ki je od svojih prednikov 

podedovala še pitno in v celoti čisto reko, želimo Radovno čisto zapustiti tudi  prihodnjim 

rodovom. To je naša dolžnost. 

V našem društvu smo prepričani, da je sanacija nujna, ne glede na višino finančnega vložka, 

ker onesnažena voda (kot tudi preveliko kloriranje) vpliva na zdravje vseh nas, največjo 

škodo pa bodo žal utrpeli najmlajši prebivalci. Zato menimo, da je čim prej potrebno 

odstraniti vse onesnaževalce doline Radovne (na območju zajetja pitne vode in gorvodno), 



kot tudi v celotnem vplivnem območju, to je na višje ležeči planoti, predvsem Mežaklji 

(Perniki). Na tem visokogorskem območju, ki gravitira v dolino Radovne, bi bilo potrebno 

prepovedati intenzivno gnojenje, prav tako pa bi bilo potrebno pregledati vsa brezna, če 

morda niso onesnažena z organskimi in drugimi odpadki. Naše društvo se je v ta namen 

povezalo z obema jamarskima organizacijam, ki delujeta na tem območju, in sicer Društvom 

za raziskovanje jam Bled in Jamarskim društvom Simon Zima - Gorje. Skupno smo se 

dogovorili, da bi v okviru svojih znanj in kadrovskih možnosti z veseljem sodelovali pri 

pregledu terena in določitvi potencialnih onesnaževalcev vodnega vira. 

Občini Gorje zato predlagamo, naj se čim prej sestane z vsemi občinami, ki koristijo ta vodni 

vir in da sklene ustrezne dogovore in poišče skupne rešitve za vzpostavitev takih pogojev, da 

bo voda v dolini Radovne ponovno čista in neoporečna. 

Prosimo vas, da našim predlogom in pripombam pozorno prisluhnete, kot tudi, da na vsa 

vprašanja odgovorite v čim krajšem času oziroma v zakonitem roku. 

 

Društvo Spoštujmo Bled 

Predsednik društva: 

Srečko Kunčič 

 

 

V vednost: 

- Jamarsko društvo Simon Zima – Gorje, 4247 Zg. Gorje, 

-  Društvo za raziskovanje jam Bled, Ljubljanska c. 1, 4260 Bled 

 

 


