
Odziv društva Spoštujmo Bled  na novico, da je gradbena inšpekcija ugotovila, da je 

blejska občina brez gradbenega dovoljenja zgradila pristanišče za pletne na Mlinem, 

zato od nje terja rušitev objekta 

 

Člani Društva za varstvo naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico (skrajšano 

»Spoštujmo Bled«) smo presenečeni nad odzivnostjo inšpekcijskih organov v primeru 

obnove lesenega pomola, ki ga je občina Bled gradila brez dovoljenja, kot tudi nad zahtevo, 

da je potrebno v določenem roku pomol za pletne vrniti v prvotno stanje. 

Zakaj? Naj bralcem bolj podrobno obrazložimo naš odziv.   

Predvsem zato, ker se na večino naših prijav inšpekcije ne odzivajo, oziroma se odzivajo 

izredno pozno, po navadi šele takrat, ko je naravi ali kulturni vrednoti storjena nepopravljiva 

škoda oziroma, ko je nepovratno uničeno z odloki in zakoni, zaščiteno in varovano območje. 

Pred očmi javnosti se dnevno posega v ekološko pomembna območja, uničuje občutljivo 

območje pojezerja, spreminja značilen relief pokrajine (posega v ledeniške morene), 

nasipava, zasipava z gradbenim  in drugim nevarnimi odpadki mokrišča, gramozne jame, 

vrtače na širšem območju vodnega zajetja, uničuje biotska pestrost z intenzivnim 

kmetovanjem in sajenjem monokultur, slabša kvaliteta jezerskih in rečnih voda zaradi 

neurejene kanalizacije, pretiranega gnojenja ipd.  

Čeprav delujemo v interesu varovanja krajine in s tem tudi v širšem javnem interesu, s strani 

pristojnih inštitucij, ki so zadolžene za udejanjanje in nadzor zakonodaje, ki ščiti naravno in 

kulturno dediščino, do sedaj nismo dobili pravočasnega odziva in učinkovite podpore.  

Naše društvo razumljivo ne podpira dejanja in posege v prostor brez ustreznih dovoljenj, še 

posebej, če zakonodajo kršijo profesionalne institucije, kamor sodi tudi občina Bled, niti ni 

društvo kompetentno, da ocenjuje, ali je šlo v navedenem primeru zgolj za prenovo 

pristanišča in da zaradi tega ni potrebno občini Bled, kot investitorju obnove, pridobiti 

gradbeno dovoljenje. Društvo je pristojne organe opozorilo, da so pri obnovi pomola posekali 

več dreves kostanja, glede obnove pomola pa društvo meni, da je bila le-ta nujno potrebna, 

predvsem zaradi zagotavljanja varnosti pri opravljanja dejavnosti prevoza na otok s strani 

blejskih pletnarjev. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ob, po našem mnenju, dokaj nerazumni in neizvedljivi odločbi gradbene inšpekcije (vrniti v 

prvotno stanje skoraj sto let star in dotrajan pomol, ki je sedaj že porušen in zamenjan z 

novimi piloti in leseno konstrukcijo), naj omenimo naša prizadevanja, da se končno začne 

celovito urejati obala jezera in učinkovito zaščiti Blejsko jezero pred negativnimi vplivi, saj je 

stanje glede kanalizacije, cestne infrastrukture in zaščite jezerske obale katastrofalno, pri 

tem pa država in občina odgovornost prelagata eden na drugega. Navkljub temu, da vsi 

turistični delavci predstavljajo Bled svetu kot »alpski biser«, se stanje jezera iz leta v leto 

poslabšuje, pritiski nanj pa so vse večji, upravljanja z njim pa tako občina kot država očitno 

nista zmožna v taki vsebini, da bi jezero učinkovito zaščitila pred propadanjem.  

Člani društva Spoštujmo Bled  smo zgroženi, kako različna merila za zaščito narave in javnih 

interesov v praksi izvajajo institucije in organi nadzora. Naj navedemo le en primer, ki je 

verjetno dovolj zgovoren. 

Ko se je novembra 2018 pričel graditi oporni zid pod vilo Viktorja ob vznožju hriba Staže, je 

društvo Spoštujmo Bled nemudoma obvestilo pristojne organe in inšpekcijske službe, da naj 

gradnjo ustavijo, ker gradnja poteka brez ustreznih dovoljenj, ter da je pri tem potrebno 

upoštevati omejitve, ki izhajajo iz varstvenih režimov kulturne dediščine in naravnih vrednot 

(naj jih navedemo le nekaj, kot npr. Bled – ambient, EDŠ:13232, parkovni park Straža EDŠ: 

13107), priobalni pas blejskega jezera, kot tudi občinske izvedbene akte itd.. 

Nadalje smo v dopisih in številnih prijavah različnim organom navedli, da za gradnjo zidu ni 

nikakršnih strokovnih razlogov (brežina pred vilo Viktorija in nad cesto Bled - Bohinj  je že 

več desetletij utrjena, porasla z grmičevjem in drevesi), prav tako pa gradnja zidu ni 

sprejemljiva tudi z varnostnega, kot tudi ne s krajinskega vidika. 

Navkljub našim dopisom se je gradnja zidu nadaljevala, več mesecev je bil en vozni pas 

ceste zaprt in s tem moten promet na relaciji Bled – Bohinj. Ker na delu gradnje ni bilo table z 

imenom investitorja, je društvo prve dopise naslovilo na občino Bled, ki je odgovorila, da s 

tem nima nič, ker je investitor gradnje podpornega zidu Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). 

Po daljšem času smo dobili odgovor tudi s strani DRSI, da za gradnjo zidu ni potrebno 

pridobiti nikakršno dovoljenje, ker naj bi bila izvedba (dvometrskega) zidu preventivne 

narave in v javno korist, češ da naj bi novozgrajeni zid preprečeval drsenje zemljine iz 

brežine na cesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisti, ki živimo na Bledu že desetletja, vemo, da to preprosto ni res, saj je ta brežina 

kompaktna in stabilna več desetletij, res pa je, da je občasno ob nalivih na cesto prihajala 

voda in manjše naplavine peska iz dovoza do navedene vile, ker ni bilo ustreznega 

vzdrževanja dovoznega cestišča in čiščenja rešetk s strani lastnikov obeh vil (ta dovoz pred 

vilo Sokol je nov lastnik vile Viktorija sedaj zasul in zatravil).  

Mnenja smo, da ne more biti zgolj slučaj, da je ta brežina postala problematična za DRSI 

šele takrat, ko je nov lastnik izvedel (oziroma nameraval izvesti) večje gradbene posege na 

svoji parceli (zasul obstoječ dostop do vile Viktorija in se priključuje na državno cesto skupaj 

z dostopom do vile Sokol in vzpostavil nov krajši dostop za vilo Ajdo, v avgustu 2018 posekal 

na navedeni brežini večje grmovnice in manjša drevesa, da je pridobil boljši pogled na jezero 

in Blejski grad - o tem je bil v času posega ustno obveščen tudi župan Bleda).  

Ob tem je potrebno še pripomniti, da je nov lastnik vile zaprl pot, ki je bila več desetletij 

najbližja javna pot, ki vodi do žičnice na Staži z jezerske obale, katero so poleti in pozimi 

uporabljali tako domačini in turisti. Torej v imenu »javne koristi«, se je z davkoplačevalskim 

denarjem zgradil več kot dvometrski zid pred brežino, ki je že desetletja stabilna, hkrati pa je 

bila javna pot na Stražo obiskovalcem zaprta. Občani Bleda imajo upravičeno občutek, da je 

bil tako visok zid zgrajen predvsem zaradi interesa lastnika vile, da zagradi parcelo ob 

cestišču, da poveča uporabno površino parcele in da onemogoči in zapre koriščenje stoletne 

javne poti do Staže. 

Izgradnja omenjenega zidu je tudi bistveno poslabšala varnost udeležencev v prometu (ker 

škarpa sega tesno na vozišče so kolesarji stisnjeni ob njo in nimajo možnosti umika izven 

cestišča v primeru nenadnih situacij, prav tako pa je voznikom, ki se vključujejo iz parkirišča 

za restavracijo Ajda, zastrt pogled na vozni pas), da ne omenjamo odbojnih zvočnih valov, ki 

jih povzročajo predvsem tovorna vozila, ki jih zid prenaša na gladino jezera ipd. Iz vseh 

dopisov, ki smo jih dobili kot odgovor na naše prijave s strani različnih institucij, na društvu 

menimo, da je v navedenem primeru prevladal privatni interes (vpliv) in da ni nikakršnih 

objektivnih pravnih podlag, da je DRSI gradbena dela izvedel brez dovoljenja, kot 

»vzdrževala dela v javno korist«. 

Ureditev jezerske obale, kanalizacije in cestišča ob njem, gleda na izjemen in ekološko 

močno ranljiv prostor, ki ga predstavlja celotno pojezerje, zahteva visoko strokoven, 

premišljen in interdisciplinarno usklajen pristop reševanja problemov. Že nedeljskim 

obiskovalcem Bleda pade v oči premajhna skrb za jezero in njegovih brežin, saj se 

(predvsem na južni strani) le-ta poseda v jezero, da ne omenjamo obale in plitvin, v kateri se 

nahajajo različni  kamniti in betonski bloki ter trohneči piloti, ki so nekoč preprečevali erozijo. 

 

 

 

 

 

 



 

Vse to je potrebno čim prej urediti zaradi slabšanja kvalitete jezerske vode, kot tudi varnosti 

prometa in ljudi, zato pričakujemo od pristojnih organov v državi in občini, da  bodo ob vseh 

naštetih problemih in kršitvah ukrepali pravočasno in učinkovito preprečili škodo (jasno tudi 

ustrezno sankcionirali kršitelje), kot tudi zaščitili resnični javni interes. 

Inšpekcija bi morala po mnenju našega društva zaradi navedenih problemov in kršitev 

ukrepati pravočasno v primerih, ko se uničujejo naravne  in kulturne vrednote, torej že pri prvi 

zaznavi nezakonitih posegov in ne takrat, ko je določena vrednota že uničena oziroma 

pozidana. Če npr. pri gradnji pomola lahko zagovarjamo nujnost obnovitve pomola zaradi 

varnosti ljudi, tega ne moremo trditi pri postavitvi škarpe, ki pa se je očitno lahko izvedla 

legalno brez dovoljenja, kot »vzdrževalna dela v javno korist«, pa čeprav prej podpornega 

zidu ob cesti ni bilo, niti ni bilo nikoli zaznanega drsenja navedene brežine na cestišče, ki bi 

ogrožala udeležence v prometu. Če nič drugega tudi v tem primeru, ko je narejena tako 

visoka škarpa (za njo nasutih veliko kubičnih metrov materiala), izvedena dela bistveno 

presegajo vzdrževanje objektov, tako, da upamo, da bo gradbeni inšpekcija ravnala enako 

kot pri pomolu za pletne in zahtevala, da se vzpostavi prvotno stanje. 

 

Predsednik društva Spoštujmo Bled 

Srečko Kunčič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


