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Spoštovani navzoči, vsem pristnim prisrčen pozdrav 
 
Dan zmage in poklon jezeru počastimo s pesmijo, ki jo bo zapela gospa Branka Božič. 
 
Društvo za varstvo naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico – (skrajšano »Spoštujmo 
Bled«) nocojšnji dogodek organizira z namenom, da informira in ozavesti javnost glede 
stanja Blejskega jezera in da aktivira vse deležnike, da se jezero bolj učinkovito zaščiti pred 
negativnimi vplivi in izboljša kakovost vode v njem. 
 
Naš namen je, da javnosti, domačinom in tistim, ki jim je mar za naše jezero, predstavimo 
problematiko s štirih različnih strokovnih pogledov in vsebin, ki pomembno odslikavajo 
njegovo ekološko stanje, kot tudi vplive nanj. Ni nujno, da so ti pogledi med seboj poenoteni, 
nasprotno celo menimo, da je potrebno za bolj učinkovite ukrepe »zdravljenja« in zaščite 
angažirati interdisciplinarne skupine, ki nato usklajeno in z matematičnim modeliranjem 
ekoloških procesov in inženirskim znanjem rešujejo sistemske probleme. 
 
Staranje jezera je sicer naraven proces, ki ga lahko človek s pravilnimi posegi bistveno 
upočasni, z napačnimi in nestrokovnimi pa lahko celo pospeši. Jezero je preobremenjeno s 
hranili, predvsem s fosforjem in dušikom, ki v jezero prihajata iz različnih virov. Jezero z 
otokom je v sicer v obeh varstvenih režimih, kot naravna in kulturna dediščina, a je očitno še 
premalo zaščiteno (morda bi bilo bolje, da pridobi status krajinskega parka, kar je predlagalo 
sorodno društvo?) 
 
Za lažje razumevanje »pritiskov« na jezero, naj navedem le nekaj aktualnih podatkov  
(večina jih je povzetih iz razvojnega programa Občine Bled 2009 – 2020)  in pojmov: 
 

 Blejsko pojezerje je majhno, saj znaša razmerje med jezerom in pojezerjem le 1 proti 
5. Pojezerje je območje, od koder se vsa voda steka v jezero. V Blejsko pojezerje 
spada 10 naselij, nekatera ležijo tudi v občini Gorje. Gostota poselitve pojezerja je 
velika celo v  slovenskem merilu. 

 

 Blejsko jezero je ledeniškega izvora in je dokaj slabo pretočno in nizko prevetreno, 
vanj se zliva le malo naravnih potokov, izvirske vode pa so celo speljane v javno 
kanalizacijo (nekatere zato, ker so žal onesnažene). 

 

 Prometna lega Bleda vpliva na povečano motorizacijo v Blejskem pojezerju, saj 
poteka glavna cesta od Bleda proti Bohinju tik ob jezerski obali. 

 

 V celotni Občini Bled je 376 greznic, od tega jih ima 84 v tem trenutku možnost 
priključitve. 50 se jih nahaja v pojezerju oziroma njenem povirju. 

 

 V času turistične sezone se število prebivalcev na Bledu močno poveča, poraba 
vode na Bledu  je nadpovprečna in stalno narašča.   

 

 V avgustu 2018 se je povprečno na Bled pripeljalo skoraj 24.000 vozil dnevno (4 % 
več kot leta 2010), mimo Blejskega jezera pa 12.475 vozil, kar je 24 % več kot leta 
2010. 

 

 Po podatkih Župnije Bled je Blejski otok leta 2016 obiskalo nekaj manj kot 150.000 
gostov 

 



 Leta 2018 je bilo po podatkih AJPES-a v občini 8.747 ležišč, kar je 65 % več kot leta 
2009. 

 

 V primerjavi s podatki izpred 10 let se je število turistov v letu 2018 podvojilo. Občino 
Bled  je v letu 2018 obiskalo skoraj 500.000 turistov, ki so ustvarili nekaj več kot 
1.100.000 nočitev. Povprečna doba bivanja se je nekoliko podaljšala in je leta 2018 
znašala  le 2,3 dneva. 

 

 Še kratko pojasnilo glede pristojnosti občine in države. V 21. členu Zakona o lokalni 
samoupravi je navedeno, da občina skrbi tudi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za 
varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti 
varstva okolja in ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte. 

 

 V razvojnem programu Občine Bled 2009 – 2020 je med cilji tudi navedeno zdravo, 
urejeno in kakovostno okolje – izboljšana kakovost vode v Blejskem jezeru, kot tudi 
odgovornejše in trajnostno naravnano upravljanje s prostorom. Čeprav ne želimo 
zmanjšati prizadevanj občine za izboljšanje stanja jezera, društvo meni, da ukrepi 
niso zadostni, da ne omenjamo pojma »trajnostni razvoj«, ki je v praksi pogosto 
izrabljen, nejasen, tako da operativen izvedben načrt, žal ne sledi zapisnim ciljem.  

  
Na podlagi Zakona o vodah je upravljanje z vodami – to je z jezerom, kot tudi z 
izvirskimi vodami, in njihov monitoring, v državni pristojnosti, zato mora po našem 
mnenju čim prej država prioritetno pristopiti k sistemskemu »zdravljenju« jezera. 

 

 Stroka ja za zdravljenje jezera imela v preteklosti sicer različna mnenja, a je bil v letu 
1962-64 realiziran dovod Radovne s površinskim splakovanjem onesnaženega 
jezera, leta 1982 in 83 pa postavljena oba trakta natege, to je globinski iztok iz 
jezera, ki z jezerskega dna črpa vodo, ki vsebuje največ hranilnih snovi. Republiški 
monitoring kakovosti Blejskega jezera poteka že od leta 1975 z rednimi fizikalnimi, 
kemijskimi in biološkimi analizami vode spremljajo stanje Blejskega jezera. 

 
Upravljanje z jezerom 
 
V bolj konkretnem smislu je predlog načrta upravljanja voda Blejskega jezera predvsem 
izboljšanje ekološkega stanja voda za jezero. Ključen problem Blejskega jezera je namreč 
prevelika vsebnost hranil v jezerski vodi. Leta 2012 je bila že delno izdelana študija predloga 
za pripravo podrobnejšega načrta upravljanja voda za Blejsko jezero. Do danes ni prišlo do 
uresničitve, očitno zaradi neusklajenosti med državnimi nosilci urejanja prostora oz. 
upravljanja z vodami. Društvo meni, da je možno učinkovito upravljanje z jezerom, le na ta 
način, da se vanj vključi celotno pojezerje, zato bi morala država in lokalna skupnost sprejeti 
enoten dokument in v njem opredeliti konkretne izvajalce nalog in program ukrepov, in za 
izvedbo pridobiti sredstva EU. 
 
V uvodu naj navedem le nekaj predlogov in stališč našega društva v zvezi z bolj učinkovitim 
varovanjem jezera; 
 

 Blejsko jezero je naravna dediščina pri kateri pa žal prevladujejo ekonomski interesi 
nad naravovarstvenimi. Njegovo samočistilnost je potrebno povečati tudi tako, da čim 
več obale ostane nedotaknjene, porasle z bičevjem ipd. 

 

 Izkazuje se potreba po bolj celovitem urejanju prostora okoli jezera zaradi 
učinkovitejše zaščite naravne in kulturne dediščine in ohranjanja tal ter vodnih virov.  

 



 Bolj preudarno je potrebno presojati, kaj prenese prostor in domačini, ne zgolj slediti 
potrebam in željam investitorjem. 

 

 Turizem je lahko razlog za izboljševanje kakovosti naravnega okolja in sredstvo za 
povečevanje privlačnosti pokrajine, a le odgovoren, ekološko naravnan management 
hotelskih in drugih turističnih podjetij lahko zmanjša negativne vplive turizma na 
naravno okolje. 

 
 

 Omejiti in urediti je potrebno kopanje v jezeru, kot tudi vnos krmil za ptice in ribe 
 
 

 Cestni režim ni več kos sedanjemu turističnemu povpraševanju zato ga je potrebno 
urediti in regulirati po zahtevah 21. stoletja. 

 

 Parkirišča neposredno ob obali ne spadajo v to območje, umakniti je potrebno tudi 
ponudbo t.i. »hitre prehrane« od jezera. 

 

 Problematična je celotna infrastruktura v pojezerju, saj so rešitve zgolj parcialne, zato 
padamo iz problema v problem. Okoli jezera naj se zgradi kanal, ki bo učinkovito 
zbiral vso meteorno vodo, ki priteče iz brežin, cest, parkirišč, da ne odteka v jezero. 

 

 Potrebno je ugotoviti stanje natege, saj so evidentirane poškodbe cevi, za kar je 
pristojna Direkcije RS za vode. 

 

 Občina naj z različnimi odloki zaščiti jezero in določi bolj jasno meje dovoljenega. 
Kršitve naj učinkovito sankcionira. 

 

 Večjo skrb je potrebno posvetiti tudi obali jezera, saj se na nekaterih mestih le-ta 
pogreza.  

 

 Potrebna je večja vključenost v ekološko kmetovanje ter zmanjšanje gnojena 
(nadomestne subvencije) ter vzpostaviti prepoved oziroma nadzor nad uporabo 
pesticidov, herbicidov v celotnem pojezerju, 

 

 Vzpostaviti je potrebno mehanizme za nadzor in monitorning onesnaževanja v 
celotnem pojezerju. 

 

 Uveljaviti načelo, da povzročitelj plača škodo, ki jo povzroči jezeru (hoteli, 
sobodajalci, kamp, upravitelji parkirišč, lokali itd. ). 

 

 Gospodinjstva in hoteli naj preidejo k čim bolj ekološko sprejemljivem poslovanju od 
uporabe ustreznih čistil, mil, energetsko varčnim napravam ipd. 

 

 Čeprav je bila leta 2007 zgrajena čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda, se 
pogosto v Savo Bohinjko zlivajo nečistoče, zato je potrebno preveriti njeno 
ustreznost in stalno nadzirati njeno delovanje. 

 

 Potrebno je postopno izključevati posamezne onesnaževalce in slediti kako se jezero 
odzove. 

 

 Jezero obremenjuje tudi zastarela kanalizacija, zato naj bo njena posodobitev 
prioritetna naloga občine. 

 



 Društvo nasprotuje načrtovani gradnji garaž v jezerski skledi, ki so načrtovane v 
OPN. 

 

 Čim prej je potrebno ukiniti oziroma drastično zmanjšati promet ob jezeru ter 
preusmeriti tranzitni prometa z državne ceste ob jezeru, in sicer ne na južno 
razbremenilno cesto temveč na obvoznico za Bohinj (napaka, storjena s severno 
razbremenilno cesto), ki se bo od Bleda bolj umaknila. Predlagamo tudi, da se blejski 
in bohinjski župan dogovorita in zahtevata, da se celoten promet s hlodovno v 
bodoče izvaja preko železnice.  

 
Za jezero se moramo zavzemati vsi, ne le institucije ki so pa zakonu zadolžene za njegovo 
varovanje, temveč tudi vsi Slovenci, saj je Bled z njim postal ikona Slovenstva, to smo dolžni 
storiti zanj predvsem domačini, saj je jezero dajalo in še vedno daje kruh mnogim. Če bo 
jezero v dobrem stanju bo v dobrem stanju tudi Bled, zato smo od njega popolnoma odvisni, 
jezero je, kot radi rečemo v društvu »naše OKO«. 
 
Z namenom, da današnji dogodek izpeljemo čim bolj učinkovito, predlagam, da najprej vsi 
predavatelji predstavijo svoje vsebine, po tem bi besedo dobili prisotni, da postavijo 
vprašanja. Želja organizatorja dogodka pa je predvsem ta, da tudi prisotni izrazijo svoja 
videnja o možnosti večje zaščite, preventivnih in kurativnih ukrepov za izboljšanje stanja in 
upravljanja z jezerom. 
 
Z različnih zornih kotov bodo probleme in možne rešitve Blejskega jezera nakazali štirje 
različni strokovnjaki (nje), naj jih na kratko predstavim:   
 
Z veseljem napovem prvo govornico, magistro Špelo Remec- Rekar, ki je prišla na Bled pred 
37 leti na Limnološko postajo, z nalogo, da spremlja učinke sanacijskih naprav - umetnega 
dovoda Radovne in natege - torej da spremlja stanje jezera in pritokov. Zastopa Agencijo 
Republike Slovenije za okolje, kjer deluje kot okoljski inženir, njena naloga pa je spremljanje 
ekološkega stanja jezer. Na ARSO v Sektorju za ekološko stanje voda izvaja monitoring 
vseh jezer v Sloveniji, pristojna je za analize fitoplanktona za katere je na nivoju Europe 
pridobila certifikat profesionalnosti. Vseskozi je tudi aktivna v lokalnih društvih, kjer se 
zavzema za prikaz objektivnega stanja jezera, javnost pa stalno opozarja na posledice  
pretiranega obremenjevanja jezera. 
 
Magistra Marta Vahtar, arhitektka, krajinska arhitektka in prostorska planerka, se veliko 
ukvarja s problematiko voda, tako na planskem, kot na projektnem nivoju. Leta 2006 je 
vodila izdelavo strokovnih podlag s področja voda za potrebe priprave strategije 
prostorskega razvoja občine Bled v okviru Inštituta za zdravstveno hidrotehniko pri Fakulteti 
za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane, katere rezultate bo tu predstavila, saj so še vedno 
aktualni. Leta 2012 je pripravljala osnutek dokumenta s katerim naj bi Občina Bled dala 
pobudo državi za skupno pripravo Podrobnega načrta upravljanja z vodami za Blejsko 
jezero, ki ga bo prav tako danes v grobem predstavila občinstvu.  
 
Emil Brence, odgovorni projektant komunalne infrastrukture,  njegova ozka specialnost je  
projektiranje kanalizacijskih sistemov, Emil je bil član strokovno - tehničnih ekip v Komunali 
Kranj 1978 -1988 in Komunali Radovljica 1988 - 2000, od leta 2000  pa je samostojni 
projektant. Je zelo aktiven v domačem kraju in stalno, občini, kot tudi drugim institucijam, 
podaja svoje predloge za načrtovanje učinkovite infrastrukture v občini.   
 

Prof. dr Dušana Pluta, verjetno naši javnosti ni potrebno posebej predstavljati, saj je znan iz 

medijev kot veliki zagovornik narave, leta 1989  je bil prvi predsednik Zelenih Slovenije, avtor 



knjige Ekosocializem ali barbarstvo, je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in član Sveta za 

varstvo okolja SAZU. 

Srečko Kunčič 

 

 
 
 
 
 
 


