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Povzetek 

Problem Blejskega jezera se danes kaže v njegovi onesnaženosti. Pojav 

onesnaževanja se je pričel z razvojem turizma ter posledično porastom stalnih in 

občasnih prebivalcev Bleda in okolice. Z razvojem tehnologije in povečanjem števila 

prebivalstva sta narasli uporaba vode in količina odpadne vode s fosforjem, ki je 

glavni onesnaževalec jezera. Jezero je bilo najbolj onesnaženo v 60. in 70. letih 

prejšnjega stoletja. Stanje se je nekoliko izboljšalo s sanacijskimi posegi, kljub 

uspešni sanaciji pa se jezero še vedno onesnažuje. Virov onesnaževanja je več. Bled 

kot eden najlepših slovenskih turističnih krajev mora še posebej skrbno ravnati z 

jezerom, saj je od njega odvisen tudi turizem kot največja blejska gospodarska 

panoga. Glede na to, da je za sanacijo jezera potrebnih veliko sredstev, turizem 

oziroma hoteli pa so odvisni od čistosti jezera, saj le-ta privablja turiste, bi moral 

tudi blejski turizem prispevati nekaj k sanaciji jezera. Za to bi morala poskrbeti 

Občina Bled, ki bi morala celostno pristopiti k problemu in z raznimi odloki 

onesnaževanje prekiniti, zastavljene projekte pa čim prej realizirati. Poleg tega, da 

je turizem odvisen od čistosti jezera, pa slednjo zahteva tudi direktiva Evropskih 

skupnosti. Ta nalaga državam članicam, da do leta 2015 stanje jezer izboljšajo do te 

mere, da bo doseglo dobro ekološko stanje. Če Slovenija tega stanja ne doseže, bo 

morala plačati penale. Glede na rezultate meritev in ugotovitev strokovnjakov bo 

takšno stanje težko doseči, zato je potrebna takojšnja aktivnost, ki bi pripomogla k 

izboljšanju, predvsem pa k ohranitvi jezera, saj se stanje še vedno občasno tudi 

slabša. 

 

Ključne besede: ekološka kriminaliteta, varovanja okolja, Blejsko jezero, Bled, vode 
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Summary – Ecological problems of lake Bled 

The initial occurence of pollution coincided with the development of tourism and the 

ensuing increase in local population and periodical visitors to the Lake and its 

surroundings. Technological development and constantly growing number of residents 

led to an overuse of water and an increased amount of waste water containing   

phosphorus which caused the pollution. The pollution of the Lake was at its worst 

during the sixties and seventies of the last century. The situation was somewhat 

improved through the implemented sanitation procedures. However, the Lake 

continues to polluted. There are a number of sources to the pollution. Bled as one of 

the most beautiful tourist spots of Slovenia must take extreme care when  dealing 

with this problem as tourism is the basis of its economy. Due to the fact that the 

sanitation of the Lake requires substantial funds tourism i.e. the hotels, dependant 

on the clean and unpolluted lake, should contribute to some extent towards solving 

the problem. The Municipality should approach this problem thoroughly and bring 

about decisions which would stop the pollution and encourage that the projects 

which had already been decided upon are accomplished as soon as possible. As well 

as the fact that the tourism of the area depends on the clean and unpolluted lake 

there is also the demand of the European Directive. The Directive asks that by the 

end of 2015 the improvement is achieved to such a level that the Lake can be given a 

good ecological status. Should this not happen, Slovenia would be liable to pay 

penalty. Considering that the facts presented in the measurements, and confirmed 

by the specialists, show that this will be hard to achieve it is of utmost importance 

that immediate action be taken. Above all towards conservation of the Lake since 

the situation still from time to time deteriorates. 

 

Keywords: environmental crime, environmental protection, Lake Bled, Bled, waters 
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1 Uvod 

Posledice industrializacije, rasti števila prebivalcev in tehnološki napredek so glavni 

krivci za onesnaženo okolje, kakršnega poznamo danes. Nadaljevanje takega odnosa 

do okolja bo v prihodnosti močno vplivalo na izgled okolja. Zato se nam v prihodnosti 

ne obeta nič dobrega, če ne bomo korenito pristopili k problemu onesnaževanja in ga 

poskušali vsaj omiliti, saj se ga popolnoma ne da odpraviti.  

Posledice človekovega ravnanja in poseganja v okolje se kažejo v številnih pojavih in 

spremembah. V širšem smislu gre za onesnaževanje zraka, tanjšanje ozonske plasti, 

krčenje gozdov, širjenje puščav, podnebne spremembe, izgubo biološke 

raznovrstnosti, krčenje rodovitnih polj, izgube pitne vode, taljenje ledu in odlaganje 

nevarnih odpadkov (Bučar Ručman, 2009). 

Problem onesnaževanja, degradacije, posegov v okolje, ogrožanje zdravja ljudi in 

živali poteka na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni, zato je nujno, da 

vsak s svojim ravnanjem prispeva k boljšemu odnosu do okolja. Problem v današnjem 

času je že tako resen, da nedovoljeno poseganje v okolje imenujemo kriminal in je 

urejeno tudi že v pravnih predpisih, v raznih zakonih in podzakonskih aktih. 

Človekova ustavna pravica je, da dela in živi v čistem okolju, kar mora država svojim 

prebivalcem tudi zagotavljati.  

Sodobna industrija, tehnologija, urbanizacija, razvoj človeštva, naraščanje 

prebivalstva izrabljajo naravne vire, ki se kažejo v izropani naravi in okolju. Že Pečar 

(1981) je opozoril na onesnaževanje in razvrednotenje okolja in ga poimenoval 

»družbeni kanibalizem«. Seveda je potrebno, da se tehnologijo in napredek ne 

omejuje, vendar na način ohranitve in varovanja okolja. Narava dobiva vse večji 

pomen pri ljudeh, radi se gibljejo v dokaj nedotaknjeni naravi. Zdravje in splošno 

počutje izhajata tudi iz tega, da se čim več gibljemo v zdravi okolici. 

Slovenija je turistično dobro obiskana država, kar kaže številni tuji promet. Eden 

najlepših krajev v Sloveniji je tudi Bled — kot eden najbolj obiskanih slovenskih 

turističnih krajev je znan predvsem zaradi naravnega jezera z edinim naravnim 

otokom v Sloveniji. Prav zaradi Blejskega jezera Bled privablja številne turiste s 

celega sveta. Glavna blejska gospodarska dejavnost je prav turizem, zato je 

ohranjanje jezera v čim boljšem stanju prvotnega pomena.  

Bled z okolico je naravni fenomen (jezerska kotlina, okoliški holmi, ki jih je 

izoblikoval bohinjski ledenik, njihove strme pečine na južnih straneh, ledeniške 
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morene, sotočje obeh Sav z mokrišči, raznolika flora in favna, gorski venec, ki 

obkroža ta prostor — Julijske Alpe in Karavanke). Enkratnost in sorazmerna majhnost 

tega prostora zahtevata še posebej premišljene človekove posege v ta neponovljivi 

prostor. Glede na naravni fenomen, umetelno nadgrajen z otoško cerkvijo in grajskim 

poslopjem, predstavlja turistično ikono ponudbe naše države, saj takega fenomena in 

skladnosti ni moč najti nikjer na svetu (Kunčič, 2006). Blejsko jezero (kot del tega 

svetovnega fenomena) je zato še toliko bolj občutljivo na posege ljudi in ga je 

potrebno še posebej varovati. 

Negativni vplivi na jezero so se začeli kazati na začetku 20. stoletja z razvojem 

turizma. Začelo je naraščati število prebivalcev Bleda, s čimer se je povečalo tudi 

onesnaževanje. Z naraščanjem standarda, tehnološkim napredkom in 

nenadzorovanim razvojem sodobne tehnologije se onesnaževanje še stopnjuje.  

 

Staranje jezer (tj. večja obremenjenost s hranili, ki povzroča onesnaževanje) je sicer 

naraven proces, ki se ga ne da povsem ustaviti, vendar pa se ga lahko s pravimi 

posegi bistveno upočasni. Na Blejskem jezeru (kakor tudi na ostalih jezerih v 

Sloveniji) se izvaja monitoring jezera (spremljanje stanja), ki sodi v program 

državnega monitoringa za celinske vode. Izvaja ga Hidrometeorološki zavod RS na 

Limnološki postaji Bled. Z rednimi fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi analizami 

vode se spremlja stanje jezera od leta 1975 naprej, vendar pa je zaradi porušenega 

naravnega ravnovesja Blejsko jezero še vedno zelo občutljivo na vnos hranil iz 

zaledja, zato je potrebno dosledno izvajati ukrepe v pojezerju (Remec Rekar, 1996). 

 

Bolezni sodobnega časa, ki so posledica onesnaženega okolja, silijo ljudi, da se 

prehranjujejo z biološko predelano hrano. V starih časih teh bolezni ni bilo, ljudje so 

se prehranjevali predvsem z doma predelano hrano. V sodobnem času pa na vsakem 

živilu, kupljenem v trgovini, beremo podatke o aditivih in konzervansih, ki so v večini 

škodljivi za človeka. Napredek nas je pripeljal v bolj udoben način življenja, ki pa ni 

nujno boljši in bolj zdrav. 

Skrb za varnost okolja ohranja naravo, njeno raznolikost in enkratnost. Pojavi 

onesnaževanja voda, odlaganje nevarnih odpadkov, nelegalna odlagališča smeti, 

grobi gradbeni posegi tudi zaradi turističnih objektov pa zmanjšujejo standarde 

varnosti (Mekinc in Dobovšek, 2011). 

Diplomska naloga obravnava ekološko kriminaliteto, varstvo okolja, predstavljeni so 

okoljska problematika Slovenije in Evropske unije ter zakonska ureditev varovanja 
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voda in dokumenti okoljske politike Evropske unije. Nadalje je predstavljena okoljska 

problematika Bleda ter problematika Blejskega jezera — z opisom, zgodovino, že 

opravljeno sanacijo, navedena je primerjava dostopnih podatkov Agencije RS za 

okolje glede kakovosti jezera v zadnjih letih, prav tako tudi ekološko in kemijsko 

spremljanje stanja Blejskega jezera in določila evropske vodne direktive. 

Predstavljene so tudi ugotovitve ter rešitve k izboljšanju stanja jezera in doseganje 

stanja določil evropske vodne direktive. 

V diplomski nalogi je poudarek na ohranjanju voda, prav tako tudi na zakonskih 

okvirih v Sloveniji. Tema obsega vodo (Blejsko jezero) in tudi okolje in problem 

varovanja le-tega. 

1.1 Namen in cilji diplomske naloge 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, s kakšnimi ukrepi bi preprečili in omejili nadaljnje 

onesnaževanje Blejskega jezera. Namen diplomskega dela je analizirati obstoječe 

stanje onesnaženosti Blejskega jezera in ugotoviti, kaj povzroča onesnaževanje.  

1.2 Hipoteze diplomskega dela 

Hipoteza 1: Tehnološki napredek je povzročil onesnaženje Blejskega jezera. 

Hipoteza 2: Ureditev kanalizacije bi rešila onesnaževanje Blejskega jezera. 

1.3 Uporabljene metode 

Diplomsko delo se osredotoča na pregled dostopnih podatkov ARSO (Agencije 

Republike Slovenije za okolje) o kakovosti Blejskega jezera, prav tako tudi na 

programe spremljanja ekološkega in kemijskega stanja jezer in na iskanje vzrokov za 

stanje jezera, kakršno je. Metoda raziskovanja temelji na primerjanju podatkov o 

kakovosti Blejskega jezera ter na analizi pisnih virov glede tematike Blejskega 

jezera. 
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2 Ekološka kriminaliteta 

V zadnjem času je v Sloveniji moč zaznati porast literature o ekološki kriminaliteti, 

kar pomeni, da je zavedanje o okoljskih problemih prešlo na višji nivo. Prvi, ki je 

opozoril na problematiko ekološke kriminalitete v Sloveniji, je bil Pečar, in sicer leta 

1981 v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo. Enotno pravno sprejete definicije, kaj 

je ekološka kriminaliteta, še vedno ni, vendar je v zadnjih nekaj letih v Sloveniji 

zaznati porast literature na tem področju, zato je, kot jo poimenuje Emanova (2010: 

96), »ekološka kriminaliteta vsako začasno ali trajno pravno opredeljeno odklonsko 

ravnanje ali opustitev ravnanja, ki povzroči umetno spremembo, poslabšanje, 

obremenitev, propadanje ali uničenje (človekovega) okolja ali zaviranje njegovih 

naravnih sprememb. Storilec je lahko kdor koli oziroma vsakdo izmed nas 

(korporacije, podjetja, skupine, posameznik idr.). Njena posebnost so žrtve, saj 

poleg oziroma prek okolja (rastline, živali, mikroorganizmi in naravni elementi) 

škoduje tudi ljudem.« 

Ekološka kriminaliteta se storilcem verjetno zdi bolj moralno sporna kot druge vrste 

kriminala (droge, prostitucija, orožje), čeprav Odar in Dobovšek (2011) opozarjata, 

da ekološka kriminaliteta z uničevanjem okolja, v katerem živimo, prav toliko ogroža 

našo varnost kot katera druga vrsta kriminalitete. 

Medvladni odbor za mednarodne spremembe (Bučar Ručman, 2009) je v svojem 

poročilu leta 2007 opozoril na ugotovljene dolgotrajne podnebne spremembe. 

Ugotovljeno je bilo, da je v 20. stoletju prišlo do temperaturnih sprememb in da se 

je spremenil obseg ledu na Arktiki, obširne spremembe pa so tudi v količini padavin. 

Spremenila se je slanost oceanov, prav tako so zaznane spremembe v vetrovih 

(močnejši tropski cikloni), vedno pogostejši je pojav vročinskih valov. Vse to vpliva 

na spremembe v okolju, kjer je pričakovati dvig morske gladine, poplave, širjenje 

puščav, taljenje ledu, izgubo pitne vode in erozijo tal. Te spremembe bodo v 

prihodnje prinesle številne posledice, ki jih bodo na račun razvite zahodne družbe 

najbolj občutili nerazviti in revni deli sveta. V svojem poročilu predvidevajo še več 

lakote, širjenje bolezni, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, spremembe v odnosih 

med državami, več konfliktov v državi in med njimi, emigracije z ogroženih območij 

in posledično konflikte v imigrantskih družbah. 

Človekova dejanja, ki obremenjujejo okolje, so v nasprotju s kazensko-pravnim 

varstvom okolja.  
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Emanova (2008a) vidi problem ekološke kriminalitete bolj v etiki posameznika kot pa 

v problemu pravne urejenosti. 

Vedo, ki se ukvarja s človeškim odklonskim ravnanjem zoper naravo, imenujemo 

ekološka kriminologija. Je veja kriminologije, katere predmet in namen so 

preučevanja ogrožanj okolja, okoljevarstvene zakonodaje ter okoljevarstvenih 

ukrepov. Uvrščena je med znanstvenoraziskovalne discipline, katerih naloga je 

preučitev zaznanih pojavov in oblik odklonskega vedenja zoper okolje oziroma 

iskanje vzrokov za takšno vedenje. Rezultate raziskav ter izkušnje o povzročenih 

posledicah in spremembah okolja uporablja pri svojem delu. Zanima se za človeka 

kot storilca ekološke kriminalitete, za žrtve ekološke kriminalitete ter za možnosti in 

načine preprečevanja tovrstnih pojavov zoper okolja. Je družboslovna veda, ki 

uporablja multidisciplinarni in interdisciplinarni pristop pri raziskovanju kaznivih 

dejanj zoper okolje, povzročene okoljske škode, okoljevarstvene zakonodaje in 

predpisov, ukrepov za zaščito okolja in družbenih odzivov na povzročene kršitve. 

Okolje je potrebno varovati kot eno izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 

Namen ekološke kriminologije temelji na preučevanju znanih oblik odklonskega  

vedenja proti okolju. Rezultate raziskav, spoznanja in izkušnje o povzročenih 

spremembah ter posledicah okolja pri svojem delu uporablja ter jih posreduje vsem 

zainteresiranim skupinam. Zanimajo jo človek kot storilec ekološke kriminalitete, 

žrtve ekološke kriminalitete (vsa živa bitja) ter možnosti in načini preprečevanja le-

te (Eman in Meško, 2012). 

2.1 Delitev ekološke kriminalitete 

Pečar (1981: 36) ekološko kriminaliteto deli na: 

 

- Podjetniško ekološko kriminaliteto 

Okolje je onesnaženo zaradi gospodarske ekspanzije, boja za obstanek, 

tekmovalnosti in konkurence, gre za koristoljubje, ki je določeno z imperativom 

dobička ali prihodka. Tehnologija v rokah ljudi prihaja v navzkriž z naravo in njenim 

ravnovesjem med njo in družbo. Pri podjetniški kriminaliteti gre za ekonomski zakon 

dobička ali prihodka za vsako ceno. 

Politični odločevalci popuščajo lobistom velikih kapitalov s postavljanjem ohlapnih 

zakonov, zato lahko velike korporacije brez sankcij onesnažujejo okolje.   

Velike korporacije namenjajo veliko denarja za lobiranje za sprejemanje ustrezne 

zakonodaje, ki zagotavljajo nizke okoljevarstvene standarde. Na račun 
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onesnaževanja, degradacije in ogrožanja okolja, živali in ljudi se privarčuje denar in 

poveča dobiček (Bučar Ručman, 2009). 

 

-  Zasebniško onesnaževanje okolja 

Pri posameznikih gre bolj za sociokulturne vrednote in navade in odraz osebnostne 

sestave, ki je lahko spremenljivo z vzgojo in vzgledom. 

 

Kriteriji in delitve ekološke kriminalitete so se skozi čas spreminjali in se še vedno. 

Najprej so bile delitve bolj preproste in enostavne, danes pa postajajo vedno bolj 

razvejane, njihovo dopolnjevanje in spreminjanje pa še vedno traja. Z napredkom pa 

nastajajo nove oblike kriminalitete (Eman, 2008c). 

 

Delitev ekološke kriminalitete (Situ in Emmons, 2000 v Eman 2008c): 

- Korporacijska ekološka kriminaliteta (industrijsko onesnaževanje, odlaganje 

strupenih odpadkov, tveganja na delovnem mestu, ekološko onesnaževanje). 

Ta oblika kriminalitete ogroža zdravje ljudi in škoduje okolju, na račun tega 

pa velike korporacije ustvarjajo dobiček. 

 

- Organizirana ekološka kriminaliteta (organizirana kriminaliteta in nevarni 

odpadki, ogrožanje živalskih in rastlinskih vrst). 

 

- Ekološka kriminaliteta države oziroma vladajoče oblasti (nuklearna/atomska 

testiranja, vojaško odstranjevanje nevarnih odpadkov, vojaške operacije).  

Oblast je odgovorna za predpisovanje in izvrševanje zakonov, pooblaščena je 

za ščitenje ljudi pred kriminaliteto, zato je še toliko hujše, če je oblast 

storilec kaznivih dejanj opustitve zoper varstva okolja, ko bi lahko in morala 

ukrepati zoper ekološko kriminaliteto. 

 

- Ekološka kriminaliteta posameznika (ločevanje odpadkov, divja odlagališča). 

 

Tehnološki napredek oziroma nenadzorovan razvoj sodobne tehnologije je povzročil 

onesnaževanje — predvsem umazana industrija, ki je največji onesnaževalec narave.  

Uporaba energije ustvari velike količine odpadkov. Ob tem nastajajo dim, plini, pare, 

saje in druge oblike prahu in tekočin, ki prihajajo kot škodljivi v zrak, zemljo in 
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vodo. Če pa že ne vplivajo direktno na zdravje ljudi, se v naravo vrnejo kot 

onesnažena voda in zemlja, ki je namenjena pridelavi hrane (Pečar, 1981). 

Zahodni svet z razvojem teh odpadkov vsako leto proizvaja več in več; vsaka država 

je odgovorna za pravilno ravnanje z odpadki, njihovo skladiščenje in predelavo, ki jih 

proizvede sama. Meja med nezakonitim in zakonitim ravnanjem z odpadki je pogosto 

zabrisana. Na račun zahodnih držav, da jim je omogočeno bivati v čistem in zdravem 

okolju, pa morajo mnogokrat plačati ceno revnejši predeli sveta, ki jih zahodne 

države “zasipajo” z odpadki, kar povzroča različne nevšečnosti. Države v razvoju, z 

zakonodajo, ki jim ne nudi zaščite, zato postajajo ciljne države odvoza odpadkov iz 

razvitih držav (Klenovšek in Meško, 2012). 

 

Žrtve pri vseh negativnih posegih v okolje pa so ljudje in živali. Pečar (1981) je 

poudaril, da mi kot onesnaževalci nimamo moralne pravice zahtevati sprememb, saj 

bi nas ti ukrepi prizadeli. Ljudje smo storilci in žrtve ekološke kriminalitete v enem. 

 

Ekološka viktimizacija ima lastnosti (Pečar 1981): 

- večkratnosti (oškodovani so različni naravni življenjski viri); 

- masovnosti (krog oseb, med katere je mogoče uvrstiti žrtve ekološkega 

kriminala, je zelo širok); 

- nezaustavljivosti (izmika se človekovemu nadzorstvu) ter 

- neizmerljivosti (zelo težko je ugotoviti vrednost povzročene škode). 

2.1.1 Delitev ekološke kriminalitete v Sloveniji 

Emanova (2008b: 53) ekološko kriminaliteto glede na to, kdo je storilec posameznega 

dejanja ekološke kriminalitete, deli na: 

- ekološka kriminaliteta posameznika ali zasebna ekološka kriminaliteta; 

- ekološka kriminaliteta bogatih in vplivnih; 

- ekološka kriminaliteta posameznih (interesnih) skupin ter  

- ekološka kriminaliteta države oziroma vladajoče oblasti. 

2.2 Turizem kot oblika kriminalitete 

Turizem je produkt družbe in predstavlja breme za naravno okolje. Turistična 

dejavnost temelji na naravnih dobrinah in lepotah, hkrati pa obremenjujejo naravno 

okolje. Turizem na eni strani predstavlja vzrok za negativne vplive na okolje 

(onesnaževanje zmanjševanje zelenih površin, ogrožanje rastlinstva in živalstva, 



 

14 

 

ekološka kriminaliteta v zvezi s turizmom), na drugi strani pa sam čuti posledice teh 

negativnih vplivov, ki se odražajo kot viri tveganja in ogrožanja.  

Najpogostejši vplivi turizma na okolje so pretirana poraba in onesnaževanje voda, 

spremembe reliefa in posledično povečanje erozijskih procesov zaradi gradenj novih 

objektov, onesnaževanje zaradi gostega prometa (z emisijami plinov in povzročanjem 

gneče na cestah in v turističnih krajih pripomorejo tudi h krčenju in uničenju 

določenih avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst (Ivanuša, Lesjak, Roša in Podbregar, 

2012). 

»Turizem je družbeni in ekonomski fenomen 20. stoletja. Razširil in uveljavil se je v 

takšni meri, da je postal eden izmed najizrazitejših načinov življenja sodobnega 

človeka. Varnost pa je osrednjega pomena v svetu in turizmu.« (Ciperle in Dobovšek, 

2011: 63) Varnost je eden temeljnih dejavnikov države v turistični industriji. Turisti 

neradi potujejo v dežele, ki niso varne in so zaradi tega veliko manj privlačne za 

razvoj turističnega sektorja. Slovenija ima za turizem tri pomembne konkurenčne 

prednosti pred drugimi turističnimi destinacijami: ima čudovito, ohranjeno in 

nedotaknjeno naravo in njene naravne lepote, ima dobro geostrateško lego na meji 

med centralno in južno Evropo in je ena najvarnejših držav na svetu (Mekinc in 

Dobovšek, 2011). 

Turizem se v svetu in pri nas uveljavlja kot najpomembnejši socialno-ekonomski 

sektor (Rožič, 2011). Vendar turizem ni le pomembna gospodarska dejavnost, saj 

predstavlja tudi vir za obremenjevanje okolja in tudi voda; po drugi strani pa sta 

kakovost vode in ohranjanje narave velikega pomena za razvoj turizma. Voda kot 

pomembna naravna dobrina je zaradi turizma in rekreacije dodatno obremenjena. Pri 

tem je prisotno onesnaževanje, ki je povezano z obstojem in delovanjem turizmu 

namenjenih objektov, ali pa vplivi na snežno odejo (umetno zasneževanje). Že stalni 

prebivalci so vir obremenjevanja voda, turisti pa onesnaževanje le še stopnjujejo. 

Kakšna je kakovost voda, kažejo podatki, ki jih zbira Agencija RS za okolje. Gre za 

podatke monitoring kakovosti podzemne vode (kemijsko stanje pitne vode), 

monitoring kakovosti površinskih vodotokov (biološka kakovost površinskih vodotokov, 

kemijsko stanje), monitoring kakovosti jezer (trofična stopnja glede na mednarodne 

OECD-kriterije) in podatke o kakovosti kopalnih voda (mikrobiološka in fizikalno-

kemijska kakovost). Za razvoj turizma je kakovost voda izrednega pomena, slaba 

kakovost okolja odbija turiste, kar pa še posebej velja za vode. Polega tega, da je 

turizem velik porabnik vode, pa zahteva predvsem čisto vodo in tudi vizualna 

kakovost je izrednega pomena (Cigale, 2007). Glede na veliko število nočitev se voda 
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dodatno porablja tudi za pranje posteljnine, pri čemer se vodo tudi onesnažuje, saj 

se pri pranju uporabljajo pralni praški s fosfati, ki zmanjšujejo čistost vode. 

 

Iz vsega napisanega lahko v prvi vrsti sklepamo, kako ogromne so posledice 

človeškega brezobzirnega vedenja do okolja in pehanja samo za dobičkom — vse na 

račun okolja. Korporacije v boju za dobiček poizkušajo obiti pravna pravila varstva 

okolja z neupoštevanjem in izigravanjem pravil. Slej ali prej se bodo tudi ljudje, ki 

še ne upoštevajo ekoloških pravil ter ne spoštujejo okolja, morali zavedati posledic 

in spremeniti svoje mišljenje in dejanja. K temu jih bodo prisilile razmere v obliki 

raznih nevšečnosti (npr. bolezni), ki so posledica vedno bolj onesnaženega okolja. V 

prihodnosti bo teh nevšečnosti še več, saj kljub vsem poizkusom za ohranitev okolja, 

le-to potrebuje čas, da si opomore. Če se dejanja ne bodo prevesila v prid naravi, jih 

bo v to prisilila strožja zakonodaja in zakonski predpisi. V prihodnosti se bo stanje 

narave in okolja verjetno še nekoliko poslabšalo, zato je verjetnost, da se bodo sedaj 

uveljavljeni prekrški zoper naravo v prihodnosti obravnavali kot kazniva dejanja. 

Ljudje se niti ne zavedajo, da delajo prekrške zoper naravo. Opaziti je, da se iz 

nekaterih dimnikov vali črn dim, pa tudi vonj, ki prihaja iz njih, je izrazito smrdeč, 

zato je možno le sklepati, da se kuri nekaj, kar se ne bi smelo. Ljudje pri svojih delih 

in opravilih na kmetijah odpadne stvari preprosto zakurijo, namesto da bi jih pravilno 

zavrgli. Prav tako so ostanki gradbenega materiala preprosto odpeljani v bližnji gozd, 

namesto da bi poklicali pristojno službo za odvoz teh vrst odpadkov. Tudi zavoljo 

dobrih sosedskih odnosov se kršitev ne prijavlja, kot bi se jih moralo sicer. Dolžnost 

tistih, ki zaznajo kršitve zoper okolje, je, da to prijavijo policiji, saj se stanje ne bo 

izboljšalo, če kršiteljev inšpektorji ne bodo oglobili. Vsaka malenkost pripomore k 

onesnaževanju okolja in tudi vsaka malenkost pomaga pri ohranjevanju in 

izboljševanju stanja narave, zato je vsakršna aktivnost vsakega posameznika k 

ohranitvi okolja zelo pomembna. 

Še vedno ni sprejeta mednarodno enotna definicija, kaj je ekološka kriminaliteta. 

Strokovnjakom bi pri njihovem delu ter nadaljnjem razvoju te vrste kriminalitete 

zelo pomagala, saj je pričakovati, da bo v prihodnosti vrst ekološke kriminalitete še 

več. 
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3 Ekološka problematika v Sloveniji in Evropski uniji 

3.1 Ekološka problematika Slovenije 

Onesnaževanje okolja je globalni problem, zato Evropska unija (EU) s strogo 

zakonodajno politiko poskuša degradacije okolja čim bolj omejiti. Okoljska 

problematika se najbolj učinkovito rešuje na nadnacionalnem nivoju. Tudi Slovenija 

kot članica EU mora zakone EU upoštevati in jih prenesti v nacionalno zakonodajo. 

V Sloveniji so naloge varstva okolja in narave opredeljene v različnih dokumentih: 

zakonodajnih (Zakon o varstvu okolja), programskih (Nacionalni program varstva 

okolja) in implementacijskih (različni ukrepi). Ministrstvo za okolje in prostor ima 

vlogo oblikovanja, implementiranja in usklajevanja raznih dokumentov z zakonodajo 

Evropske unije. Tudi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki je organ v 

sestavi Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS 

za jedrsko varnost in Geodetska uprava RS delujejo na področju varovanja okolja. 

Vendar pa skrb za okolje in naravo ne nosijo samo organi vlade, temveč za to skrbijo 

tudi razne nevladne organizacije, društva in zveze s svojimi programi (Abesedn, 

2009). Predvsem pa moramo skrb za okolje nositi tudi ljudje kot posamezniki. 

Emanova (2008a) opozarja, da so škodljiva dejanja, ki jih zoper naravo stori en sam 

človek, največkrat neznatnega pomena, ko pa seštejemo 2 milijona takih početij, se 

slika popolnoma spremeni. 

Industrija in urbanizacija zmanjšujeta površine, ki so namenjene pridobivanju hrane, 

z naraščanjem prebivalstva pa bo to vse težji problem — je opozarjal že Pečar 

(1981).  

3.1.1 Zaznane oblike ekološke kriminalitete v Sloveniji 

Oblike ekološke kriminalitete najpogosteje delimo glede na to, kdo je storilec 

posameznega dejanja. Poznamo ekološko kriminaliteto posameznika (zasebna 

ekološka kriminaliteta), ekološko kriminaliteto bogatih in vplivnih, ekološko 

kriminaliteto posameznih (interesnih) skupin ter ekološko kriminaliteto države 

oziroma vladajoče oblasti, kamor med drugimi lahko uvrstimo naslednje oblike 

onesnaževanja in uničevanja okolja (Eman, 2008b): 

- onesnaževanje zraka, 

- onesnaževanje z odpadki in kemikalijami, 
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- onesnaževanje voda, 

- uničevanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, 

- hrup in razsvetljevanje kot obliki ekološke kriminalitete, 

- turizem kot oblika ekološke kriminalitete ter 

- kmetijstvo in gozdarstvo kot obliki ekološke kriminalitete, 

- industrijsko onesnaževanje, 

- odmetavanje škodljivih odpadkov, 

- tveganja in ogrožanje zdravja ali življenja ljudi na delovnem mestu ter  

- drugo. 

3.2 Zakonska ureditev s področja varovanja voda v RS 

Voda je naravna dobrina in je življenjsko pomembna za vsa živa bitja. Pitna voda 

postaja vedno bolj spoštovana in redka dobrina, zlasti ob velikem naraščanju števila 

prebivalcev, nesreč onesnaženja pitne vode, klimatskih sprememb itn. 

Med najbogatejše evropske države glede vodnih virov spada tudi Slovenija — njene 

vodne površine pokrivajo okoli 272 km2 (ARSO, 2006). 

3.2.1 Ustava RS 

72. člen Ustave, ki določa zdravo življenjsko okolje, pravi: “Vsakdo ima v skladu z 

zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko 

okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in 

drugih dejavnosti. Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je 

povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. Varstvo živali pred 

mučenjem ureja zakon.” (Ustava RS, 1991). 

3.2.2 Zakon o varstvu okolja  

Zakon pravi, da je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje takšnega 

družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in 

kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (Zakon o varstvu 

okolja, 41/2004). Cilji zakona so: preprečevati in zmanjševati obremenjevanje 

okolja; ohranjati in izboljševati kakovost okolja; trajnostna raba naravnih virov; 

zmanjševanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje 

posledic obremenjevanja okolja; izboljševanje porušenega naravnega ravnovesja in 

ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; povečevanje snovne 
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učinkovitosti proizvodnje in potrošnje; ter opuščanje in nadomeščanje uporabe 

nevarnih snovi (Zakon o varstvu okolja, 2004). 

3.2.3 Zakon o vodah 

Cilj zakona o vodah je doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih 

ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in 

uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne 

vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in 

njihove kakovosti (Zakon o vodah, 2002). 

 

3.2.4 Kazenski zakonik 

Kazenski zakonik v 32. poglavju opredeljuje vsa kazniva dejanja zoper okolje, prostor 

in naravne dobrine (Kazenski zakonik, 2008).  

 

Vsa druga ravnanja z okoljem so urejena v podzakonskih aktih, voda pa je kot eden 

najbolj dragocenih virov za življenje opredeljena v poseben zakonu — v Zakonu o 

vodah. Emanova (2008c) pravi, da problem v Sloveniji predstavlja odvisnost občin 

(pokrajin in ljudi) od industrije in podjetij na njihovem območju, ki so velikokrat 

glavni onesnaževalci, vendar so krajevni predstavniki zaradi odvisnosti od njih do 

onesnaževanja popustljivi, razumevajoči in strpni. Neupoštevanje prava, nedosledno 

odkrivanje in sojenje ter neupravičena blagost v presojanju zoper tiste, ki so 

neodgovorni do okolja, vodijo v še večji propad narave in okolja. Je pa potrebno 

vedeti, da postavljanje in sprejetje zakonodaje še ne pomeni, da so problemi rešeni. 

Potrebna je dejanska izvedba in izvajanje zakonov. Odar in Dobovšek (2011) 

opozarjata, da se moramo zavedati, da so majhne kazni v primerjavi z ostalimi 

kaznivimi dejanji velika spodbuda za ekološko kriminaliteto. 

Pravno varstvo ima dve nalogi (Viler Kovačič v Eman in Meško, 2012): imeti mora 

sposobnost realnega delovanja, kar pomeni, da mora učinkovito obvladovati številne 

probleme in uravnavati med seboj konkurenčne interese s splošnimi zahtevami (npr. 

gospodarski razvoj in stabilnost, visoka raven zaposljivosti, tehnološki napredek, 

socialna varnost idr.). Poleg pravnega varstva okolja, ki mora združevati preventivne, 

represivne in reparacijske funkcije, pa je to delovanje države nujno potrebno 

podpreti tudi s spodbujanjem in oblikovanjem ekološke etike, saj je brez 
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ozaveščenosti državljanov še tako dobro pravno varstvo okolja kaj hitro zelo 

neučinkovito. 

3.3 Ekološka problematika Evropske unije 

 V začetku so se problematike o varstvu okolja in narave lotile razne nevladne 

organizacije, kot so Greenpeace in Friends of the Earth ter razna druga gibanja, 

kasneje pa je pravica do čistega okolja postala pravno veljavna. 

3.4 Predpisi okoljske politike EU 

Posledice industrializacije, rasti števila prebivalcev in tehnološkega napredka se 

kažejo v onesnaženem okolju, ki danes presega meje normalnih okvirjev. Ljudje so 

se v drugi polovici 20. stoletja začeli zavedati, da je na tem področju potrebno nekaj 

storiti in problem začeti reševati globalno. V začetku so pobudo prevzele razne 

nevladne mednarodne organizacije, kasneje pa so se v to vključile tudi vladna telesa 

posameznih držav. Očitno pobude niso zalegle, zato je bilo k problemu potrebno 

pristopiti celostno, se pravi z raznimi zakoni, akti in direktivami, ki človeka 

zavezujejo k določenim dejanjem oziroma ga kaznujejo ob neupoštevanju pravil. 

Politična telesa lahko močno prispevajo k reševanju te globalne problematike.  

Močan prispevni delež ima tudi EU. EU in razne organizacije želijo problematiko 

okolja uspešno reševati z različnimi instrumenti. Zakoni EU veljajo kot eni izmed 

strožjih v svetu in tako je tudi z zakoni o zaščiti okolja, saj ima bogato okoljsko 

zakonodajo. Vsaka država članica pa mora te zakone prenesti tudi v nacionalne 

zakone in jih uspešno izvajati (Abesedn, 2009). 

Glavni dokumenti okoljske politike EU so kjotski protokol, lizbonska in gotenburška 

strategija (strategija za trajnostni razvoj), Okoljski akcijski program Evropske 

skupnosti, Evropska prostorska perspektiva ter podnebno-energetski sveženj. Ti 

dokumenti predstavljajo splošno zastavljene cilje na področju varovanja okolja, ki 

zavezujejo države članice, da jih dosežejo v določenem obdobju (Abesedn, 2009). 

3.4.1 Kjotski protokol 

Velja za enega izmed najpomembnejših mednarodnih pravnih inštrumentov na 

področju izboljšanja podnebnih sprememb. Sprva ga je sprejela Organizacija 

združenih narodov leta 1997, EU pa ga je sprejela v svojo zakonodajo, tako da kjotski 

protokol obvezuje vse države članice EU. Države podpisnice so se zavezale, da bodo 
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zmanjšale emisije določenih toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje 

ozračja. Cilj je, da bi države zmanjšale emisije za najmanj 5 % v letih 2008—2012 v 

primerjavi z letom 1990 (Kjotski protokol o spremembi..., 2013).  

Kjotski protokol bi se moral končati konec leta 2012, vendar so udeleženci na 

podnebni konferenci v Dohi sklenili dogovor o podaljšanju kjotskega protokola do leta 

2020 (STA, 2012). Evropska unija pa je s svojo strogo zakonodajno politiko kjotski 

protokol še nekoliko strožje določila. Svojim članicam je zadala 8-odstotno 

zmanjšanje emisij v obdobju 2008—2012, nato pa je leta 2007 cilj določila na 20-

odstotno zmanjšanje do leta 2020 (Abesedn, 2009). 

3.4.2 Lizbonska in gotenburška strategija (strategija za trajnostni razvoj) 

Leta 2001 je bila v Gothenburgu sprejeta strategija trajnostnega razvoja z 

vključitvijo okoljske razsežnosti v lizbonsko strategijo. Strategija za trajnostni razvoj 

določuje glavne cilje, med katerimi je tudi varstvo okolja. 

3.4.3 Okoljski akcijski program Evropske unije 

Okoljski akcijski program je glavni dokument EU s področja ohranjanja in varovanja 

okolja. Leta 1973 je bil sprejet prvi akcijski program, trenutno pa se izvaja že sedmi. 

3.4.4 Evropska prostorsko-razvojna perspektiva 

Ta vrsta ukrepov k varovanju in ohranjanju narave je bila sprejeta 1999, njen namen 

je bil doseči uravnotežen in trajnostni razvoj ozemlja EU na podlagi treh ciljev: 

gospodarska in socialna kohezija, ohranjanje in upravljanje naravne in kulturne 

dediščine ter bolj uravnotežena tekmovalnost evropskega ozemlja. Dokument ni 

zavezujoč, vendar predstavlja okvir političnih usmeritev k izboljšanju sodelovanja 

med državami članicami pri doseganju skupnih ciljev na področju prostorskega 

razvoja. Ta vrsta prostorsko-razvojne politike močno prispeva k zaščiti podnebja z 

zmanjšanjem izpustov CO2 in izrabi obnovljivih energetskih virov, k racionalnemu 

opravljanju z vodami ter opominja na ustrezno regulacijo ravnanja z odpadki 

(Abesedn, 2009). 
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3.4.5 Podnebno-energetski sveženj 

Leta 2009 je bil sprejet podnebno-energetski sveženj, ki naj bi začel veljati po letu 

2012, ko naj bi prenehal veljati kjotski protokol. Glavni cilji, katere si je zadala EU, 

so: 

- znižati emisije toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020, s poudarkom na 

zmanjšanju izpustov CO2 pri vozilih, presežene vrednosti pa se obdavči; 

- zvišati porabo energije iz obnovljivih virov za 20 % do leta 2020; za 10 % 

zvišati uporabo biogoriv v transportu v vsaki državi članici ter 

- razvijati učinkovito okoljevarstveno politiko za zajezitev in shranjevanje 

ogljika (Abesedn, 2009). 

3.5 Varstvo okolja in voda 

Varstvo okolja je opredeljeno kot vsakršna dejavnost za zaščito in ohranjanje narave 

pred številnimi človekovimi dejavnostmi, kot so onesnaževanje, čezmerno 

izkoriščanje naravnih virov, obvarovanje pred strupenimi in radioaktivnimi odpadki, 

izguba biotske raznovrstnosti, gensko spremenjena hrana in organizmi, katerih 

posledica so tanjšanje ozonske plasti, učinek tople grede in segrevanje ozračja ter 

podnebne spremembe — ali pa z drugimi besedami: uničevanje okolja (Eman, 2010). 

Večino deviacij zoper okolje gre pripisati malomarnosti, neznanju, neosveščenosti in 

neodgovornosti, vendar je vodilo sodobne tehnologije le udobje in zaslužek, zato ji 

lahko pripišemo tudi koristoljubje (Pečar, 1981). 

Stanje okolja, kakršnega poznamo danes, je posledica pritiskov na okolje, ki je 

predvsem plod človeške dejavnosti, največkrat izražene preko emisij snovi in energij 

v okolje (voda, zrak, tla) ter odpadkov. Z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na 

okolje so uvedeni različni ekonomski inštrumenti, kot je uvedba plačila okoljskih 

dajatev, ki temelji na dejstvu, da kdor onesnažuje, plača. Zelo pomemben 

instrument stimulacije onesnaževalcev za zmanjšanje onesnaževanja je tudi uvedba 

oprostitve ali zmanjšanja plačila dajatev zaradi vlaganja sredstev v varovanje okolja. 

Okoljske dajatve so izredno učinkovit način varovanja okolja. Zakon, ki ureja to 

področje, je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), ki je bil sprejet leta 2004 (Varstvo 

okolja, 2013). 

Viri narave niso neomejeni, zato je ohranjanje narave in njenih virov izredno 

pomembno. 
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Prizadevanje za ohranjanje prvobitnosti narave vpliva na potrebno ravnovesje med 

naravo in družbo, da ob hkratnem razvoju človeške ustvarjalnosti pri izkoriščanju 

naravnih bogastev ne bi prihajalo do razvrednotenja okolja v obliki osiromašene 

zemlje in kulturne krajine (Pečar, 1981). 

Aktivna skrb za okolje ter izboljšanje stanja okolja mora biti vključena v prostorsko 

in vsakršno načrtovanje posegov v okolje. Za namen zmanjšanja negativnih posegov v 

okolje so uvedeni različni ekonomski instrumenti, kot je uvedba plačila okoljskih 

dajatev po načelu onesnaževalec plača.  

Pri tem pa je zelo pomemben instrument, s katerim onesnaževalce spodbudimo k 

zmanjšanju onesnaževanja, uvedba oprostitve ali pa zmanjšanje plačila dajatev 

zaradi vlaganja sredstev v varovanje okolja (ARSO, 2006). 

 

Površinske in podzemne vode, morje in vodna zemljišča so z Zakonom o vodah (ZV-1) 

opredeljene kot naravno vodno javno dobro, s katerim država upravlja in mora 

skrbeti, da se voda uporablja racionalno, trajnostno ter da se razpoložljive vodne 

količine varujejo na dolgi rok. Načelo Zakona o vodah je, da vodo lahko uporablja 

vsakdo tako, da škodljivo ne vpliva na kakovost in količinske zaloge voda. 

Raba vode je lahko splošna (kopanje, drsanje, potapljanje, pitje in druge osebne 

potrebe, pri katerih se ne zahteva uporaba naprav ali gradnja objektov) ali posebna 

(tj. raba, ki presega meje splošne rabe). Da pa bi se obstoječe vodne zaloge čim bolj 

zavarovale ter da se način in količina rabe vode lahko učinkovito spremlja in celovito 

upravlja, je ta zakon za rabo vode za posebne namene določil pridobitev vodne 

pravice, ki pa je časovno omejena in se pridobi na podlagi plačila (tj. plačilo za 

vodno pravico in vodno povračilo) (ZV-1, 67/2002 in ARSO, 2006). Posebna raba voda 

in vodnega zemljišča je potemtakem mogoča le na podlagi pridobljene vodne pravice 

oziroma vodnega dovoljenja, ki ga izdaja ARSO, ali podelitve koncesije, ki jo podeli 

Vlada Republike Slovenije. Vodna dovoljenja je potrebno pridobiti za namene, kot 

so: oskrba s pitno vodo; tehnološka voda; kopališča in naravna zdravilišča; 

pridobivanje toplote; namakanje kmetijskih zemljišč; pogon vodnega mlina ali žage; 

vzreja vodnih organizmov; zasneževanje. Sredstva, nabrana iz teh pravic in 

dovoljenj, se zbirajo v Vodnem skladu in so namenjena za izvajanje upravljanja z 

vodami (ARSO, 2006). 



 

23 

 

3.5.1 Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) 

Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, ustanovljena 

leta 2001. Skrbi za strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s 

področja varovanja okolja na nacionalni ravni. Poslanstvo agencije je spremljanje, 

analiziranje ter napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju, zmanjševanje 

naravne ogroženosti in premoženja ljudi, spremljanje onesnaženosti okolja in 

zagotavljanje javnih okoljskih podatkov. S tem namenom razpolagajo z ustrezno 

merilno mrežo in laboratoriji. Zelo pomembno poslanstvo je tudi uresničevanje 

zahtev varstev okolja, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ohranjanje naravnih virov, 

biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega razvoja države. Za ta namen 

ARSO izvaja okoli 260 vrst različnih upravnih postopkov, ki izhajajo iz domače in 

prevzete evropske zakonodaje na področju varovanja okolja (Varstvo okolja, 2013). 

 

ARSO celovito rešuje problematiko na področju podnebnih sprememb, ki so med 

drugim posledica prekomernih izpustov toplogrednih plinov v ozračje. V Agenciji te 

emisije spremljajo in jih evidentirajo, z ustreznimi ukrepi pa vplivajo na njihovo 

zmanjševanje. Na podlagi pridobljenih podatkov izdelujejo ocene stanja površinskih 

in podzemnih voda, ti podatki pa so podlaga za pripravo ukrepov na državni ravni. 

Podatki, pridobljeni v okviru spremljanja kakovosti voda (monitoring), so v obliki 

letnih poročil dostopni tudi širši javnosti na spletnih straneh Agencije. Na slabo 

kakovost voda vplivajo predvsem različni izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih 

voda, pa tudi onesnaževanje s kmetijskih površin, ki pa ogroža predvsem kakovost 

podtalnice (ARSO, 2006). 

Agencija RS za okolje ima vodilno vlogo v državi s svojimi meteorološkimi, 

hidrološkimi in ekološkimi merilnimi mrežami. Meritve, ki spremljajo spremembe v 

okolju, morajo biti zelo natančne. V zadnjih obdobjih se je povečevalo tudi število 

opazovanih in merjenih parametrov: gladina, pretok, temperature, kalnost, 

električna prevodnost, pH in raztopljen kisik. Za potrebe hidrološkega monitoringa je 

bila v Sloveniji vzpostavljena obsežna merilna mreža, ki obsega vodomerne postaje 

na vodotokih, vodnjakih na podzemnih vodah, na izvirih, morju in jezerih. Od skupnih 

več kot 100 vodomernih postaj, jih je 30 vključenih v sprotni prenos podatkov z 

namenom spremljanja in napovedovanja hidroloških razmer oziroma z namenom 

napovedovanja ekstremnih hidroloških pojavov, tj. poplav in suš (ARSO, 2006). Za 

spremembo stanja okolja je potrebno ozaveščanje ljudi o okolju in okoljski 
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problematiki in tudi temu ARSO posveča posebno pozornost. Prav zavest večine ljudi 

lahko bistveno pripomore k varovanju našega okolja. 

Slovenija kot članica EU mora upoštevati evropsko zakonodajo ter jo prenesti v 

nacionalno zakonodajo. Slovenija je to uspela izvesti, nekoliko težav pa ima pri 

uresničevanju ciljev. Zakoni EU Slovenijo zavezujejo k uresničitvi predpisov, v 

nasprotnem primeru jo bo doletela kazen. EU slovi po strogih zakonih, tako da ima 

tudi bogato okoljsko zakonodajo. V zadnjem času pa se je v EU sprožil val očitkov 

glede predlagane nove evropske direktive o koncesijah, saj bi lahko prišlo do 

privatizacije pitne vode. Zasebna podjetja bi lahko močno služila na ta račun. Kam 

vse pa lahko pripelje pehanje za dobičkom, smo že spoznali. Tudi pri oskrbi pitne 

vode se lahko zgodi marsikaj nepričakovanega. Kritiki opozarjajo, da se pri tem lahko 

poslabša kakovost pitne vode, cene storitev bi se lahko znatno zvišale, zato bi oskrba 

morala ostali v rokah občin. Voda je javna dobrina in človekova pravica ter postaja 

vedno bolj dragocena, vodnih virov čiste pitne vode pa je vse manj. Občine niso 

ustanovljene, da bi pridobivale dobiček, temveč da s svojimi storitvami čim bolj 

ugodijo občanom; na drugi strani pa je prioriteta zasebnih podjetij pridobivanje 

dobička, zato bi oskrba s pitno vodo morala ostati v rokah občin. 
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4 Opredelitev okoljske problematike Bleda 

4.1 Onesnaževanje voda z odplakami 

Velik problem onesnaževanja na Bledu predstavlja neurejena kanalizacija. Odplake 

so speljane v Blejsko jezero in v Savo Bohinjko. Stanje na tem področju se je 

izboljšalo, saj je bila leta 2007 zgrajena čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda. 

Občina Bled je s podjetjem WTE sklenila koncesijsko pogodbo o izgradnji 

kanalizacijskega omrežja, katere del je tudi zgrajena čistilna naprava. Njihova 

naloga preko javnih storitev je odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Z izgradnjo 

čistilne naprave se izboljšuje tudi stanje reke Save Bohinjke, v katero se nato 

odpadne vode preko čistilne naprave odtekajo. Še vedno pa ni urejeno glede odplak, 

speljanih v jezero. To bo v prihodnosti nujen ukrep za popolno prekinitev odplak, 

stekajočih se v jezero. Resno stanje se kaže z umazanim videzom, občasno je 

prisoten tudi vonj. 

4.2 Onesnaževanje s prometom 

Bled kot turistični kraj je predvsem v času poletne turistične sezone močno 

preobremenjen s prometom. Skozi center Bleda vodi tudi edina dobro prevozna cesta 

do Bohinja, tako da celotni promet v smeri Bohinja poteka tudi skozi Bled. Ker pa je 

v Bohinju razvit tudi zimski turizem, je obremenjenost prisotna skozi vse leto. 

Povečan promet je zaznati tudi ob koncih tedna. Promet skozi osrčje Bleda in obalni 

promet zagotovo pripomoreta k onesnaževanju. Tranzitni promet, namenjen v 

Bohinj, se bo v prihodnje rešil, saj se pripravlja izgradnja severne blejske obvoznice, 

kar bo znatno pripomoglo k zmanjšanju prometa skozi Bled. Vendar pa je vprašanje 

časa, kdaj bo obvoznica dejansko realizirana. Prav tako se Bled sooča s prometom v 

smeri Pokljuke, ki je ob sončnih zimskih koncih tedna znatno povečan. Tudi ta 

problem se bo rešil z izgradnjo severne obvoznice, saj se bo promet skozi Bled 

zredčil. 

4.3 Divja odlagališča in nevarni odpadki 

Človeška malomarnost ne pozna meja in tudi v občini Bled je kopica divjih odlagališč, 

med njimi kar nekaj z nevarnimi odpadki. Kljub številnim akcijam proti 

onesnaževanju okolja ter ozaveščanju ljudi o posledicah in nevarnostih 



 

26 

 

onesnaževanja okolja še vedno nastajajo nova divja odlagališča. Na nekaterih 

odlagališčih se najdejo tudi stare gume in strupene azbestne plošče. V občini Bled je 

vsako leto v začetku pomladi organizirana čistilna akcija, na katero so občani 

povabljeni preko občinskega glasila Blejske novice. Čistilne akcije, del katerih je tudi 

odprava divjih odlagališč, izvedejo krajevne skupnosti posameznih krajev.  

4.4 Nepravilno ločevanje odpadkov ter metanje odpadkov v 

okolje 

Infrastruktura Bled kot javno podjetje skrbi za odvoz različnih vrst odpadkov. Po 

celotni občini je postavljena vrsta ekoloških otokov, kjer so kontejnerji za papir, 

plastiko in pločevinke. Seveda pa je na vsakem posamezniku, da skrbi za ločevanje 

odpadkov. Še tako dobro urejena infrastruktura ne pomaga nič, če se ljudje ne 

odločajo za pravilno ločevanje odpadkov. Še vedno pa je tako v gozdu kot ob cestah 

možno opaziti vse vrste odpadkov, ki jih ljudje preprosto odvržejo, kjer koli se jim 

zazdi. 

4.5 Onesnaževanje, ki ga povzroča turizem 

Kot je že bilo omenjeno, je tudi turizem povzročitelj onesnaževanja, na Bledu pa je 

to še posebej zaznati v času poletne turistične sezone, ko kraj z okolico popolnoma 

preplavijo turisti, ki dodatno obremenjujejo okolje. Množičen turizem (posamezniki, 

delovanje hotelov) v času turistične sezone obremenjuje tako okolje kot tudi promet. 

Zaradi velikega števila ljudi različnih kultur z različnimi pogledi na okolje je Bled še 

toliko bolj izpostavljen onesnaževanju. 

4.6 Onesnaževanje, ki ga povzroča kmetijstvo 

Intenzivno kmetijstvo, uporaba pesticidov in nitratno-dušičnih gnojil onesnažujejo 

podtalnico. Količina porabljene vode za namakanje, obseg kristaliziranih kmetijskih 

površin, količina uporabljenih pesticidov in nitratno-dušičnih gnojil, obseg erozije in 

materialna škoda so ključni indikatorji ogroženosti intenzivnega kmetijstva in 

živinoreje (Grošelj, 2007). Pri kmetijstvu bi bil potreben večji inšpekcijski nadzor 

nad uporabo gnojil in pesticidov. Prav tako je potrebno spodbujanje k ekološkemu 

kmetovanju, pri katerem se ne uporabljajo umetni dodatki, saj zanimanje za 

ekološko pridelano hrano narašča, v prihodnosti pa bo še bolj, saj je hrana z raznimi 

umetnimi dodatki glavni krivec za nastanek mnogih vrst bolezni. 
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4.7 Hrup v naravi in neupravičeno izsekavanje dreves 

Ljudje na več načinov povzročajo hrup v naravi. S hrupom, ki ga ljudje povzročajo v 

prostem času (štirikolesniki, motorna kolesa, pikniki v naravi, glasno praznovanje 

idr.) ali pa z različnimi deli v gozdu in na polju (motorne žage, vleka lesa, uporaba 

mehanizacije, sečnja trave idr.) plašijo tudi živali in motijo njihov življenjski 

prostor. 

Slovenija je ena redkih držav, v kateri se obseg površine gozdov povečuje (Grošelj, 

2008), vendar je kljub temu zaznati izsekavanje dreves. Sečnja gozdov vpliva na 

pojav erozije. V obdobju božičnega časa večina ljudi svoje domove okrašuje z 

jelkami in smrečicami, nekateri tudi z naravnimi drevesi, ki pa jih v večini primerov 

neupravičeno izsekajo v bližnjem gozdu. 

4.8 Svetlobno onesnaževanje in ognjemeti 

Javna razsvetljava je nadvse pomembna, saj ljudem zagotavlja varnost v temi, 

vendar pa je neustrezna razsvetljava lahko tudi vir obremenjevanja okolja, še 

posebej energetsko nevarčna svetila. 

Ognjemeti so na Bledu v zadnjem času precej pogosti, saj je kar nekaj prireditev 

preko celega leta (največja sta: tradicionalni blejski dnevi in silvestrovanje na 

prostem), kjer je prisoten tudi ognjemet. V spomladanskem in poletnem času je na 

Bledu tudi veliko porok in raznih drugih praznovanj, pri katerih se ljudje za 

popestritev odločijo za ognjemet. Na koncu pripelje do tega, da je teh ognjemetov 

resnično preveč in tako predstavljajo vir ogrožanja okolja. Pravico do izvedbe 

ognjemetov bi morala imeti samo Občina Bled, ki bi jih izvajala le dvakrat letno za 

že omenjeni največji prireditvi. S tem bi tudi ognjemeti ponovno pridobili na veličini, 

ki je zanimiva predvsem za gledalce. 

4.9 Okoljska problematika Blejskega jezera 

4.9.1 Opis in zgodovina Blejskega jezera 

Blejsko jezero je nastalo pred 10.000—20.000 leti, ko je naravno tektonsko udorino, 

poraslo s tundro, bohinjski ledenik poglobil in ji dal današnjo podobo. Ob stopitvi 

ledu je kotlino zajela voda in tako je nastalo Blejsko jezero, ki je bilo prvotno večje 

in globlje (Remec Rekar, 1996). 
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Površina Blejskega jezera je 1,48 km2, kar ga uvršča med manjša predalpska jezera 

studenčnega tipa. Jezero nima večjih naravnih pritokov, napaja ga nekaj manjših 

studencev, največji površinski pritok Blejskega jezera pa je Mišča (Remec Rekar, 

2004). Preden je bila v jezero umetno speljana reka Radovna (leta 1964) in pred 

izgradnjo natege (globinski iztok hranil iz jezera) leta 1981 je v jezero letno priteklo 

približno 8 milijonov m3 vode, prav toliko vode pa je tudi odteklo. Tako se je voda 

teoretično izmenjala na vsake tri do štiri leta. Majhna naravna pretočnost je močno 

prispevala k onesnaževanju jezera. Blejsko jezero je bilo najbolj onesnaženo v 60. in 

70. letih prejšnjega stoletja.  

 

Staranje jezer je sicer naraven pojav, ki se ga ne da popolnoma ustaviti, lahko pa se 

ga bistveno upočasni. Jezera delimo v več razvojnih stopenj glede na količino 

hranilnih snovi, ki se s časoma nakopičijo v njih. Delijo se na čista ali oligotrofna 

jezera, zmerno onesnažena ali mezotrofna jezera, onesnažena ali evtrofna jezera in 

distrofna jezera — slednja preidejo vse prejšnje razvojne oblike. Po mednarodnih 

kriterijih je bilo Blejsko jezero uvrščeno že med zelo onesnažena jezera (tj. evtrofna 

jezera). Po uspešnih sanacijskih ukrepih je jezero danes spet uvrščeno med zmerno 

onesnažena (mezotrofna jezera) (Remec Rekar, 1996). 

 

Ljudje so se že v prazgodovini naseljevali ob Blejskem jezeru. Da so preživeli sebe in 

svojo živino, so izrabljali jezero in njegovo zaledje. Izraba dolga stoletja ni imela 

velikih negativnih vplivov na jezerski ekosistem, prvi negativni vplivi pa so se začeli 

kazati na začetku 20. stoletja. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje se je z Riklijevim 

zdraviliščem začel na Bledu razvijati turizem. Naraslo je število prebivalcev, tako 

stalnih kot občasnih. Uporaba vode na posameznika se je z razvojem tehnologije in 

naraščanjem standarda povečala, s tem pa tudi količina odpadne vode, ki je 

vsebovala vse več detergentov s fosforjem. Odplake so se zaradi neustrezne izpeljave 

kanalizacije stekale v jezero. V kmetijstvu so se začela uporabljati dušikova in 

fosforna umetna gnojila, ki se v jezero hitreje sperejo kot navaden hlevski gnoj. Ko 

je vnos hranilnih snovi iz neurejene in premajhne kanalizacije ob jezeru in v zaledju 

presegel samoočiščevalne zmožnosti jezera, ki so zaradi majhne naravne pretočnosti 

jezera slabe, so se pokazali prvi znaki onesnaženja (Remec Rekar, 1996). 

 

Pojezerje je območje, od koder se vsa voda steka v jezero, začne pa se v obliki 

padavin. Splošna onesnaženost ozračja s primesmi, kot je žveplov dioksid, poveča 
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agresivnost padavin. Nastaja kisel dež, ki pospešuje spiranje različnih snovi iz 

pojezerja v jezero. Dežnica in snežnica na svoji poti proti jezeru iz prsti spirata 

različne v vodi topne organske in anorganske snovi, s seboj pa prinašata tudi večje 

organske in anorganske delce. Količina in izvor snovi, ki jih voda spere v jezero, je v 

veliki meri odvisna od dejavnosti prebivalcev in izrabljanja površin v pojezerju. 

Najbolj k poslabšanju jezera prispevajo nakopičene dušikove in fosforjeve spojine.  

Pojezerje jezera je majhno, meri le 7,54 km2. Večino zaledja jezera porašča gozd 

(3,74 km2), s katerega se spere najmanj dušikovih in fosforjevih spojin, saj je tam 

zelo malo prebivalcev. S kmetijskih površin, ki obsegajo 2,7 km2, se v jezero zaradi 

gnojenja spira precejšen odstotek dušika in fosforja. Naselje ob vzhodni obali jezera 

je najbolj poseljeno, predstavlja najmanjši površinski delež pojezerja (1,1km2), 

vendar je kljub temu vnos različnih snovi, vključno s fosfati, s tega območja prav 

največji, in sicer zaradi iztoka kanalizacije v jezero (Remec Rekar, 1996). 

 

Vegetacija je v prispevnem območju jezera naravni filter, ki zadrži veliko snovi 

organskega in anorganskega izvora, ki jih voda spira proti jezeru.  

Povečan dotok fosforjevih ali dušikovih spojin v jezero omogoča, da v njem 

pospešeno rastejo in se razmnožujejo mikroskopsko majhne planktonske alge. Zato je 

fosfor tisti biogeni element, ki uravnava rast alg v jezeru in se imenuje tudi 

omejitveni faktor. Veliko manj ga je kot dušika, zato je ob pomanjkanju fosforja rast 

alg omejena, pri povečanih koncentracijah pa jezero lahko “zacveti”. Ko je v vodi 

veliko hranil, predvsem anorganskih dušikovih in fosforjevih spojin, sta rast in 

razmnoževanje planktonskih alg pospešena. Ko se alge tako močno razmnožijo, da 

jezero ni več prosojno, se ta pojav imenuje “cvetenje”. Povečana količina alg v 

jezeru pa sproži sklop reakcij, ki jo imenujemo proces evtrofizacije (staranje jezer). 

Posledice onesnaženja se kažejo v obliki “cvetenja”, pomanjkanja kisika in 

porušenega naravnega ravnovesja. Do pomanjkanja kisika pride, ko odmrle alge in 

druge organske snovi, ki se stekajo v jezero, tonejo proti dnu jezera, tam pa jih 

bakterije razgradijo v anorganske sestavine. Pri razgradnji organske snovi bakterije 

intenzivno dihajo in porabljajo v vodi raztopljen kisik. Do porušenega naravnega 

ravnovesja pride takrat, ko se v razmerah brez kisika v procesu razgradnje tvorijo 

metan, žveplovodik in amonijak, ki so za večino organizmov v jezeru strupene snovi. 

Tiste rastlinske in živalske vrste, ki so občutljive na pomanjkanje kisika in na strupe, 

propadejo. Prehrambena veriga tako izgubi posamezne člene, zato je naravno 

ravnovesje v jezeru porušeno. V razmerah brez kisika se iz sedimenta sproščajo 
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fosforjeve spojine, ki pospešujejo rast alg. Ob prisotnosti kisika ta vir fosforja algam 

ni dostopen (Remec Rekar, 1996). 

4.9.2 Sanacijski posegi v jezero 

Sanacijske projekte Blejskega jezera so spremljale burne javne polemike, saj sta se 

stroka in javnost razdeljevali na več taborov, ki so zagovarjali različne rešitve. 

Remec Rekarjeva (2004) meni, da je bila verjetno prav značilna slovenska neenotnost 

osnovni razlog, da je bil postopek sanacije tako počasen in so bili posamezni posegi 

izvedeni v nelogičnem zaporedju, saj je bila že leta 1954 določena komisija, 

postavljeni pa so bili tudi prvi sanacijski projekti za ureditev kanalizacije, ki pa je 

bila izvedena šele v letih 1982—1985 (Remec Rekar, 2004). 

 

Znaki onesnaževanja so se začeli kazati že v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega 

stoletja, zato so se izvedli naslednji sanacijski posegi (Remec Rekar 1998): 

 

- Napeljava Radovne 

Blejsko jezero velja za slabo naravno pretočno jezero, zato je bil leta 1964 eden 

prvih ukrepov za izboljšanje stanja jezera napeljava reke Radovne, ki je bogata s 

kisikom. Zajetje Radovne je v Grabčah in v jezero potuje po 3,77 km dolgi cevi pod 

zemljo ter se izliva v jezero na globino 19 metrov. 

Radovna v prvih letih svojega delovanja ni imela želenih učinkov na stanje Blejskega 

jezera. Stanje se je še vedno slabšalo, zato je bila na podlagi Imbodenovega modela 

zgrajena natega (Remec Rekar, 2004). 

 

- Globinski iztok iz jezera — natega 

Natega (tj. globinski iztok iz jezera) je bila zgrajena leta 1981. Iz globine črpa vodo, 

ki vsebuje največ hranilnih snovi. Ta voda se nato naprej izteka v Savo Bohinjko. Če 

ne bi bilo natege in speljane Radovne, bi se voda v jezeru zamenjala na vsake tri do 

štiri leta, tako pa se zamenja že v približno letu in pol. 

 

- Sanacija kanalizacije 

Blejsko kanalizacijo, ki je glavni vzrok za onesnaženje jezera, so uredili v letih 

1982—1985, s čimer se je zmanjšal vnos fekalij v jezero za približno 80 odstotkov. 

Vendar kanalizacija še vedno ni popolnoma urejena, zato bo v prihodnosti potrebna 

čim prejšnja rešitev tega problema. Kljub vsem vrstam sanacije so bile opazne 
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pozitivne spremembe šele po letu 1991, kar kaže na to, da jezero potrebuje veliko 

časa, da si opomore. 

 

Po vseh treh sanacijskih ukrepih je stanje Blejskega jezera nedvomno boljše, vendar 

je težko reči, kateri od treh ukrepov ima največ zaslug za izboljšanje njegovega 

stanja. V prvih letih po začetku delovanja natege in omejitvi vnosa fekalij iz 

pojezerja se je v jezeru zmanjšala skupna količina hranil. Izrazito izboljšanje stanja 

jezera je bilo opaziti po letu 1994, ko je bil dotok Radovne v jezero povečan z 200 na 

400 litrov/sekundo. Kakovost jezera je bila najboljša v obdobju 1995—1997. Povečala 

se je povprečna prosojnost jezera, ki je vplivala na boljše svetlobne razmere in s tem 

na boljšo rast vodnih rastlin v priobalnem delu jezera (Remec Rekar, 2004).  

V obdobju 1998—2000 se je stanje Blejskega jezera ponovno izrazito poslabšalo. 

Strokovnjaki te posledice pripisujejo povečanemu vnosu snovi iz okolja (gnojenje na 

površinah blizu zajetja Radovne in povečan obseg delovanja komercialne ribogojnice) 

in ugodnim vremenskim razmeram (Remec Rekar, 2004). 

Druga stopnja sanacije Blejskega jezera je načrtna revitalizacija življenjske združbe 

v jezeru. Za trajnejšo stabilizacijo razmer bi bili potrebni dodatni varovalni ukrepi 

posameznih predelov jezera in obale, vključno z dokončno sanacijo kanalizacije 

(Remec Rekar, 2004). 

4.9.3 Monitoring Blejskega jezera  

Republiški monitoring kakovosti Blejskega jezera poteka že od leta 1975 — z rednimi 

fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi analizami vode spremljajo stanje Blejskega 

jezera. Spremljanje stanja (monitoring) omogoča zgodnje opozarjanje na slabšanje 

razmer in pravilno rokovanje s sanacijskimi ukrepi in napravami. Monitoring izvaja 

Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije na Limnološki postaji Bled. Zaradi 

porušenega naravnega ravnovesja pa je jezero kljub vsem sanacijam še vedno zelo 

občutljivo za vnos hranil iz zaledja.  

4.9.4 Onesnaževanje Blejskega jezera 

Kot že omenjeno, je stanje današnjega jezera posledica več dejavnikov, stanje se v 

določenem obdobju izboljša, nato pa v drugem spet poslabša. Posegi za izboljšanje 

so zato nujno potrebni, morajo biti pa tudi stalni. Natega služi temu, da iz jezera 

iznaša hranilne snovi, vendar so raziskave dokazale (Remec Rekar, 2007), da je vnos 

hranil, predvsem fosforja in dušika, v jezero večji od iznosa. 
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Raziskave sedimenta v Blejskem jezeru (Remec Rekar, 2007) so pokazale, da je poleg 

vsebnosti fosforja in dušika povečan tudi vnos težkih kovin — svinca, cinka, kroma, pa 

tudi kadmija in bakra. Na pojav težkih kovin v jezeru vpliva vedno gostejši promet, 

predvsem v času turistične sezone. Občasno so v jezeru zaznana tudi mineralna olja, 

in sicer zaradi spiranja meteornih vod s cest in parkirišč. Opravljene meritve kažejo, 

da se pritiski na jezero ne manjšajo, temveč stopnjujejo (Remec Rekar, 2007). Pri 

onesnaževanju Blejskega jezera je nemogoče izločiti vir onesnaževanja, ki je 

odgovoren za stanje, kakršno je. Teh onesnaževalcev je več in vsak prispeva svoje. 

Podrobneje so opisani v nadaljevanju. 

- Intenzivni krapolov 

Špela Remec Rekar iz Sektorja za kakovost voda pri republiški agenciji za okolje na 

Limnološki postaji Bled dela že trideset let. Poudarja, da naj bi bila v zadnjem času 

glavni vir onesnaževanja Blejskega jezera količina hranil, s katerimi ribiči hranijo 

krape, ta hrana pa vsebuje fosfor, ki je za jezero izjemno škodljiv. Po izračunih 

Remec Rekarjeve se na leto v jezero vnese okrog 22 ton krmila za krape. S tem se 

poveča pritisk organskih snovi na jezero, posledica tega pa je sproščanje fosfatov, ki 

povzročajo cvetenje jezera (Rant, 2010). Kot že omenjeno, ne obstaja samo eden in 

glavni vir onesnaževanja, temveč je teh dejavnikov veliko in k vsakemu problemu je 

potrebno pristopiti celostno, saj le to vodi k bolj čistemu jezeru. 

- Neurejena kanalizacija 

Velik problem onesnaževanja je tudi neurejena blejska kanalizacija. Stanje se je 

nekoliko izboljšalo, saj je Občina Bled s podjetjem WTE sklenila koncesijsko pogodbo 

o izgradnji kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo, ki je bila zgrajena leta 2007. 

Njihova naloga preko javnih storitev je odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Z 

izgradnjo čistilne naprave se izboljšuje tudi čistost reke Save Bohinjke, v katero 

odpadne vode odtekajo. Vendar pa nekaj odplak še vedno konča v Blejskem jezeru. 

Ko bo popolnoma prekinjen dotok odplak v jezero, bo storjen ogromen korak k 

izboljšanju čistosti jezera. Odplake v Blejsko jezero nikakor ne sodijo, posebno zato, 

ker je Blejsko jezero poleg Bohinjskega edino naravno stalno jezero v Sloveniji, zato 

ga je potrebno ohranjati z vsemi močmi. Glavna gospodarska panoga na Bledu je 

turizem, a večina kopalcev in turistov na Bledu ne ve, da se v jezero še vedno steka 

kanalizacija. Obisk kopalcev v času poletne sezone bi verjetno bil manjši, če bi 

vedeli, da se kopajo v jezeru, kamor odtekajo odplake.  
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Jezero obremenjuje tudi nevodotesna kanalizacija, ki se ob večjih nalivih z 

onesnaženo meteorno vodo s cest, parkirišč in drugih urbanih površin zlije vanj 

(Kovačič, 2011). 

- Intenzivna kmetijstvo in živinoreja 

Dodaten vir onesnaževanja je tudi intenzivna živinoreja, predvsem v občini Gorje, ki 

onesnažuje porečje Mišce, ki se s teka v jezero (Kovačič, 2011). Po podatkih ARSO na 

leto z Mišco povprečno priteče v jezero 288 kg fosforja, kar kaže na to, da kmetijstvo 

in živinoreja močno vplivata na stanje jezera.  

- Tujerodna invazivna zebrasta školjka 

V februarju 2013 so v Blejskem jezeru opazili invazivno tujerodno vrsto zebraste 

školjke. Po mnenju Špele Remec Rekar (Račič, 2013) utegne storiti veliko škodo 

Blejskemu jezeru. Školjko so prvič opazili leta 2011, sedaj pa bo potrebno ročno 

odstranjevanje te vrste živali, da se preprečita nadaljnji razvoj in razmnoževanje.  

Na pomoč so pristopili člani blejskega potapljaškega društva, ki pomagajo pri 

odstranitvi školjk. Te sicer ne onesnažujejo jezera, nasprotno, pojav te školjke je 

eden najboljših pokazateljev čiste vode, vendar nimajo naravnih sovražnikov v 

Blejskem jezeru, zato uničujejo avtohtone školjke, polže in rake in tako lahko močno 

vplivajo na ekosistem (PK, Dnevnik, 2013). Za ljudi je školjka nevarna zaradi ostrih 

robov, na katerih se kopalec lahko poreže. 

- Vodne ptice 

Vodni ptiči so se pretirano namnožili, njihovi iztrebki vsebujejo guano (gnojilo) z 

bogato vsebnostjo fosfatov (Kovačič, 2011). 

- Kopalci 

Tudi kopalci so med manjšimi onesnaževalci, zato je pomembna predvsem zavest in 

skrb ljudi za ohranitev Blejskega jezera. 

 

V spodnji tabeli 1 je prikaz obremenitve Blejskega jezera s fosforjem iz različnih 

virov. Iz nje je razvidno, da največ fosforja v jezero priteče iz Mišce, kar je po oceni 

strokovnjakov posledica intenzivnega kmetijstva v občini Gorje. Iz drugih virov pa 

največjo obremenitev predstavlja intenziven krapolov. Dejanska obremenitev na 

jezero je večja kot povprečni letni iztok iz jezera. 
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Tabela 1: Ocena obremenitev Blejskega jezera s fosforjem iz različnih virov (Vir: Remec 
Rekar, 2013) 
 

VIR 
Povprečna letna 

obremenitev 
 Povprečni letni iztok 

Pritoki (izračun na 

osnovi meritev 

ARSO) 

Kg P (fosfor) 

Iztoki (izračun na 

osnovi meritev 

ARSO) 

Kg P (fosfor) 

Krivica 8 Natega 220 

Mišca 288 Jezernica 140 

Ušivec 20 Skupaj (iztok) 360 

Solznik 3   

Radovna 51   

Skupaj pritoki 370   

Drugi viri (ocena)    

Spiranje s prispevnih 

površin1 
80   

Padavine/površino 

jezera2 
50   

Kopalci1 20   

Vodne ptice2 85   

Intenzivni krapolov 330   

Skupaj drugi viri 565   

Vsi viri 935   

Dejanska 

obremenitev 
575   

1Guidlines for the ecological survey and evaluation of stagnant surface waters (ÖNORM M 
6231) 
2S. E. Jorgensen, R. A. Vollenweider, Guidlines of lake management, Vol. 1 

4.10 Ekološko stanje jezera 

Ekološko stanje jezer se vrednoti na osnovi stanja bioloških elementov, splošnih 

fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal. Kriteriji za vrednotenje so 

opredeljeni v Uredbi o stanju površinskih voda. Celovito ekološko stanje se oceni na 

osnovi najslabše ocenjenega elementa in se podaja za daljše, 3—6-letno obdobje 

(ARSO, Kakovost jezer v letu 2011), kar je prikazano v tabeli 2. 
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Tabela 2: Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za biološke elemente kakovosti jezer 

(Vir: ARSO, Poročilo o kakovosti jezer 2009) 

Razred ekološkega stanja Razmerje ekološke kakovosti (REK) 

zelo dobro > 0,8 

dobro 0,6—0,79 

zmerno 0,4—0,59 

slabo 0,2—0,39 

zelo slabo < 0,2 

 

V tabeli 3 je prikaz ekološkega stanja Blejskega jezera za obdobje 2003—2011. V 

vseh letih, razen v letu 2004, je Blejsko jezero dobilo oceno ekološkega stanja 

zmerno, kar kaže, da bo težko do leta 2015 doseglo oceno dobro, kar veleva evropska 

vodna direktiva (podrobneje prikazano v nadaljevanju). 

 

Tabela 3: Ekološko stanje Blejskega jezera (Vir: ARSO, Poročilo o kakovosti jezer v letih 

2007—2011) 

Blejsko 

jezero/leto 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ekološko 

stanje 
zmerno dobro zmerno zmerno zmerno zmerno zmerno zmerno zmerno 

 

V tabeli 4, ki je razdeljena na dva dela, je prikazano stanje hranil v Blejskem jezeru 

po OECD-kriterijih. Zgornji del tabele prikazuje trofično stopnjo jezera glede na 

vsebnost celotnega fosforja in vsebnost celotnega dušika v povprečju. Stanje jezera 

je rangirano v u-oligotrofno, oligotrofno (čisto), mezotrofno (zmerno onesnaženo), 

evtrofno (onesnaženo) in hipertrofno (nov ekosistem, visoko ali nizko barje) jezero. 

Spodnji del tabele prikazuje, kam se je Blejsko jezero po teh kriterijih uvrščalo v 

preteklih letih. Po teh podatkih se določa biološko stanje jezera.  
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Tabela 4: Stanje hranil v Blejskem jezeru po OECD-kriterijih (Vir: ARSO, Stanje Blejskega 
jezera in doseganje okoljskih ciljev do leta 2015 (2007), Poročila o stanju kakovosti jezer v 
letih 2007—2011) 

Trofična stopnja 
Vsebnost celotnega fosforja 

(povprečje) 

Vsebnost celotnega dušika 

(povprečje) 

Stanje jezera (µg P/l) (µg N/l) 

u-oligotrofno < 4 < 200 

oligotrofno  < 10 200—400 

mezotrofno 10—35 300—650 

evtrofno 35—100 500—1500 

hipertrofno 100 > 1500 

   

Blejsko jezero 

1979—1981 
72 650 

Blejsko jezero 

2003—2006 
13 287 

2007 12,7 350 

2008 11 350 

2009 13,2 422 

2010 12 299 

2011 10 284 

4.11 Kemijsko stanje jezera 

Kemijsko stanje se določa na osnovi parametrov kemijskega stanja iz Uredbe o stanju 

površinskih voda (ARSO, Kakovost voda v 2010). 

Kemijsko stanje Blejskega jezera je bilo od leta 2009 do 2011 ocenjeno z oceno 

dobro, kot tudi vsa slovenska jezera in zadrževalniki. 

4.12 Evropska vodna direktiva  

Evropska vodna direktiva zahteva dobro ekološko stanje vseh vodnih teles do leta 

2015 (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 

establishing a framework for the Community action in the field of water policy). Cilj 

Vodne direktive je doseganje in ohranjanje dobrega stanja voda. Da pa bi se ta cilj 

dosegel, je poseben poudarek namenjen zmanjševanju obremenitev vodnih teles in 

izboljšanju kemijskega, ekološkega in količinskega stanja voda. 
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Osrednji cilj vodne direktive je vzpostavitev dobrega stanja površinskih, podzemnih 

in obalnih voda do leta 2015, pri čemer je poudarek na naslednjih ciljih (Abesedn, 

2009): 

- preprečevanje slabšanja stanja voda; 

- preprečevanje onesnaževanja pri viru; 

- vzpostavljanje mehanizmov za nadzor onesnaževanja; 

- uvajanje ekonomske cene vode in načela “povzročitelj plača”. 

 

Osnovna zahteva vodne direktive je, da se antropogene vplive na stanje vseh vodnih 

teles do leta 2015 zmanjša do te mere, da bodo po kriteriju dobila oceno dobro. 

Podatki, zbrani od leta 2003 do 2007 (Remec Rekar, 2007) pa kažejo, da se stanje ne 

izboljšuje, temveč celo slabša. 

Po mnenju strokovnjakov z Inštituta za vode (Gabrijelčič, 2007 v Remec Rekar, 2007) 

Blejsko jezero do leta 2015 verjetno ne bo doseglo dobrega stanja — ne samo zaradi 

zgoraj naštetega, temveč tudi zaradi prevelikega deleža urbanizirane obale ter vpliva 

teh sprememb na stanje litoralnih združb. Za ohranitev dobrega stanja jezera ima 

obalni in ritoralni pas (ki predstavlja mejo med vodo in kopnim) velik pomen. Ta del 

poseljujejo posebne združbe rastlin in živali, ki imajo vlogo naravnega filtra pri 

stekanju snovi v jezero. Bolj raznolika je ta združba, bolj je učinkovita. Litoral 

predstavlja tudi zatočišče različnim vodnim živalim (Remec Rekar, 2007). Pri načrtu 

in izvedbi direktive sodelujeta Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija RS za 

okolje, ki skrbi za izvajanje monitoringa. 

 

Direktiva stremi k zaščiti, izboljšanju in trajnostni rabi vseh evropskih površinskih 

(reke, jezera, obalno morje) ter podzemnih voda. Določa ambiciozen okoljski cilj 

skupne evropske politike do voda, in sicer dobro stanje vseh površinskih in 

podzemskih voda v državah članicah EU do leta 2015, z izjemami do leta 2021 

oziroma najkasneje do leta 2027. RS je leta 2002 z Zakonom o vodah in s kasnejšimi 

pripadajočimi podzakonskimi akti povzela vsa določila vodne direktive. Namen le-te 

je določiti varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega morja in 

podzemnih voda: 

- s preprečevanjem poslabšanja ali nadaljnjega slabšanja stanja oziroma z 

varovanjem in izboljševanjem stanja vodnih ekosistemov ter kopenskih 

ekosistemov in močvirij, ki so od vodnih ekosistemov neposredno odvisni; 

- s spodbujanjem trajnostne rabe vode; 
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- s posebnimi ukrepi za zmanjševanje odvajanja, emisij in uhajanja 

prednostnih snovi poveča varstvo in izboljša stanje vodnega okolja; 

- z zagotovitvijo postopnega zmanjševanja onesnaženosti podzemne vode in s 

preprečitvijo nadaljnjega onesnaževanja ter 

- s prispevanjem k ublažitvi posledic poplav in suš (Bizjak, 2008). 

 

Dobro stanje voda je določeno kot dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje 

voda. Ekološko stanje voda temelji na bioloških, hidromorfoloških in fizikalno-

kemijskih kakovostnih elementih. Pristojne institucije upravljanja voda (Agencija RS 

za okolje in Inštitut za vode RS) morajo s primernimi strategijami komuniciranja z 

javnostmi neprekinjeno povečevati osveščenost javnosti (Bizjak, 2008). 

Z zahtevami vodne direktive je na področju ocenjevanja stanja kakovosti površinskih 

voda prišlo do bistvenih sprememb. Ocenjuje se kemijsko stanje, ki je lahko dobro ali 

slabo, in ekološko stanje, ki se ocenjuje s petimi stopnjami — od zelo dobrega do 

zelo slabega (ARSO, 2007), kar je prikazano v tabeli 5. 

 

Tabela 5: Ocenjevanje stanja površinskih voda po vodni direktivi (Direktiva 2000/60/ES) (Vir: 

ARSO, Poročilo o kakovosti jezer v letu 2007) 

Kemično stanje Ekološko stanje 

dobro zelo dobro 

 dobro 

 zmerno 

 slabo 

slabo zelo slabo 

 

Stanje Blejskega jezera je res zaskrbljujoče, kar lahko opazi vsak obiskovalec obale 

jezera, saj ima izrazit neprijeten vonj, ki kaže na to, da z njim res ni vse v redu. 

Prisoten vonj odganja obiskovalce, saj se ni nič kaj prijetno sprehajati ob jezeru, ki 

trenutno kar precej smrdi. Poleg sanacijskih posegov že nekaj desetletij nazaj ter 

dodatne sanacije kanalizacije (ki pa še vedno ni popolnoma urejena) v zadnjih letih 

in poleg manjših posegov, ki onesnaževanje le blažijo, a ga ne odpravljajo, ni bil 

izveden noben večji projekt, ki bi stanje jezera znatno izboljšal. Pri tem se poraja 

tudi vprašanje, ali sploh obstaja kakšen način za izboljšanje trenutnega stanja, saj je 

jezero morda že preveč zasičeno s hranili. Prvi projekt kot tak bi bila izgradnja še 

kako potrebne obvoznice, vendar se vedno znova in znova zatika, saj prihaja do 

nesoglasij med Občino in lastniki zemljišč. Vendar pa bi izgradnja obvoznice 
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predstavljala velik poseg v okolje, tako da se bo problem težko rešil ugodno za obe 

strani. Promet je nedvomno eden od krivcev za stanje jezera. Prihodnost bo 

pokazala, kaj je primarnega pomena za Občino in občane Bleda. 

Sanacijski ukrepi so se pokazali kot dober način izboljšanja, saj se je po tem jezero 

znatno izboljšalo. Prav tako sta se izkazali leta 2007 izgrajena čistilna naprava in 

dodatno urejena kanalizacija. S pridobitvijo čistilne naprave se izboljšuje tudi stanje 

Save Bohinjke, v katero se preko čistilne naprave stekajo odplake, kar je opaziti 

predvsem v manj zaznavnem vonju.  

Evropska vodna direktiva nalaga državam članicam, da do leta 2015 dosežejo dobro 

ekološko stanje vodnih teles, kar velja tudi za Blejsko jezero. Glede na to, da v 

zadnjih letih ni doseglo dobrega stanja, bo to težko doseči, saj meritve kažejo, da se 

stanje občasno tudi slabša. Dobro ekološko stanje (Remec Rekar, 2006) le malo 

odstopa od naravnega izvirnega stanja, kjer vplivi človeka še niso pustili večjih 

posledic v vodnem ekosistemu. To pomeni, da bo Blejsko jezero težko do roka 

doseglo ustrezno stanje. Sicer se lahko rok podaljša, vendar le v primeru, da se 

stanje jezera ne slabša, kar pa še vedno ne moremo trditi — namreč, da se ekološko 

stanje ne slabša. Potrebni so nujni ukrepi in strokovnjaki že dalj časa opozarjajo, da 

je stanje resno. Občina Bled bo morala nemudoma sprejeti ukrepe za njegovo 

izboljšanje (čim prejšnja izgradnja obvoznice, prepoved krmljenja krapov, popolna 

ureditev kanalizacije, poostren nadzor nad uporabo škropil v kmetijstvu). Špela 

Remec Rekar (2004) opozarja, da je kanalizacija glavni vir onesnaževanja Blejskega 

jezera, tako da mora Občina nemudoma to problematiko rešiti, saj je še vedno 

prisotna kanalizacija glede na vso skrb in prizadevanja kar malo v posmeh vsemu. 

Glede na to, da je Bled z jezerom in edinim naravnim otokom v Sloveniji res posebna 

danost narave, ima pravico, da človek vanj ne posega več in da se onesnaževanje 

ustavi. 
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5 Ugotovitve in razprava 

5.1 Ugotovitve  

Ugotovljeno je bilo, da je staranje jezer naraven proces, ki ga lahko človek s 

pravilnimi posegi bistveno upočasni, v nasprotnem primeru pa pospeši. Jezero je 

preobremenjeno s hranili, predvsem s fosforjem in dušikom, ki v jezero prihajata iz 

različnih virov. Glavni krivec onesnaževanja naj bi bila kanalizacija, ki pa ni edini vir 

obremenjevanja. Prav tako je tudi kmetijstvo eden večjih vzrokov za onesnaženost 

jezera, saj zaradi pretiranega gnojenja onesnažuje zaledje jezera, kjer se pritoki 

stekajo v jezero. Kot velik vir onesnaževanja se je pokazalo tudi intenzivno krmljenje 

krapov, saj njihova hrana vsebuje ogromno količino fosforja.  

Sanacijski posegi (napeljava čiste reke Radovne, globinski iztok hranil iz jezera — 

natega, ureditev kanalizacije) so se pokazali kot izredno uspešni, saj se je stanje 

jezera po teh ukrepih precej izboljšalo. Jezero stalno potrebuje pozornost in skrb, za 

kar skrbi Agencija RS za okolje; več pozornosti pa bi moralo biti deležno tudi s strani 

Občine Bled. 

5.2 Odgovori na hipoteze 

Hipoteza 1: Tehnološki napredek je povzročil onesnaženje Blejskega jezera. 

Prvi negativni vplivi so se začeli kazati na začetku 20. stoletja. Z Riklijevim 

zdraviliščem se je na Bledu začel razvijati turizem. Naraslo je število stalnih in 

občasnih prebivalcev Bleda. Povečali sta se uporaba in količina porabljene vode. 

Odplake so se stekale v jezero, ki so vsebovale vse več fosforja, ki je glavni 

onesnaževalec jezera. Z razvojem se je povečala uporaba dušikovih in fosforjevih 

umetnih gnojil v kmetijstvu, ki so se spirala v jezero. Odplake so se zaradi 

neustrezne izpeljave kanalizacije stekale v jezero. Z razvojem tehnologije je bilo vse 

več prometa, ki prav tako onesnažuje Blejsko jezero. Ugotovljeno je bilo, da hrana 

za krape vsebuje veliko fosforja, kar je povzročila napredna kemija, ki je tudi 

posledica tehnološkega napredka. Pojavi se tujerodna invazivna rebrasta školjka, ki 

se je po predvidevanjih strokovnjakov prenesla preko ribiške opreme. Tudi ribiški 

turizem je posledica vse večjega tehnološkega napredka. Slednji je vplival in še 

vedno vpliva na onesnaženje Blejskega jezera, zato lahko to hipotezo potrdimo. 
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Hipoteza 2: Ureditev kanalizacije bi rešila onesnaževanje Blejskega jezera. 

Glavni vir onesnaževanja Blejskega jezera so nakopičene dušikove in fosforjeve 

spojine. Fosfor v jezero priteka iz različnih virov. Največja onesnaževalca sta pritok 

Mišca in krmljenje krapov s hranili, ki vsebujejo fosfor. Z Mišco v jezero priteče 

veliko fosforja zaradi intenzivnega kmetijstva in živinoreje v zaledju jezera. Z 

rešitvijo kanalizacije bi se onesnaženo jezero rešilo le delno, ne pa popolnoma, zato 

lahko to hipotezo delno potrdimo, delno pa ovržemo. Za prenehanje onesnaževanja 

Blejskega jezera bi bili poleg ureditve kanalizacije in prekinitev odplak v jezero 

nujno potrebni tudi drugi ukrepi.  

5.3 Predlogi rešitev 

Pri izboljšanju čistosti jezera je bilo že veliko narejenega, vendar so potrebni stalni 

ukrepi, predvsem v pojezerju, saj kot smo spoznali, delovanje v tem delu močno 

vpliva na stanje jezera. Vsak domačin, obiskovalec, turist, kopalec, kdor koli s 

primernim vedenjem pripomore k ohranitvi čistega jezera oziroma k izboljšanju 

čistosti. Ljudje se premalo zavedajo, kako s svojimi dejanji škodujejo Blejskemu 

jezeru in storjenega je premalo, da bi se stanje izboljšalo. Glede ravnanja z jezerom 

ni bilo nikoli celostne strategije, zato so občasni posegi le blaženje narejene škode.  

Človek je z vedno novimi posegi in gradnjami v pojezerju že dodobra izničil pozitivne 

učinke natege in dovoda Radovne (Šubic, 2007). Prekinitev dotoka odplak v jezero, 

zmerna urbanizacija in zmanjšanje drugih obremenitev, predvsem intenzivne 

živinoreje, bi morali biti prvi ukrepi za izboljšanje stanja jezera, priporoča 

strokovnjakinja Špela Remec Rekar, ki se z jezerom ukvarja že približno trideset let 

(Remec Rekar, 2006). Nemogoče je zagotavljati razvoj, delovna mesta, razvijati 

transport, zagotoviti življenje milijard ljudi, ne da bi vsaj malenkost obremenili 

okolje, zato je pomembna meja dovoljenega, sprejemljivega in varnega (Bučar 

Ručman, 2009). Tako je tudi z jezerom. Nemogoče je razvijati turizem v želji, da se 

stanje popolnoma izboljša. Je pa potrebno razvijati turizem tako, da ne bo v 

preveliki meri onesnaževal jezera. Spodbujanje turizma in s tem povečevanje 

možnosti za onesnaževanje, na drugi strani pa želja po ohranjevanju okolja, kličejo k 

iskanju nekega kompromisa, ki bi obe strani postavil na optimalen nivo. Za boljšo 

kulturo obiskovalcev bi bilo potrebno izdelati letake o ohranjanju okolja, ki bi bili na 

voljo v vseh vrstah nastanitev in na turističnih info točkah. 
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Glede na to, da je velikokrat pri sanaciji jezera problem tudi pri pridobitvi sredstev 

za odpravo škode, je smotrno spodbuditi, da na Bledu tudi hoteli prispevajo za 

ohranitev jezera. Prav množica turistov in obiskovalcev pride na Bled zaradi jezera, 

otoka, gradu nad jezerom in čudovite narave, pri čemer imajo korist tudi blejski 

hoteli. Nekateri projekti sanacije jezera niso izvedeni zaradi pomanjkanja sredstev, 

tako da bi Občina Bled lahko hotele bremenila za nekaj odstotkov njihovega dobička 

v prid ohranitvi Blejskega jezera. 

Občina Bled se mora zavedati enkratnosti in občutljivosti prostora, še posebej 

neposredno ob Blejskem jezeru. Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne 

dediščine in trajnostna raba naravnih dobrin v zvezi z načrtovanjem prostorskih 

ureditev in gradnjo objektov bi morali biti za Občino, ki želi razvijati kakovosten 

turizem, prioriteten strateški cilj, namesto da z nepremišljenimi odločitvami stalno 

devalvira ta prostor. Pojezerje pozidav ne prenese več. Prostor ob jezeru pa 

megalomanskih posegov, krčenja zelenic in parkov, betoniranja in razvrednotenja 

enkratne krajine (Kunčič, 2006). 

Objezerski prostor je preobremenjen z izpusti in hrupom, ki ga povzroča gost in 

neurejen promet. V višku turistične sezone ta problem povzroča nezadovoljstvo 

turistov, še bolj pa lokalnega prebivalstva, ki se v prometno neurejenem okolju 

počutijo nelagodno, pešci pa celo ogroženi. Bled bi moral razvijati ekološki turizem 

najvišjih standardov, kar bo pritegnilo mnoge ljudi, ki jim ekologija in ekološka 

zavest veliko pomenijo. Če povzamemo zgoraj omenjene ukrepe, so rešitve za 

ohranjanje jezera naslednje: 

- ukrepi v pojezerju — s sodelovanjem in iskanjem rešitev Občine Bled in 

Občine Gorje o zmanjšanju intenzivnega kmetijstva; 

- ozaveščanje ljudi z letaki, dostopnimi v nastanitvenih objektih in turističnih 

info točkah; 

- popolna ureditev kanalizacije in prekinitev dotoka odplak v jezero; 

- zmerna urbanizacija; 

- sorazmerni razvoj turizma in ohranjanja jezera in okolja; 

- del dobička hotelov bi bil namenjen sanaciji jezera; 

- čimprejšnja rešitev priobalnega prometa — izgradnja severne blejske 

obvoznice; 

- omejitve kopanja; 

- trajnostna raba naravnih dobrin; 

- spodbujanje ekološkega turizma in kmetijstva; 
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- postavitev dodatnih košev ob jezeru ter 

- z občinskim odlokom prepovedano krmljenje krapov. 

 

Špela Remec Rekar (1996) poudarja, da lahko vsak s svojim ravnanjem prispeva 

delček k skupnemu cilju — bolj čistemu jezeru. Opozarja, da se morajo pri 

načrtovanju prostorske ureditve pojezerja upoštevati vsi naravovarstveni ukrepi za 

zaščito jezera. Prizadevanja naj bodo usmerjena k zmanjšanju vnosa hranil v samo 

jezero. Vendar pa se le z omejitvijo vnosa hranil, brez dodatnih posegov, 

onesnaženega jezera ne da povrniti v prejšnje stanje. Remec Rekarjeva predlaga tudi 

naslednje ukrepe: 

- upoštevanje navodil in opozoril ob jezeru; 

- čim več zelenih površin ob jezeru; 

- ohranjanje vegetacije ob jezeru; 

- ureditev kanalizacije in prekinitev stekanja odplak v jezero; 

- uporaba pralnih praškov in detergentov brez fosfatov ter zmanjšanje količine 

sredstev za čiščenje; 

- zmerna uporaba umetnih gnojil v kmetijstvu; 

- prekinitev odplak v jezero; 

- omejitev prometa ob jezeru; 

- odpadki ne sodijo v jezero in v potoke, ki se stekajo vanj.  
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