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Izvleček 

Geografska presoja vpliva družbenih dejavnikov na onesnaževanje Blejskega jezera 

Blejsko jezero je eno izmed večjih naravnih jezer v Sloveniji. Zaradi naravnih potencialov je 

njegovo pojezerje poseljeno že od paleolitika, njegova slikovita lega pa je že ob koncu 19. 
stoletja vzpodbudila razvoj turizma. Z urbanizacijo so se pritiski na jezero spreminjali in 

stopnjevali, vse dokler ni jezero doseglo zelo slabega stanja v 70ih letih prejšnjega stoletja. 
Namen zaključne seminarske naloge je opredeliti in presoditi vpliv družbenih dejavnikov na 
Blejsko jezero v preteklosti in predvsem danes. Ključna naloga geografije je proučevanje 

okolja kot večplasten prostorski sistem, v katerem vsi dejavniki medsebojno součinkujejo, 
predvsem človek in okolje, zato naloga delno obravnava tudi fizičnogeografske značilnosti 
jezera, ki dodatno osvetljujejo obravan problem onesnaževanja jezera. Pri pisanju je bil 

uporabljen prilagojen in dopolnjen funkcijsko zasnovan regionalno-geografski metodološki 
pristop, z večjim poudarkom na antropogenih dejavnikih. Z Vodno direktivo je bil sprejet nov 
pristop v politiki voda, njen cilj pa je doseganje dobrega stanja vseh vodnih teles do leta 

2015. Blejsko jezero je sicer na meji med dobrim in zmernim stanjem, vendar dobrega stanja 

brez ustreznih ukrepov, ki bi preprečevali predvsem vnos fosforja, kot je omejitvenega 
dejavnika evtrofikacije, ter s trajnostnim razvojem, tega stanja ni mogoče 

doseči. 

Ključne besede 

regionalna geografija, varstvo okolja, evtrofikacija, onesnaževanje voda 

 

Abstract 
Geographical assessment of the impact of social factors in the lake pollution 

Lake Bled is one of the biggest natural lakes in Slovenia. Because of its natural potentials the 

immediate area around the lake has been inhabited since paleolithic, and  its picturesque 

site stimulated the development of tourism as early as the latter half of 19.century. 

Pressures on the lake have continually changed because of the urbanisation, until the lake 

reached critical state in the seventies of the 20.century. Purpose of this work is to define and 

estimate the influence of social factors  on lake Bled in the past and more importantly-today. 

The key mission of geography is studying the environment as multilayered spatial system in 

which all facts act together, more specifically human and environment, and that is why this 

work partially treats also in physical and geographical characteristics of lake, which 

illuminate the problem of lake pollution. For this work an adapted and functionally 

supplemented planned regional-geographical approach was used, with emphasis on 

anthropogenic factors. With Water Directive a new approach was accepted in water policies, 

its goal is to reach good condition of all waters by year 2015. Lake Bled is between good and 

moderate condition, but the best condition cannot be reached without proper measures, 

which would prevent above all the input of phosphor, as a limited factor of eutrophication 

and with permanent  development. 

Keywords 

Regional geography, environmental protection, evtrofication, water pollution 

 

 

 

 



 

 

Kazalo vsebine: 

1 Uvod .................................................................................................................................... 1 

1.1 Namen In cilji ............................................................................................................... 1 

1.2 Metode dela ................................................................................................................ 2 

1.3 Metodologija spremljanja kakovosti Blejskega jezera ................................................ 4 

1.3.1 Ocenjevanje trofičnosti vodotokov po OECD kriterijih ........................................ 4 

1.3.2 Vodna direktiva in nov pristop k ocenjevanju kakovosti vodotokov ................... 5 

1.3.3 Kriteriji za oceno ekološkega stanja jezer ............................................................ 5 

1.3.4 Splošni fizikalno kemijski elementi....................................................................... 6 

1.3.5 Biološki elementi kakovosti .................................................................................. 6 

1.3.6 Kriteriji za oceno kemijskega stanja jezer ............................................................ 7 

1.3.7 Ocenjevanje pritokov in iztokov ........................................................................... 7 

2 Nekaj osnov o jezerih in njihovem onesnaževanju ............................................................. 7 

2.1 Letni temperaturni krog jezerske vode evtrofnih jezer ............................................... 7 

2.2 Vertikalni obseg kisika ................................................................................................. 8 

2.3 Onesnaževanje jezera, oz. evtrofikacija ...................................................................... 9 

3 Predstavitev obravnavanega območja................................................................................ 9 

3.1 Lega .............................................................................................................................. 9 

3.2 Nastanek ...................................................................................................................... 9 

4 Nekaj fizičnogeografskih značilnosti ................................................................................. 10 

4.1 Hidrološke značilnosti blejskega jezera ..................................................................... 11 

4.2 Samočistilne sposobnosti Blejskega jezera ............................................................... 12 

4.3 Klimatske značilnosti ................................................................................................. 14 

5 Družbenogeografski dejavniki v pojezerju ........................................................................ 14 

5.1 Populacijsko onesnaževanje ali gibanje števila prebivalcev ...................................... 14 

5.2 Turizem ...................................................................................................................... 16 

5.3 Promet ....................................................................................................................... 18 

5.4 Intenzivna živinoreja v zaledju Blejskega jezera ........................................................ 19 

5.4.1 Krmljenje rib, oz. razširjen športni krapolov ...................................................... 21 

5.5 Ribogojnica Bled ........................................................................................................ 21 

6 Stanje Blejskega jezera ...................................................................................................... 23 

6.1 Onesnaževanje Blejskega jezera ................................................................................ 23 

6.2 Primerjava stanja Blejskega jezera ............................................................................ 24 

6.3 Cilj Vodne direktive in nova metodologija ................................................................ 25 

7 Sanacija, oz. zdravljenje blejskega jezera ......................................................................... 26 

7.1 Koncepti sanacije ....................................................................................................... 26 

7.2 Dotok Radovne .......................................................................................................... 28 

7.3 Izgradnja natege ........................................................................................................ 30 

7.4 Kanalizacijsko omrežje ............................................................................................... 31 

7.5 Učinkovitost sanacijskih posegov .............................................................................. 33 

7.5.1 Posledice napačnega vodenja sanacije po izgradnji natege .............................. 33 

8 Predlagane rešitve ............................................................................................................ 35 

9 Sklepi ................................................................................................................................. 36 

10 Summary ....................................................................................................................... 37 

11 Viri in literatura ............................................................................................................. 40 

12 Seznam prilog ................................................................................................................ 44 

12.1 Seznam preglednic in slik ........................................................................................... 44 



1 

 

1 Uvod 

 

Blejsko jezero z otokom je nedvomno ena izmed najpomembnejših turističnih točk v 
Sloveniji. Ob sprehodu okrog jezera, bi nekdo, ki jezera ne pozna, težko rekel, da je jezero 
onesnaženo. Zunanja podoba jezera je namreč precej olepšana glede na njegovo dejansko 

stanje. Z onesnaževanjem jezera so se pričeli ukvarjati že v začetku prejšnjega stoletja. Pogini 

rib so bili le eno izmed prvih opozoril javnosti, da je potrebno v zvezi s kakovostjo jezera 

primerno ukrepati. Nekateri pomembnejši sanacijski ukrepi so bili izvedeni že pred 
tridesetimi leti, o njihovi uporabnosti in učinkovitosti pa so strokovnjaki podali različna 
mnenja. Sanacija natege, ki je bila izvedena pred približno tridesetimi leti, je dala sicer 
takojšnje rezultate, zmanjšanje količine fosforja v jezeru je kazalo na to, da se je stanje se 

pričelo izboljševati. Vse dokler ni jezero leta  2000 in 2010 ponovno zacvetelo v rdeči barvi.  
 Mnenja o tem, kje tiči vzrok ponovnega cvetenja jezera so različna, sama sem v nalogi 
predstavila posamezne družbene dejavnike, ki se nahajajo v pojezerju in zato vplivajo na 

njegovo kakovost. Glavni vzrok za spreminjanje stanja jezera so vplivi človeka na okolje, ki pa 

se očitno povečujejo, namesto da bi se njihov vpliv zmanjšal. 
 V pomoč pri pisanju mi je bilo diplomsko delo ge. Irene Rejec-Brancelj, ki je 

preučevala dejavnike v pojezerju Blejskega jezera že pred  25 leti. Primerjava današnjega 
stanja in vplivov posameznih dejavnikov kaže, kateri dejavniki so ostali približno enaki, oz. se 

je njihov vpliv zmanjšal, ter kateri so novi dejavniki, ki v preteklosti niso bili prisotni, oz. vsaj 

ne v tako veliki meri, oz. nanje niso bili dovolj pozorni. 

 V prvem delu naloge so nameni in cilji, ki sem jih z nalogo želela doseči. V 
metodološkem delu, je prikaz preučevanja družbenih dejavnikov v pojezerju, zraven pa so 

napisane tudi metodološke osnove, na podlagi katerih se določa stanje jezer v Sloveniji. V 
naslednjem delu je za lažje razumevanje onesnaževanja jezera opisan pojav evtrofikacije in 

razmere, ki so značilne za onesnažena jezera. 
 V drugem delu je na kratko predstavljeno preučevano območje, pojezerje Blejskega 
jezera, njegove morfološke in hidrološke značilnosti, ter kakovost vode, ter spreminjanje le-

te v zadnjem desetletju. V osrednjem delu so predstavljeni vsi družbeni dejavniki, ki so del 
pojezerja in vplivajo na staranje jezera, na koncu pa so predstavljene možne rešitve 
problema staranja jezera. 

 

1.1 Namen In cilji 

 

Tema zaključne seminarske naloge je bila izbrana z namenom opredeliti in presoditi vpliv 

temeljnih družbenih dejavnikov na območju pojezerja Blejskega jezera na njegovo stanje, in 

jih funkcijsko ovrednotiti. 

 Današnje družbene dejavnike sem primerjala z dejavniki, ki so na jezero vplivajo v 
preteklosti. Prav tako je bilo potrebno dodati dejavnike, ki v preteklosti ali niso bili prisotni 

ali pa njihov vpliv ni bil tako velik kot je danes. Prikazala sem sanacijske posege, ki so bili 

narejeni v smeri izboljšanja kakovosti jezera, ter njihove prednosti in pomanjkljivosti in 

morebitne posledice le-teh, ki se kažejo v današnjem stanju jezera. 

Ker pa so v naravi vsi pojavi med seboj povezani, so vplivi družbenih dejavnikov opazni v 
samem stanju jezera, zato sem predstavila še nekaj naravnogeografske značilnosti, ki 
botrujejo staranju jezera, obenem pa so pokazatelj, oz. posledica njegovega staranja. 
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Pri pisanju sem si zastavila naslednje cilje: 

· predstaviti kakovost vode Blejskega jezera, ter na kratko predstaviti spreminjanje stanja v 

zadnjem desetletju 

· predstaviti omejitveni dejavnik evtrofikacije Blejskega jezera 

· predstaviti družbene dejavnike, ki so imeli in imajo vpliv na slabšanje kakovosti Blejskega 

jezera ter presoditi njihovo intenziteto v današnjem času, ter v preteklosti 

· predstaviti sanacijske ukrepe, ki so bili izvedeni v smeri izboljšave Blejskega jezera, ter 

prikazati njihove prednosti in pomanjkljivosti 

· predstaviti nekaj fizičnogeografskih značilnosti Blejskega jezera, ki so rezultat 
medsebojnega součinkovanja družbenih dejavnikov in okolja 

· predstaviti možne rešitve problema onesnaževanja Blejskega jezera 

 

1.2 Metode dela 

 

Pri pisanju naloge je bila uporabljena kabinetna metoda dela, ki je vključevala prebiranje 
literature in pregledovanje spletnih virov informacij. Največ podatkov sem dobila v 
znanstvenih člankih različnih avtorjev, ter preko spletnega portala Agencije Republike 

Slovenije za okolje. Podatke o kanalizacijskem omrežju sem dobila na sedežu podjetja WTE, 
projektna družba Bled. Splošne značilnosti jezer sem povzela iz različnih bioloških, oz. 
ekoloških učbenikov. 
 Karte sem izdelala s pomočjo programskega orodja ArcGis, kar mi je omogočalo 
grafično predstavitev območja, za lažjo prostorsko predstavo obravnavanega območja, in 

določenih družbenih dejavnikov. Podatke sem pridobila na Filozofski fakulteti, Oddelek za 

Geografijo namreč hrani prostorske podatke zbrane iz različnih inštitucij. V mojem primeru 
sta bili to Statistični urad Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. 
Karto pojezerja sem naredila s pomočjo ročne digitalizacije. Za podlago sem uporabila 
digitalni model nadmorskih višin, mejo pojezerja, oz. razvodnico sem določala po 
hidrografskem principu, in sicer tako, da sem sledila črtam največjih nagibom. Ob tem mi je 
bila v pomoč tudi karta pojezerja, ki jo je Irena Rejec-Brancelj uporabila v svojem 

diplomskem delu. 

 Grafe in preglednice sem izdelala s pomočjo Excela, podatke sem dobila iz različnih 
virov, največ jih je bilo pridobljenih s spletnega portala Agencije Republike Slovenije za 
okolje, nekaj sem jih pridobila med prebiranjem znanstvenih člankov, ki so obravnavali 
onesnaževanje Blejskega jezera, starejše podatke za primerjavo pa sem dobila v diplomskem 
delu Irene Rejec-Brancelj, podatke o številu nočitev pa sem dobila v diplomskem delu 

Gregorja Markiča z naslovom Možnost nadaljnjega razvoja turizma na Bledu, ki se ukvarjal s 

turizmom na preučevanem območju. 
 Primerjavo vpliva današnjih dejavnikov s preteklimi, mi je omogočilo diplomsko delo 
Irene Rejec-Brancelj z naslovom Vpliv pojezerja na onesnaževanje Blejskega jezera (1987). 

Novejše informacije o kakovosti vode jezera in količinah fosforja, ki pridejo v jezero preko 
manjših pritokov, sem dobila s pomočjo spletnega portala Agencije Republike Slovenije za 

okolje. 

 Uporabila sem prilagojen in dopolnjen funkcijsko zasnovan regionalno-geografski 

metodološki pristop, z večjim poudarkom na antropogenih dejavnikih. 
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Prilagojen in dopolnjen funkcijsko zasnovan regionalno-geografski metodološki pristop izhaja 

iz klasično zasnovanega regionalnogeografsko raziskovalnega pristopa, vendar zaradi tesnih 
zvez in součinkovanja med naravnimi in družbenimi sestavinami okolja, v 
osprednje postavlja proučevanje geografskega okolja kot enotnega naravnega okolja, z 
antropogenimi sestavinami (Plut, 2004). 

  Ključna naloga geografije je proučevanje okolja kot večplasten prostorski sistem, 

sestavljen iz naravnega in socio-ekonomskega subsistema. Človek vse bolj posega v 
geografsko okolje, antropogeni vplivi na okolje so mnogokrat močno spremenili njegovo 
podobo, sestavo in delovanje. Zato je pomembno da degradacijsko preobrazbo pokrajine 

obravnavamo z vidika obravnave pokrajine, regije, kot odprtega pokrajinskega sistema, v 

katerega vstopa določena količina snovi in energije, ki se v regiji preoblikuje ter sproži 
pokrajinske procese in pokrajinske spremembe, nato pa preoblikovana, v celoti ali njen 

pretežni del, zapusti pokrajino (Plut, 2004). 
 

V nalogi sem sicer dala večji poudarek družbenim dejavnikom, zaradi medsebojnega 

součinkovanja v sistemu človek-okolje, pa sem vključila tudi določene fizičnogeografske 
vsebine in pristope, ki dodatno osvetljujejo obravnavan problem onesnaževanja jezera. 

 

Slika 1: Blejsko jezero – model analize vpliva družbenih dejavnikov na onesnaževanje jezera 

 

 
 

Avtor: Špela Gorjanc, 2012 

 

Model izhaja iz vpliva človeške populacije na naravne dejavnike v pojezerju Blejskega jezera 

in preko njihove uporabe na kakovost Blejskega jezera. Obravnava direktne vplive 

antropogenih dejavnosti in vključuje pokrajinske posledice teh vplivov na stanje jezera. 
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1.3 Metodologija spremljanja kakovosti Blejskega jezera 

 

Blejsko jezero je že od leta 1975 vključeno v program spremljanja ekološkega in kemijskega 
stanja jezer. Vse od ustanovitve limnološke postaje leta 1993, je Blejsko jezero del državnega 
(imisijskega) monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se izvaja na osnovi 62. in 63. člena 
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08) ter 96. in 99. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/2006), v skladu z Uredbo o stanju površinskih voda (UR.l.RS 14/09) in 
Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih voda (Ur.l.RS 10/09) na naravnih in umetnih 

jezerih, oz. zadrževalnikih, s površino nad 0,5 km2
 (Remec-Rekar, 2001). 

 Od leta 2007 se je monitoring prvič izvaja v skladu z aneksom V Vodne direktive 
2000/60/EC in drugih smernic v okviru Implementacije Direktive o vodah 2000/60/E, ki 

zahteva določanje ekološkega in kemijskega stanja vodnih teles. Nov program nadzornega 

spremljanja stanja je zasnovan na osnovi rezultatov monitoringa kakovosti jezer v preteklih 

letih, Ocene doseganja okoljskih ciljev za vodna telesa površinskih voda in drugih strokovnih 
podlag v okviru Implementacije vode direktive, in je namenjen sledenju dolgoročnih 
sprememb v vodnem okolju in oceni celovitega stanja (Remec-Rekar, 2007). 

 

1.3.1 Ocenjevanje trofičnosti vodotokov po OECD kriterijih 

 

Vpliv na ekološko stanje jezer je ocenjen glede na poznavanje procesov, ki potekajo v jezerih 
ter glede na oceno trofičnosti jezer (Preglednica 1). Do leta 2006 se je trofično stanje jezer 
ocenjevalo na podlagi t.i. OECD kriterijev (OECD, 1982). 

Pri definiciji trofičnega stanja jezer se najpogosteje uporabljajo indikatorji kakovosti vode 
(Preglednica 1): celotni fosfor (letno povprečje), anorganski dušik (letno povprečje), 
prosojnost (letno povprečje), prosojnost (minimum), klorofil-a (letno povprečje) in klorofil-a 

(maksimum). 

 

Glede na to, lahko jezero razvrstimo v enega izmed 5-ih razredov glede na velikost vpliva 

(Kranjc 1994, po Vollenweider,1982): 

· ultraoligotrofno: zelo revno s hranili 

· oligotrofno: revno s hranili 

· mezotrofno: zmerno bogato s hranili 

· evtrofno: bogato s hranili 

· hiperevtrofno: izredno bogato s hranili 

 

Preglednica 1: Jezera - OECD kriteriji za določanje trofičnosti 

Trofična 

Stopnja 

Celotni 

fosfor 

Dušik 

Anorganski 

prosojnost prosojnost Klorofil-a Klorofil-a 

 (letno 

povprečje) 
(letno 

povprečje) 
(letno 

povprečje) 
(minimum) (letno 

povprečje) 
(maksimum) 

 (µg P/l) (µg N/l) (m) (m) (µg/l) (µg/l) 

u-oligotrofno < 4 < 200 > 12 > 6 < 1 < 2,5 

Oligotrofno < 10 200 - 400 > 6 > 3 < 2,5 < 8 

Mezotrofno 10 - 35 300 - 650 6 - 3 3 - 1,5 2,5 - 8 8 - 25 

Evtrofno 35 - 100 500 - 1500 3 - 15 1,5 - 0,7 8 - 25 25 - 75 

Hiperevtrofno >100 > 1500 < 1,5 < 0,7 > 25 > 75 

Vir: Stanje Blejskega jezera in doseganje okoljskih ciljev do leta 2015 (Remec-Rekar, 2007) 
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1.3.2 Vodna direktiva in nov pristop k ocenjevanju kakovosti vodotokov 

 

Evropska skupnost je leta 2000 sprejela Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/EC), ki daje 

državam članicam pravna in strokovna izhodišča za celovit pristop za zaščito in upravljanje z 
vodami. Vse države članice Evropske Unije so z njeno objavo sprejele nov pristop v politiki do 

voda. Z Zakonom o vodah (2002) pa je Vodna direktiva tudi v Sloveniji prenesena v 

nacionalno zakonodajo (Erjavec, 2009). 

 Namen Vodne direktive je trajnostna raba, preprečitev slabšanja, varovanje in 
izboljšanje obstoječega stanja voda, zmanjšanje onesnaževanja z nevarnimi snovmi ter 
zagotavljanje zadostnih zalog kakovostne površinske in podzemne vode (Remece-Rekar, 

2008).  Z zahtevami Vodne direktive je na področju ocenjevanja kakovosti površinskih voda 
prišlo do bistvenih sprememb. V skladu z zahtevami Vodne direktive (Directive 2000/60/ES), 

se je na osnovi kriterijev, ki jih določa Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS 14/09), leta 
2007 prvič določalo kemijsko in ekološko stanje jezer. Kemijsko stanje se določa na osnovi 
parametrov kemijskega stanja, ekološko stanje pa na osnovi podpornih fizikalno kemijskih 
parametrov, hidromorfoloških elementov, bioloških elementov kakovosti in posebnih 
onesnaževal  (Remec-Rekar, 2008). 

 Pri tem je potrebno opozoriti, da Vodna direktiva ne določa mejnih vrednosti za 

posamezne parametre v vodi, pač pa podaja nov pristop k celostnemu vrednotenju, tako 
kemijskega, kot tudi ekološkega stanja voda. Nov pristop temelji na razmerah do vodnega 
okolja, kjer ni vpliva človeka, oz. je le-ta zanemarljiv (Remec-Rekar, 2008). 

Kakovost vode se ocenjuje celovito, naravno stanje je namreč definirano kot stanje brez 
nevarnih snovi ali drugih večjih obremenitev, ki omogočajo življenje vsem organizmom v 
vodi, kot bi v tem okolju živeli ob zanemarljivem vplivu človeka (Remec-Rekar, 2008). 

Na osnovi določil Uredbe o stanju voda (člen 14), se vodna telesa površinskih voda razvrsti v 
razred ekološkega stanja na osnovi najslabše ocene. Raven zaupanja razvrstitve vodnega  
telesa v ekološko stanje, določi tisti biološki element in tisti obremenitveni modul, na podlagi 

katerega je bilo določeno ekološko stanje (Remec-Rekar, 2009b). 

Monitoring kakovosti voda ima sicer v Sloveniji že dolgo tradicijo (na primeru Blejskega 
jezera od leta 1975 naprej), v letu 2007 pa se je prvič izvajal v skladu z zahtevami Vodne 

direktive (Remec-Rekar, 2008). Kemijsko stanje je lahko dobro ali slabo, ekološko stanje pa 
se ocenjuje s petimi stopnjami, površinske vode lahko razvrstimo v enega izmed 5ih razredov 
kakovosti – od zelo dobrega do zelo slabega (Preglednica 7). 

 

1.3.3 Kriteriji za oceno ekološkega stanja jezer 

 

Ekološko stanje jezer se določa na podlagi Uredbe o stanju površinskih voda, (Ur.l.14/2009,  
priloga  4, 6, 7, 8), na osnovi stanja za jezero značilnih bioloških elementov kakovosti, 
kriterijev za splošne fizikalno-kemijske elementov in kriterijev za posebna onesnaževala, za 
katere se ugotovi, da se odvajajo v porečje, oz. pojezerje vodnega telesa (Remec-Rekar, 

2009b). 

 Ekološko stanje Blejskega jezera se vrednoti le na osnovi stanja splošnih fizikalno 

kemijskih parametrov in bioloških elementov, analiz posebnih onesnaževal za Blejsko jezero 
ni. Kriteriji za vrednotenje ekološkega stanja so opredeljeni v Uredbi o stanju površinskih 
voda Ur.l. RS 14/2009, 98/2010 (Remec-Rekar, 2011). 
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1.3.4 Splošni fizikalno kemijski elementi 

 

Med splošnimi fizikalno kemijskimi parametri, je kriterij za oceno ekološkega stanja na 
primeru Blejskega jezera izdelan za vsebnost kisika v hipolimniju (vsebnost kisika <1 mg/l 

pomeni odstopanje od dobrega stanja). 

 

1.3.5 Biološki elementi kakovosti 

 

Ocena ekološkega stanja jezer po Vodni direktivi temelji na štirih bioloških elementih, 
fitoplanktonu, fitobentosu in makrofitih, bentoških nevretenčarjih, in ribah. V Sloveniji je bila 
izdelana klasifikacija ekološkega stanja jezer s fitoplanktonom, fitobenosom in bentološkimi 
nevretenčarji. Vsak biološki element je občutljiv na eno ali več obremenitev oziroma 
pritiskov. Fitoplankton je najboljši indikator trofičnih razmer v jezeru, fitobentos in makrofiti 
poleg trofičnih razmer kažejo tudi hidromorfološke spremembe litorala, bentoški 
nevretenčarji pa so najboljši indikatorji spremenjenih hidromorfoloških razmer. 
 Ekološko stanje jezer na osnovi bioloških elementov kakovosti se ovrednoti na osnovi 
odstopanj od naravnega – referenčnega stanja, tj. razmer značilnih za posamezen tip 
vodnega telesa, kjer ni  človekovega vpliva na okolje, oziroma je le-ta zanemarljiv. Rezultat se 

poda kot stopnja spremenjenosti, oz. razmerje med opaženo vrednostjo in referenčno 
vrednostjo, t.i. razmerje ekološke kakovosti, REK (Remec-Rekar, 2009b). Na podlagi tega se 

vodna telesa razvrsti v pet razredov ekološkega stanja na osnovi najslabše ocene: zelo dobro, 
dobro, zmerno, slabo in zelo slabo ekološko stanje (Preglednica 7). 

 

Preglednica 2: Blejsko jezero - razredi kakovosti ekološkega stanja ter mejne vrednosti 
razredov kakovosti 

Razred ekološkega stanja Razmerje ekološke kakovosti (REK) 

ZELO DOBRO ≥ 0,8 

DOBRO 0,6 - 0,79 

ZMERNO 0,4 - 0,59 

SLABO 0,20 - 0,39 

ZELO SLABO < 0,2 

Vir: Kakovost jezer v letu 2008 (Remec-Rekar, 2009b) 

 

Celovito ekološko stanje jezera se oceni na osnovi najslabše ocenjenega elementa in se 
podaja za daljše 3 do 6-letno obdobje, medtem ko je v posameznem letu možna le ocena 
posameznih elementov (Remec-Rekar, 2011). 

 Na Blejskem jezeru poteka nadzorno spremljanje stanja, kar pomeni, da se v skladu z 

Metodologijami določanja ekološkega stanja v 6 –letnem obdobju načrta upravljanja voda 
spremlja vse biološke elemente kakovosti (Remec-Rekar, 2009b). 

 Med biološkimi elementi se je v letih 2006-2011 spremljalo stanje fitoplanktona, v 

obdobju 2006 -2008 se je spremljalo še stanje fitobentosa in makrofitov ter bentoških 
nevretenčarjev, opravljeno pa je bilo tudi poskusno vzorčenje rib. V oceno ekološkega stanja 
ribe še niso bile vključene, saj zanje še ni izdelana ustrezna metodologija za vrednotenje 
ekološkega stanja. 
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1.3.6 Kriteriji za oceno kemijskega stanja jezer 

 

Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se določa na podlagi Uredbe o kemijskem 
stanju površinskih voda in Pravilnika o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda. 
Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se ugotavlja na podlagi izračuna letne 
povprečne vrednosti parametrov, za katere je v Uredbi določena mejna vrednost. 
Kemijsko stanje je lahko dobro ali slabo. Dobro stanje označujemo z modro barvo, slabo pa z 
rdečo. O dobrem kemijskem stanju govorimo, če okoljski standard za letno povprečje pri 
nobenem od merjenih parametrov kemijskega stanja ni presežen in v primeru v uradnih 
evidencah Agencije RS za okolje o emisijah snovi in toplote v vodno okolje za posamezno leto 

ni evidentiranih emisij. V nasprotnem primeru je kemijsko stanje vodnega telesa določeno 
kot slabo. 

 

1.3.7 Ocenjevanje pritokov in iztokov 

 

Zaradi boljšega pregleda vira pritiskov so bili v letu 2008 v program monitoringa ponovno 

vključeni tudi glavni pritoki in iztoki, kjer se je poleg ostalih splošnih fizikalno - kemijskih 

parametrov spremljalo predvsem vsebnost nutrientov (Remec-Rekar, 2009b). 

 

2 Nekaj osnov o jezerih in njihovem onesnaževanju 

 

2.1 Letni temperaturni krog jezerske vode evtrofnih jezer 

 

Naravne vode se v največji meri segrevajo neposredno s sončnimi žarki. Velika večina 
infrardeče svetlobe se absorbira v zgornjem enometrskem sloju vode, v globino pa se toplota 
prenaša s kondukcijo, konvekcijskimi in turbolentnimi tokovi. 

 Zaradi značilnega ogrevanja vode s površine v globino, se razvije v jezeru značilen 
temperaturni gradient, ki ga imenujem toplotna, oz. termična pasovitost. V jezerih zmernega 
pasu, ki so globja od 10 m govorimo o t.i. poletni plastovitosti (Tarman, 1992). Ločimo 
zgornji, epilimnijski sloj, ter globinski, hipolimnijski sloj. Med njima je vmesni sloj, t.i. 

metalimnijski pas ali termoklima (Slika 2). 

 

Slika 2: Jezera – poletno stanje temperaturne plastovitosti 

 
Vir: Biologija, 6 (Tarman, 1997) 
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Zaradi razlik v temperaturah in s tem tudi specifičnih težah vode v posameznih plasteh, se 
plasti ne mešajo ena z drugo. Epilimnijski sloj je pretežno prenasičen s kisikom, v tem delu je 
voda topla, znotraj sloja so značilne zelo majhne temperaturne razlike. V hipolimnijskem 

sloju pa je voda hladna. V evtrofnih jezerih je ta sloj anoksičen, gre za pomanjkanje kisika 

(Poglavje 2.2). V vmesnem sloju (metalimnijski pas) temperatura zelo hitro preskoči na 

mnogo nižjo vrednost (tu so temperature med 4 in 8oC) in zato ta sloj preprečuje mešanje 
vode med epilimnijskim in hipolimnijskim slojem (Tarman, 1992). 

 V času poletne slojevitosti v jezeru ne poteka izmenjava kisika, ogljikovega dioksida in 
hranilnih snovi med dnom in površino. Mikrobom in živalim na dnu jezera zato začne 
primanjkovati kisika, fitoplanktonskim algam v višjih legah pa zaradi usedanja organskega 
materiala na dno jezera (mrtve alge, živalska telesca, živalski iztrebki), primanjkujejo 

nutrienti (fosfor, dušik in drugi elementi, oz. njihove soli). Hranilne snovi se tako nabirajo v 

sloju pri dnu in se zaradi termičnega sloja ne vračajo nazaj v površinski sloj, kjer poteka 
fotosinteza alg in makrofitov. Kroženje vode ne seže popolnoma do dna in ostaja globinski 

del nepremešan, zato se tam kopičijo hranilne snovi (Tarman, 1992). 
 V jesenskem času se jezero ohlaja. Ko se temperatura površinske plasti spusti pod 
temperaturo plasti, ki leži pod njo, prične hladnejša in specifično težja voda izpodrivati lažjo 
toplejšo vodo. Zaradi razlik v ogretosti in specifičnih težah vode, pride do konvekcijskih tokov 
in izravnavanja temperature po celotnem vodnem stolpcu – govorimo o t.i. zimski 

homotermiji. Ob dnu se obnovijo kisikove zaloge, k površini pa se vrnejo hranilne snovi iz 

dna. Na površini jezera je ledena plošča, tik pod ledom znaša temperatura 2o
C, po vsej ostali 

globini pa znaša temperatura 4o
C. S ponovnim ogrevanjem se znova razvija poletna 

stratifikacija in vse njene ekološke posledice (Tarman, 1992). 
 

2.2 Vertikalni obseg kisika 

 

Kisik je najpomembnejši element v vodi. Raztopljen v vodi omogoča življenje aerobnim 
organizmom, ki živijo v vodi, prav tako pa močno vpliva na kroženje snovi v jezeru in 
termične procese. Kisik vstopa v vodo na dva načina, ali z difuzijo iz zraka ali pa nastaja v vodi 

pri procesu fotosinteze. Organizmi ga porabljajo z dihanjem. Vodotopnost kisika je odvisna 

tako od temperature, kot od zračnega tlaka. Z naraščanjem temperature in zniževanjem 
zračnega tlaka vodotopnost kisika pada (Tarman, 1992). 

 Porazdelitev kisika med površino in dnom jezera omogočajo fizikalni procesi difuzije, 
konvekcije in mešanje z vetrovi, ki ustvarjajo turbulentne tokove. Vsi ti pojavi so povezani z 

letnim temperaturnim krogom v jezeru (Poglavje 2.1). Vertikalni obseg kisika je odvisen od 

trofičnega tipa jezera. V oligotrofnih jezerih je vse leto dovolj kisika od površine do dna. V 

mnogih evtrofnih jezerih pa prihaja občasno do značilnega pomanjkanja kisika v 
hipolimnijskem sloju, ali pa ga povsem zmanjka (Tarman, 1992). 

 Kadar potekajo v jezeru intenzivni fotosintetski procesi, je lahko nasičenost kisika tudi 
večja od teoretične vrednosti. Tak pojav je možno opaziti v evtrofnih jezerih poleti (Poglavje 

2.3). V vodnem okolju je kisik pomemben za razgradnjo organskih snovi, visoke vsebnosti 

organskih snovi in intenzivnih procesov razkrajanja le-te, lahko vodi do anoksičnega stanja 
(Tarman, 1992). 
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2.3 Onesnaževanje jezera, oz. evtrofikacija 

 

O onesnaževanju jezera govorimo, kadar gre za prisotnost snovi, ki niso naravno prisotne v 

jezeru, oz. gre za prekomerno povečano koncentracijo naravno prisotnih snovi. V primeru da 
postane obstoječa voda prenasičena s hranili, govorimo o evtrofikaciji. 

 Po definiciji evtrofikacije iz nemške terminologije, govorimo o obogatitvi vode s 

hranili (posebno spojinami dušika in fosforja) v površinski vodi, ki ima za posledico veliko 
intenzivno primarno produkcijo (Kranjc, 1994). Če hranil v jezeru primanjkuje, algam in 

drugim vodnim rastlinam lahko primanjkuje hrane za rast, obratno pa ima visoka stopnja 

onesnaženja za posledico intenzivno in prehitro rast alg (mikrofitov) in drugih vodnih rastlin 
(makrofitov), kar vodi do prenasičenja s kisikom, ki nastane pri procesu fotosinteze (Poglavje 

2.1). Intenzivna primarna produkcija, oz. bioprodukcija poteka na osvetljenem površinskem 
delu in vpliva na zmanjšano prosojnost jezera. Alge rastejo zelo hitro in tudi hitro odmrejo, 
saj pri tem porabijo vsa hranila v vodi. S tem naraste enormna količina organske mase, ki je 
kasneje v na dnu jezera podvržena gnitju. Bakterije pri tleh pri razgradnji organskega 

materiala porabijo kisik, zato ga prične v spodnjih plasteh zmanjkovati. Sedimenti na dnu 

vodnih teles se bogatijo s snovmi, ki so podvržene gnitju, ter hranili kot sta dušik in fosfor. Ko 

alge razpadejo, priplavajo na površje, kjer tvorijo zeleno sluz (Kranjc 1994; Tarman, 1992). 

 Cvetenje alg kaže na višje vrednosti nitratov in fosfatov v jezeru, ki pridejo iz različnih 
virov onesnaževanja (predvsem kmetijskih območij). Sredi poletja, ko začne primanjkovati 

nutrientov (N,P), pa njihova številčnost upade (Remec-Rekar, 2012). Snov, ki pospešuje, 
njeno pomanjkanje pa omejuje proces primarne produkcije (fotosinteze) v vodnem okolju, 

imenujemo omejitveni faktor evtorfikacije. Taka sta lahko fosfor in dušik. V naravnem okolju 

je fosforja najmanj, zato že majhna povečanja količine fosforja v jezeru lahko povzročijo 
njegovo evtrofikacijo (Preglednica 1, Poglavje 1.3.1.). Prekomerno kopičenje fosforja v vodi 
je osnovni problem večine jezer zmernega pasu. V jezero največkrat pride zaradi 
neustreznega ovajanja komunalnih odplak in izpiranja fosforja z intenzivno obdelanih 

kmetijskih površin (Remec-Rekar, 2009a). 

 

3 Predstavitev obravnavanega območja 

 

3.1 Lega 

 

Blejsko jezero leži v osredju z vodami bogatega, razgibanega območja pod vzhodnimi 
pobočji Pokljuke in Mežaklje ter severno-zahodnim pobočjem Jelovice. Obe Savi skupaj z 

Radovno na SZ delu skupaj zarisujejo trikotnik, t.i. Blejski kot (Karta 1). Blejsko jezero se 

nahaja na nadmorski višini 475 m, natančneje na 46o23' severne geografske širine in 14o
07' 

vzhodne geografske dolžine (Remec-Rekar, 2011).  

 

3.2 Nastanek 

 

Celoten Blejski kot je ustvarila voda. V preteklosti je ledenik brusil, poglabljal, odrival in 

nalagal material ter ustvaril značilno ledeniško pokrajino, v katero so kasneje reke vrezovale 

svoje struge, nosile ter odlagale ledeniški drobir, med ledenimi dobami pa so večkrat 
menjale svoj tok in poglabljale svoje struge. Za čelnimi morenami so nastajala nova jezera, ki 
so kasneje spet izginila, ker so bila zasuta s prodom močnejših vodotokov (Turizem Bled, 

2005). 
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Današnja slikovita pokrajina z morenskimi griči, živoskalnimi osamelci, rečnimi terasami, 
prodnimi nanosi, opuščenimi rečnimi strugami in jezerom je nastala po würmski poledenitvi 

v obdobju približno 15.000-20.000 let nazaj (Remec Rekar, 2005). V tem času je v naravni 

tektonski udorini, ki jo je poglobil Bohinjski ledenik, za čelnimi morenami blejskega kraka 

nastalo Blejsko jezero (Turizem Bled, 2005). 

 Ob umiku ledene opore so se s pobočij prožili plazovi in skalni podori. Prvi vdori so se 

verjetno začeli na vzhodni strani jezera, kjer se je izlivala takratna Jezernica. Večji podori na 
južnem obrobju so sledili v postwürmskem obdobju zaradi poglabljanja Save Bohinjke v 

morenske in prodne nanose (Remec-Rekar, 2005, povzeto po Rakovec, 1928). Jezernica je 

takrat pričela iztekati na današnji lokaciji na Milnem, kar je vodilo v zmanjšan obseg in 
posledično tudi manjšo globino jezera (Remec-Rekar, 2005). 

Današnje jezero je pravzaprav samo ostanek precej večjega jezera, katerega globina je bila 
dvakrat večja. Oblika jezera je nastala postopoma, v procesu erozijskega razdiranja jezerske 
sklede, o čemer pričajo jasno vidne jezerske terase. Povsem naključno je jezero ostalo zunaj 
osi velikih prodonosnih vodotokov in se izognilo usodi zasipavanja, ki doleti številna alpska 
jezera nastala v pleistocenu. 

 Po ugotovitvah geologov lahko sklepamo, da je bila globina jezera v obdobju 

največjega obsega na nadmorski višini 510 metrov, ko je voda zapolnila celotno ledeniško 

kotanjo (Remec Rekar, 2005; povzeto po Rakovec, 1928, Melik, 1930). Današnja nadmorska 
višina jezera znaša 475 metrov. 
 

4 Nekaj fizičnogeografskih značilnosti 
 

Blejsko jezero se svojo površino 1,44 km2
 razprostira v smeri JZ-SV. Jezersko kotanjo 

sestavljata dve globeli, ki sta med seboj ločeni s podvodnim grebenom, katerega del je tudi 

otok. Povprečna globina jezera znaša 17,9 m, največje globine jezero dosega v manjši, 
zahodni kotanji s 30,1 m (Slika 3). Vzhodna kotanja je plitvejša z daljšo osjo v smeri V-Z, ima 

strmo pobočje in skoraj ravno dno (Remec-Rekar, Bat 2005), njena obala pa je bolj 

urbanizirana kot zahodna (Karta 2).  

 Jezero leži v kotlini Blejskega kota, zaščiten od vetrov, brez zadostnega dotoka sveže 
vode in ima relativno majhno površino. Hidrološke in geološke značilnosti jezera zato vplivajo 
tudi na njegovo staranje. Zaradi njegove hidrološko odmaknjene lege, je naravna pretočnost 
jezera zelo majhna, kar še dodatno zmanjšuje samočistilne sposobnosti in ga uvršča med 
ekološko najbolj ranljiva območja (Remec Rekar, 2004). 
 Blejsko jezero lahko uvrstimo v več kategorij, oz. razredov. Glede na tipologijo jezer 
za določanje ekološkega stanja, ga uvrščamo med globoka predalpska jezera. Poleg tega pri 
nas jezera lahko razvrstimo v eno izmed 16ih bioregij, to so območja s tipičnimi ekološkimi 
značilnostmi, na katerih najdemo značilne združbe (Urbanič, 2008). Glede na to uvrstitev 
Blejsko jezero uvrščamo v skupino Predalpskih hribovij donavskega porečja, to so jezera 
donavskega porečja na nadmorski višini od 300 do 900 m (Remec-Rekar, 2008). 

 Njegovo pojezerje je majhno, saj meri namreč samo 8,38 km2
 in je v primerjavi z 

njegovo površino (1,44 km2), samo približno šestkrat večje (Karta 2). Razvodnica poteka 
večinoma po grebenih okoliških osamelcev. Volumen jezera znaša 25,69 milijonov m3

, njegov 

obseg pa 6 km
 
(Remec-Rekar, 2008). 
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Slika 3: Blejsko jezero – prikaz globine jezera z izobatami (ekvidistanca 5 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temnejša barva pomeni večjo globino. 
Vir: Remec-Rekar, Bat, 2005 

 

Karta 1: Blejsko jezero - meja pojezerja 

 
 

4.1 Hidrološke značilnosti blejskega jezera 

 

Jezero uvrščamo v studenčni tip jezera saj ga napaja večje število drobnih studencev. Danes 

priteka v jezero le še 12 od 22ih studencev, saj so bili ostali zaradi prevelike onesnaženosti 
speljani v kanalizacijo, predvsem tisti, ki pritekajo s strani vzhodne urbanizirane obale. 
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Naravni pritoki v jezero so kratki in šibki, med večje pritoke v jezero štejemo pritoke 

(Preglednica 10) Mišca, Krivica, Ušivec in Solznik, poleg tega pa v jezero vodi še umetno 
speljana Radovna (Rejec-Brancelj, 1987; Ogorelec in sod., 2006). Iztoka iz jezera sta samo 

dva, tj. Jezernica in iztok preko natege (Remec-Rekar, 2007). 

 Pred sanacijskimi procesi v 60ih letih je največ vode dajal jezeru potok Mišca, gre za 
največji površinski pritok Blejskega jezera, ki ima svoje izvire v močvirnatem in morenskem 

terenu na Rečici, zato se zaledje Blejskega jezera širi visoko gor proti Gorjanskemu kotu. 

Poleg tega je največ vode dajal jezeru potok Solznik, izvira namreč v Solznem, ponikne v Zaki 
in se nato podzemsko izliva v jezero. Trije studenci se izlivajo v jezero v Zaki, trije pa ob 

severni obali pod Višcami. Svoj izvor imajo v neprepustnih skladih. Na vzhodni strani jezera 

priteka termalni studenec v Toplicah. V letu 1929  je bilo veliko vodotokov na vzhodni strani 

zajetih v takrat pomanjkljivo kanalizacijo, v jezero je odtekal samo še termalni studenec v 
Toplicah. Na južni strani pritekata izpod Straže dva razmeroma šibka studenca (Slika 3). 

 Leta 1978 je njihov povprečni dotok v jezeri znašal samo 0,210 m
3
/s (Remec Rekar 

2004, povzeto po HMZ, 1978), danes pa skupaj z umetno speljano Radovno znaša 596 l/s. 
Iztok iz jezera je le malo večji in sicer za 0,024 m3

/s. 

 

Preglednica 3: Blejsko jezero – glavni pritoki in iztoki 

PRITOKI/2006 Qsr m
3
/s mio. m

3
/leto Št. na Sliki II 

Radovna 0,393 12,408 5 

Mišca 0,154 4,850 4 

Krivica 0,018 0,570 3 

Ušivec 0,028 0,883 17 

Solznik 0,03 0,087 1 

padavine  - 0,002  

skupaj 0,596 18,802  

IZTOK    

Natega 0,205 6,479  

Jezernica 0,414 13,032  

skupaj 0,619 19,511  

BILANCA -0,024 -0,708  

Qsr m
3
/s – srednji letni pretok 

mio. m
3
/leto – količina vode, ki priteče/odteče v/iz jezera v enem letu 

Vir: Poročilo o kakovosti jezer za leto 2006 (Poročilo o kakovosti jezer ..., 2007) 

 

4.2 Samočistilne sposobnosti Blejskega jezera 

 

Zaradi svoje odmaknjenosti od večjih vodotokov in zatišne lege ima Blejsko jezero slabe 

samočistilne sposobnosti. Veter je namreč bistveni dejavnik, ki vpliva na razporejanje vodnih 
mas, zatišna lega jezera pa povzroča, da je mirovanje vode v jezeru še izrazitejše  (Remec 
Rekar, 2004). Zadrževalni čas vode pa se je s sanacijskimi posegi zelo zmanjšal. Z dotokom 

Radovne in položitvijo natege so se umetno spremenile hidrološke značilnosti jezera. 
Zadrževalni čas vode je pred tem znašal 4 leta, potem pa se je zmanjšal na leto in pol 
(Remec-Rekar, 2008). Prav tako se je spremenilo kroženje vode v jezeru, ki sedaj v času 
spomladanske in jesenske homotermije zajame celotno globinsko plast, ki se pred sanacijo ni 

v celoti premešala (Poglavje 2.2). 
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Slika 4:  Blejsko jezero – pritoki in iztoki  

 
Vir: Vode Blejskega kota (Remec-Rekar, 2004) 
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4.3 Klimatske značilnosti 
 

V poletnem času, se zgornja plast jezerske vode segreje, tako da se je v jezeru mogoče 
kopati. Srednja mesečna temperatura površinske vode jezera meri v najtoplejšem mesecu (v 
avgustu) 22,7

o
C, prav tako pa ima tudi v juliju temperaturo vode nad 22

oC. V povprečju 
temperature nad 22

o
C lahko nastopijo od junija do septembra. Zaradi ugodnih temperatur 

vode ima Bled najdaljšo kopalno sezono izmed vseh alpskih letovišč. Za obdobje 1922-1987 

znaša povprečna letna temperatura površinske jezerske vode 12,4o
C (Remec-Rekar, Bat, 

2005, povzeto po Kolbezen,1998) in 12.9
o
C za obdobje 1985–2000. 

Jezero v povprečju prejme okrog 1600 mm padavin (Remec-Rekar, Bat, 2005). 

Povprečna temperatura površinske vode se je v zadnjih 35ih letih zvišala za približno 
0,5

o
C. 

V poletnem času se v jezeru oblikuje temperaturna stratifikacija (Poglavje 2.1). 

 

5 Družbenogeografski dejavniki v pojezerju 

 

Rezultati raziskav kažejo na vse slabše stanje jezera, ki se je po obdobju izboljšanja (po 

izgradnji natege), v zadnjih letih znova poslabšalo. Glavni dejavnik, ki vpliva na pospešeno 
staranje jezera, je zagotovo človek.  

 

5.1 Populacijsko onesnaževanje ali gibanje števila prebivalcev 

 

Če želimo torej predstaviti onesnaževanje jezera s strani prebivalstva, in oceniti t.i. 

populacijsko onesnaževanje, je potrebno najprej omeniti, da so podatki o prebivalstvu v 
pojezerju zgolj ocene, saj je dejansko kar nekaj naselij samo deloma vključenih v pojezerje, 
ne pa v celoti in zato nimamo natančnih podatkov o vplivu le-teh na onesnaževanje jezera 

(Karta 3). V pojezerje spada 6 naselij. Največji del obsega Bled, ki je največje naselje 
istoimenske občine. Potem so tu še naselja, ki so del občine Gorje, to so Zgornje (središče 
občine) in Spodnje Gorje, Poljšica pri Gorjah, Višelnica in Mevkuž (Karta 3). 

 

Karta 2: Blejsko jezero – naselja pojezerja 
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Preglednica 4: Blejsko jezero – spreminjanje števila prebivalstva v naseljih, ki so del pojezerja 

  1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2012 

Indeks 

1869/2012 

Bled 1314 1415 1415 1646 1983 2753 3387 3844 4156 4765 5332 5664 5252 5256 400 

Mevkuž 115 133 138 138 141 123 114 88 118 111 101 83 86 83 72 

Poljšica pri Gorjah 224 190 232 238 224 288 271 291 314 257 254 231 251 243 108 

Spodnje Gorje 325 345 352 455 544 630 345 799 863 797 887 956 997 1000 308 

Višelnica 76 79 86 82 99 86 95 112 110 106 87 89 67 68 89 

Zgornje Gorje 203 200 190 173 273 244 312 389 438 553 566 519 532 489 240 

Skupaj 2257 2362 2413 2732 3264 4124 4524 5523 5999 6589 7227 7542 7185 7139  

Indeks rasti 
1869/ 

1880 

1880/ 

1890 

1890/ 

1900 

1900/ 

1910 

1910/ 

1931 

1931/ 

1948 

1948/ 

1953 

1953/ 

1961 

1961/ 

1971 

1971/ 

1981 

1981/ 

1991 

1991/ 

2002 

2002/ 

2012 

1910/ 

2012  

  105 102 113 120 126 110 122 109 110 110 104 97 99 316  

Avtor: Špela Gorjanc 

Vir: SURS, 2012; Vpliv pojezerja na onesnaženost Blejskega jezera (Rejec-Brancelj, 1987) 

 

Spreminjanje števila prebivalstva v naseljih, ki so del pojezerja, je pred približno tridesetimi 
leti obravnavala Irena Rejec-Brancelj. Prebivalstvo je med letoma 1890-1948 počasi 
naraščalo, nekoliko hitreje po drugi svetovni vojni (Rejec-Brancelj, 1987), kar je takrat 

značilno za celotno današnje Slovensko ozemlje. Rejec-Brancelj je ocenila število prebivalcev 
na približno 5000, domnevam, da so enake številke tudi v današnjem času, glede na to da se 
število prebivalcev v 30ih letih ni drastično spremenilo. 

Jeršič je leta 1965 vasi v Blejskem koti razvrstil na več skupin glede na gibanje 

prebivalstva, kot posledica različnih ekonomskih sprememb (Rejec-Brancelj, 1987): 

· Mevkuž: do 2.sv. vojne ima močno agraren značaj, zlasti po drugi sv. vojni je opazno 
nazadovanje prebivalstva, kot posledica prometne odmaknjenosti, tudi razvoj drugih 

dejavnosti je v zaostajanju 

· Zgornje Gorje, Višelnica: do leta 1900 je št. preb. stagniralo, nato se začne počasna rast. 
Ta naselja so ostala precej agrarna in si niso pridobila pomembnejših neagrarnih funkcij. 
Že v predvojnem času so začela oddajati delovno silo Jesenice. Zlasti po vojni je začelo št. 

Preb. v Zg. Gorjah naraščati (1931-61 se poveča za 96 %), predvsem na račun delavskih 
družin 

· Spodnje Gorje: porast preb. po izgradnji bohinjske železnice (delovna sila, prometna 
zveza z industrijskimi Jesenicami) in predvsem z izkoriščanjem gozdov 

· Bled: leta 1960 nastane z združitvijo 5ih naselij in dobi status mesta – najmanj se je širilo 
Milno (ohranilo staro vaško jedro), v ostalih delih se je začel močnejši turistični (turistične 
vile) in gospodarski razvoj – veliko št. priseljencev iz drugih območij Blejskega kota (1963, 
30 %). 

 

Skupno število prebivalcev v naseljih, ki so del pojezerja, se je med letoma 1869 in 2012 
povečalo za približno trikrat (Graf 3). Največje povečanje števila prebivalcev beležimo v 

naselju Bled, ki je središče občine Bled. Dolgo časa je blejska občina obsegala vsa 
obravnavana naselja, leta 2006 pa se je izoblikovala samostojna občina Gorje z občinskim 
središčem Zgornje Gorje. V naselju Bled se je število prebivalcev od leta 1869 do leta 2012 

narastlo s kar štirikratno rastjo. Podobno rast je doživljalo naselje Spodnje Gorje, ki se je v 
skoraj 150 letih trikrat povečalo, malo manj pa Zgornje Gorje (Graf 2). 
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Naglo rast je naselje Bled doživljalo v prvi polovici 20. stoletja, predvsem na račun turizma, 
kar za druga naselja takrat ni bilo tako izrazito. Višek rasti je naselje doživelo leta 1991, 
vendar je število prebivalcev v zadnjih dvajsetih letih upadlo za približno 400, kar 
vpliva tudi na upad skupnega števila prebivalcev. Število prebivalcev se v drugih naseljih ni 

bistveno spremenilo, nekoliko je naraslo število prebivalcev v Spodnjih Gorjah, drugod pa je 
opazen rahel padec števila prebivalstva. 
 Iz tega lahko sklepamo, da so bili pritiski prebivalstva na jezero v preteklosti mnogo 

večji, tako zaradi velike rasti v naselju, ki je neposredno ob jezeru, kot zaradi takrat še 
neurejene kanalizacije v začetku 20. stoletja. Količine odplak, ki jih proizvedejo prebivalci v 
pojezerju, so bile precej zmanjšane s sanacijskimi ukrepi v preteklosti (ureditev kanalizacije), 

vendar ti še niso v celoti končani (o tem pa je več govora v poglavju 7.8.). V zadnjih dvajsetih 
letih se pritiski prebivalstva v pojezeju niso povečali, rast števila prebivalstva je v zadnjih 
dvajsetih letih celo negativna (Graf 2). 

 

Graf 1: Blejsko jezero - rast števila prebivalcev v naseljih, ki so del pojezerja (1869-2012) 

 
Avtor: Špela Gorjanc 

Vir: SURS, 2012 

 

5.2 Turizem 

 

Turizem se je začel razvijati konec 19. stoletja, šele v letu 1896 zasledimo prve prihode tujih 

državljanov, ki so za turistične namene začeli odkupovati zemljišča okrog Blejskega jezera 
(Jeršič, 1967). Močnejši razmah je turizem doživel po letu 1849, ki je kraj prometno povezala 
z večjimi mesti takratne Avstro Ogrske, vsaj z Ljubljano. Novo obdobje v blejskem turizmu je 

nastalo leta 1852 s prihodom švicarja Arnolda Riklija, ki je bil začetnik zdravstvenega turizma 
na Bledu z odprjem Naravnega zdravstvenega zavoda tri leta kasneje. Bled se je po njegovem 

prihodu začel vse hitreje razvijati do prve svetovne vojne (Benedik, 2003). 

 Na povečan turistični obisk je vplivalo dokončanje gorenjske železnice Ljubljana – 

Jesenice – Trbiž v letih 1869 in 1870, ter Turska železnica preko Beljaka – Jesenic – Bleda – 

Bohinjske Bistrice do Trsta v letu 1906. Železnica je Bledu približala pomembna središča, na 
postajo Bled je skozi dnevno pripeljalo 10 hitrih vlakov in 12 potniških vlakov (Benedik, 
2003). 
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Graf 2: Bled - število vseh gostov (1990 – 2007) 

 
Vir: Možnost nadaljnjega razvoja turizma na Bledu (Markič, 2008) 

 

 Po podatkih o številu gostov med letoma 1990 in 2007, lahko opazimo ponovno rast 

števila nočitev po letu 2000. Kljub temu, je po podatkih za leto 2007 število gostov naraslo 
na 197.600, kar je največ do sedaj, od tega je 179.119 tujih gostov in 18.481 domačih. Število 
nočitev zabeleženih v letu 2007 je 499.600, pa letu 2009 nekoliko manj 476.962, verjetno na 

račun gospodarske krize. 
 

Graf 3: Blejsko jezero – število vseh nočitev v občini Bled (2009) 

 
Avtor: Špela Gorjanc 

Vir: SI-Stat podatkovni portal (SURS, 2012) 
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Graf prikazuje število nočitev v celotni občini Bled, ki vključuje tudi naselja, ki niso del 
pojezerja, zato govorimo bolj o ocenah vpliva turizma na jezero. Kljub temu nam jasno kaže 
močan porast števila nočitev v poletnem času, višek doseže v času visoke sezone, v mesecu 
avgustu (Graf 4). Po tem število nočitev naglo upade. V preostalem delu leta je število 
približno štirikrat manjše. V celotnem letu so v Blejski občini beležili 476962 nočitev, pomeni 
1307 nočitev povprečno na dan. Za lažjo predstavo lahko primerjamo število nočitev z število 
prebivalcev v občini Bled,. Leta 2009 je le-to znašalo 8129 prebivalcev, kar pomeni, da 

povprečno število nočitev na dan nikoli ne preseže števila prebivalcev, tudi v avgustu ne, ko 
je povprečno število nočitev na dan znašalo 3212. 

 Turizem je na območju Blejskega jezera prisoten že dolgo časa, število gostov in 
njihov vpliv na vode se je sicer v zadnjih letih nekoliko povečal, vendar kljub upoštevanju da 

turisti na dan porabijo 2-krat več vode in detergentov kot domačini, ter ob upoštevanem 
vplivu enodnevnih obiskovalcev in oseb, ki bivajo v počitniških bivališčih, ne moremo 

pričakovati da bi bil turizem prevladujoč dejavnik, ki v zadnjih letih vpliva na ponovno 

slabšanje jezera. 
 

5.3 Promet 

 

Bled ima ugodno prometno lego, le nekaj kilometrov ga loči od gorenjske avtoceste, skozi 
Blejsko občino pa vodi tudi železniška proga. Iz smeri Lesc pripelje na Bled asfaltirana cesta, 

ki vodi ob vzhodnem in južnem robu Blejskega jezera proti Bohinju (Karta 3). To je 

najpomembnejša in najbolj prometna cesta. Poleg te vodi cesta naokrog neposredno ob 
jezeru, kar vpliva na onesnaževanje jezera s spiranjem snovi s cestišč in zlitjem snovi ob 
prometnih nesrečah. 

Problematičen je prav tako promet znotraj občine in centra Bleda. Občina se 
zaradi neurejenega prometa sooča z velikimi prometnimi težavami, kot so zastoji, 
obremenjevanje turističnega središča, onesnaževanje jezera, hrup. Vse to je posledica 
posledica nezgrajenih obvoznih cest proti Bohinju in Pokljuki ter pomanjkanja 

garažnih hiš oz. urejenih parkirnih površin. 
Vendar se po skoraj štiri desetletja trajajočih razpravah okoli blejskih obvoznic 

stvari rešujejo v pravo smer. Blejski občinski svet je namreč že potrdil občinski 
prostorski načrt za izgradnjo južne razbremenilne ceste. Direkcija RS za ceste 

predvideva gradnjo krožišča ob vstopu na Bled in gradnjo celotnega, 3,3 km dolgega 
kraka južne obvoznice, ki bo središče Bleda in predvsem obalo Blejskega jezera 

razbremenila obremenjujočega prometa (Ahačič, M., 2011). Ob neznosno 

naraščajočem prometu skozi Bled sta potrebni obe, južna razbremenilna cesta proti 
Bohinju, kot severna razbremenilna cesta proti Pokljuki, za katero se že pripravlja 
potrebna dokumentacija. 
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Karta 3: Blejsko jezero – prometno omrežje pojezerja 

 
Vir: Najdi. si zemljevid (GURS, 2012) 

 

5.4 Intenzivna živinoreja v zaledju Blejskega jezera 

 

V Blejskem pojezerju so možnosti za poljedelstvo razmeroma majhne, vse kmetije se namreč 
nahajajo v hribovskem, oz. gorsko-višinskem območju občine Gorje, čigar posledica so 
neugodne pridelovalne razmere. Visok je delež mešanih in dopolnilnih kmetij  (Torkar, 2011). 

Kmetijstvo v pojezerju Blejskega jezera je eno izmed pomembnejših onesnaževalcev jezera. 

Na jezero vpliva tako kmetijstvo z umetnimi gnojili, kot intenzivna živinoreja v zaledju. 

 Podatkov o porabi mineralnih gnojil po občinah niso na voljo, saj se podatki o porabi 
mineralnih gnojil po posameznih občinah sistematične ne beležijo. Na voljo so zgolj podatki o 
porabi mineralnih gnojil na nacionalni ravni, ki jih po posebni metodologiji izdela Statistični 
urad Republike Slovenije in sicer ne na podlagi uporabe, temveč na podlagi podatkov o 
prodaji, prometu itd. Za lažjo predstavo sem zato pripravila karto rabe tal v pojezerju 

Blejskega jezera, ki nam jasno kaže položaj intenzivne živinoreje v občini Gorje (Karte 4).  

 Karta nam kaže območja trajnih travnikov, kjer so možna območja intenzivne 
živinoreje v pojezerju. Veliko večino območja pojezerja prekriva gozd in ostale poraščene 
površine (49 %), večino ostalega deleža pa si delijo pozidana in sorodna zemljišča (21%), ter 
območja trajnih travnikov, ki zavzemajo četrtino ozemlja (Graf 4). Podatki nam torej kažejo 
na velik delež trajnih travnikov, predvsem na območju občine Gorje, kjer je razširjena 
intenzivna živinoreja. Skoraj 65 % je delež pašne živinoreje na območju, približno četrtino 
predstavlja mešana živinoreja, manjši delež pa prašiči in perutnina (SURS, 2001). 
Ključni okoljski vidik intenzivne živinoreje je, da živali presnavljajo krmo in skoraj vsa hranila 
izločajo prek hlevskega gnoja, ki se ob deževjih intenzivno izpira v jezero. 
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Graf 4: Blejsko jezero – raba tal v pojezerju 

 
Avtor: Špela Gorjanc 

Vir: GURS, 2012 

 

Karta 4: Blejsko jezero – raba tal v pojezerju 
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5.4.1 Krmljenje rib, oz. razširjen športni krapolov 

 

Blejskemu jezeru krmljenje rib zelo škoduje. Ribiči namreč nenadzorovano mečejo v jezero 
krmila za privabljanje rib, pri čemer je problematična hrana boli, Po besedah predsednika 

ribiške družine, g. Novaka, naj bi v jezero zmetali okrog sedem ton te hrane.  Ogromne 
količine te hrane gnijejo na jezerskem dnu in tako spodbujajo razmnoževanje alg. Na to 
opozarjajo na kartah za ribolov, odsvetujejo krmljenje, prepovedano pa je šotorjenje, 

kuhanje in peka ob jezeru. 

 Navidezno zanemarljiv vir organskih snovi in fosforja predstavlja organska vaba za 

krape, ki jo v nekontroliranih količinah ribiči stalno vnašajo v jezero. V pripravi je zakon o 

sladkovodnem ribištvu, ki bo dovoljeval največ 5 kg vabe na ribiča dnevno. Ribiči danes 
predstavljajo velik vpliv na onesnaževanje jezera. Problematična je namreč predvsem 
sestava vab, t.i. bojlijev, v katerih so lahko vse mogoče substance. Vsaka vaba vsebuje 
koncentrirane hranljive snovi, kot so ribja moka, sojina mast, mleko v prahu, jajca, mleta, 

drobovina,... Analize so prav pokazale, da so v njej prisotni tudi steroidi, konzervansi, 

vzpodbujevalci teka in laksativi, ki imajo nalogo krapa privabiti in mu vzbuditi neustavljiv tek 

s tem, da po zaužitju pospešeno iztreblja in je kar naprej lačen (Valič, 2008). 
 Vsebnost fosforja v vabi je odvisna od sestavin, v vsakem pa je vsebnost fosforja 

najmanj 1-2 %, kar pomeni v minimalno 22 tonah hranljivih organskih snovi, kolikor je ribiči 
vsako leto po ocenah Remec-Rekarjeve vnesejo v jezero, 220 do 440 kg fosforja. Ogromna 

količina organskih snovi, ki pride v jezero s hrano ali krapovi iztrebki, v procesu mineralizacije 
porablja kisik. V razmerah brez kisika prične organska snov na dnu gniti, zaloga fosfatov pa se 
začne sproščati v vodo in vključevati v prehranjevalno verigo. Tako se jezero še dodatno 
bogati s fosforjem in se evtrofikacija stopnjuje (Račič, 2011). 
 Problem krmljenja rib je, da je to nemogoče nadzirati in posledično kaznovati, edini 
učinkovit ukrep bi bil prepoved krmljenja rib in rac. Ker je je jezero v državni lasti, bi morala 
država sprejeti ustrezen odlok, ki bi to prepovedoval. 

 

5.5 Ribogojnica Bled 

 

Začetki ribogojstva v ribiški družini Bled segajo vse so leta 1956. V letu 1972 je bilo izdan 
lokacijsko in gradbeno dovoljenje za objekt ribogojnica in vališče, ki se je do danes razvilo v 
najuspešnejšo ribogojnico v svoji regiji in širše. Danes ribogojnica uspešno vali tudi do 1 

milijon iker potočne postrvi, 300.000 iker lipana in 20.000 iker sulca, poleg teh pa vali tudi 

jezersko postrv. Njihova prodaja se močno povečuje, tako doma kot v tujini (Ribiška družina 
Bled, 2012). 

Ribogojnica se nahaja le nekaj metrov pred izlivom Mišce v jezero, ki skoznjo tudi 
teče. Točnih podatkov o količini fosforja, ki prihaja v jezero iz ribogojnice nimamo, lahko pa 
sklepamo o onesnaževanju ribogojnice na podlagi količine fosforja, ki priteče v jezero z 
Mišco. 
 Primerjava količin fosforja, ki pridejo v jezero, nam jasno pokaže, da je pritok Mišca 
največji vir hranilnih snovi. Na poti ga namreč onesnažujejo kmetijske površine, nekatera 
naselja, ter odplake iz ribogojnice (Maja Roš, Delo 1997).  V letu 2006 je v jezero namreč 
prinesel 142 kg  fosforja več, kot ga iz jezera uspe odvajati natega(Preglednica 5). Če bi torej 
zmanjšali količino fosforja, ki prispe v jezero z Mišco, bi dosegli nevtralno stanje količin 
fosforja, v primeru da bi količino uspeli zmanjšati še bolj, oz. z natego odvzeti več fosforja, bi 
sčasoma lahko dosegli proces zdravljenje jezera. 
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Preglednica 5: Blejsko jezero – primerjava količine vnesenega fosforja z Mišco in 
odplavljenjega z natego 

leto 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

 kg P kg P kg P kg P kg P kg P kg P kg P kg P kg P kg P kg P 

natega 291 244 192 284 300 336 325 267 308 357 217 260 

Mišca 120 209 279 413 256 138 286 212 231 372 335 402 

razlika -171 -35 +87 -129 -44 -198 -39 -55 -77 +15 +118 +142 

Vir podatkov: Remec-Rekar, 2007 

 

Graf 5: Blejsko jezero -  Količina vnesenega fosforja z Mišco in odplavljenega z natego 

 

Vir podatkov: Remec-Rekar, 2007 

 

Graf nam kaže stalen trend naraščanja vsebnosti fosforja v letih 2003-2006, v letih 2005 in 

2006 beležimo manjšo količino odplavljenega fosforja s pomočjo natege in povečevanje 
količine fosforja v jezeru med letoma 2003 in 2006 (Graf 5). 

 

Kljub temu, da so podatki o količinah fosforja, ki prihajajo v jezero z dotokom Mišce veliki, je 
bil pred sanacijskimi posegi stanje še veliko slabše. Po podatkih, ki jih navaja Irena Rejec 

Brancelj v svojem diplomskem delu (1987) so bile količine fosforja, ki so onesnaževale jezero 

v preteklosti, veliko večje: 
 

Preglednica 6: Blejsko jezero – Količina fosforja, ki je s pritoki prihajala v jezero pred in po 

sanacijskih posegih 

 1978* 1981 1982 

Mišca 582 959 487 

Krivica 128 190 71 

Solznik 652 52 18 

Vir: Stanje Blejskega jezera in doseganje okoljskih ciljev do leta 2015 (Remec-Rekar, 2007) 

 

Iz tabele je razvidno, da se je stanje po sanacijskih posegih (Poglavje 7) očitno izboljšalo. 
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6 Stanje Blejskega jezera 

 

6.1 Onesnaževanje Blejskega jezera 

 

Že v preteklosti so se pojavljala vprašanja, kaj natančno se dogaja z Blejskim jezerom. Prvi 

znaki onesnaženja in spremljajoči pojavi pospešenega staranja so se začeli kazati že v začetku 
20. stoletja, takrat so namreč beležili večji pogin rib (Gradnik, 1946). Kakovost jezera pa je v 

petdesetih letih občutno nazadovala in v 70ih dosegla hiperevtrofno stanje (Remec-Rekar, 

Bat, 2005). 

 Značilna odmaknjenost Blejskega jezera od prodonosnih rek mu je omogočila, da je 
ubežalo usodi zasipavanja, ki je v preteklosti doletela številna alpska jezera, in se je ohranilo 
do danes. V geološki preteklosti, v času medledenih dob, sta strugi obeh Sav na območju 
Blejskega kota, zaradi hitrega erozijskega poglabljanja ostali precej nižje od gladine jezera. 
Obenem pa je v pleistocenu Bohinjski ledenik v severozahodnem delu Blejskega kota tudi 

Radovni zaprl naravno pot do jezera, kar je povzročilo, da Blejsko jezero ni bilo povezano z 

večjimi vodotoki. 
 Čeprav je najprej kazalo, da ga je slednje zaščitilo pred zasipavanjem, so ravno 
hidrološke in morfološke značilnosti jezera pospešile njegovo staranje. Ob tem je seveda 
potrebno predpostaviti, da je ključni dejavnik pospešenega staranja zagotovo antropogeno 
onesnaževanje jezera, vendar o tem več pozneje. Blejsko jezero je doletela usoda staranja z 
vedno izrazitejšo evtrofikacijo (Poglavje 2) – zaradi umetnega priliva organskih in mineralnih 

snovi naraste produktivnost organizmov, ki s svojimi proizvodi pospešujejo zakopnitev. 
 Med naravne pogoje, ki so bistveni za pospešeno staranje Blejskega jezera, uvrščamo 
majhen dotok sveže vode, majhno padavinsko zaledje v površini jezera, slaba pretočnost, oz. 
majhna izmenjava vode in njegova zatišna lega (manjša vetrovnost), obenem pa so je prav 
tako neugodno razmerje epilimnija in metalimnija k hipolimniju (Poglavje 2). 

 Razmerje med dušikom in fosforjem v Blejskem jezeru (Slika 4), kaže, da se prisotne 
zaloge fosforja v Blejskem jezeru porabijo prej, kot mnogo večje zaloge dušika. V času ko se 
na primer porabi 20 mg fosforja na m

3, se porabi 0,15 mg dušika na m3, oz ob dvakrat večji 
porabi fosforja (40 mg/m

3), porabi tudi dvakratna količina dušika (0,30 mg/m3
), saj sta 

elementa v premem sorazmerju. Razmerje med količino porabljenega fosforja in količino 
porabljenega dušika je torej približno 1:133.  Ob sočasni porabi majhne količine dušika, se 
fosforja porabi kar 133-krat hitreje. Iz tega lahko sklepamo, da je fosfor omejitveni faktor 

fotosinteze (evtrofikacije) v Blejskem jezeru, kar je enako kot v večini alpskih jezer. 
 

Slika 5: Blejsko jezero - razmerje dušika in fosforja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Sanacija Blejskega jezera (Rismal, 2005) 



24 

 

Po podatkih razvrščanja jezera v trofične kategorije glede na OECD kriterije (Poglavje 1.2.2.), 
je razvidno, da je onesnaženost jezera odvisna že od zelo nizkih koncentracij fosforja v 
jezerski vodi. 

 

6.2 Primerjava stanja Blejskega jezera 

  

Kakovost vode Blejskega jezera spremljamo z nadzornimi monitoringi vse od leta 1975 

(Poglavje 1.2.1.). Do leta 2006 se je trofično stanje jezer ocenjevalo na podlagi OECD 
kriterijev, s pomočjo katerih lahko izrazimo vpliv na ekološko stanje jezer. S pomočjo 
indikatorjev kakovosti vode lahko jezero glede na velikost vpliva uvrstimo v eno izmed 

trofičnih kategorij (Preglednica 7). 

 

Preglednica 7: Blejsko jezero  - primerjava stanja (1977-2011) 

trofična 

stopnja 

celotni 

fosfor 

anorganski 

dušik 

prosojnost prosojnost klorofil-a klorofil-a 

 (letno 

povprečje) 
(letno 

povprečje) 
(letno 

povprečje) 
(minimum) (letno 

povprečje) 
(maksimum) 

 (µg P/l) (µg N/l) (m) (m) (µg/l) (µg/l) 

u-oligotrofno < 4 < 200 > 12 > 6 < 1 < 2,5 

oligotrofno < 10 200 - 400 > 6 > 3 < 2,5 < 8 

mezotrofno 10 - 35 300 - 650 6 - 3 3 - 1,5 2,5 - 8 8 – 25 

evtrofno 35 - 100 500 - 1500 3 - 15 1,5 - 0,7 8 - 25 25 – 75 

hiperevtrofno >100 > 1500 < 1,5 < 0,7 > 25 > 75 

1977 - 79 76 760 4,5 1,1 - - 

1980 - 82 56 478 5,7 1,0 - - 

1983 - 85 24 397 5,8 2,2 - - 

1986 - 88 29 498 5,4 1,7 8,7 65 

1989 - 91 27 388 5,6 1,9 5,6 35 

1992 - 94 25 410 5,8 2,0 4,7 27 

1995 - 97 14 476 6,9 3,5 3,0 14 

1998 - 2000 16 508* 5,4 1,9 8,0 34 

2001 - 2003 13 254 (445*
1
) 7,0 3,7 6,0 22,4 

2004 - 2006 13 298 (421*
2
) 6,6 3,6 4,5 16,6 

2007 - 2009 12 374 6,6 - 7,4 - 

2010 - 2011 11 291 5,3 3,2 5,6 12,7 

( -  ) ni meritev  

*zaradi sprememb metod za določanje anorganskega dušika je v izračunu upoštevan skupni 
dušik (1998-2000) 
1
 podatka o skupnem dušiku za leto 2003 ni 

1
 v tem obdobju je podatek o skupnem dušiku samo za leto 2006, zato morda ni povsem 

primerljiv z ostalimi 

Vir: Stanje Blejskega jezera in doseganje okoljskih ciljev do leta 2015 (Remec-Rekar, 2007); 

Kakovost vode v Sloveniji (Remec-Rekar, 2008-2011) 

  

                                                           
1
 podatka o skupnem dušiku za leto 2003 ni 

2
 v tem obdobju je podatek o skupnem dušiku samo za leto 2006, zato morda ni povsem primerljiv z ostalimi 
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V preglednici vidimo primerjavo kakovosti jezera med letoma 2006 in 2011. Navedene so 

povprečne letne vsebnosti celotnega fosforja, anorganskega dušika, klorofila a in prosojnosti 
v Blejskem jezeru v obdobju 1977-2011, na osnovi kriterijev, po katerih se je do leta 2006 

določalo ekološko stanje Blejskega jezera. Čeprav se je trofičnost Blejskega jezera ocenjevala 
na podlagi OECD kriterijev le do leta 2006, so zaradi lažje predstave na podlagi teh prikazani 
tudi podatki zadnjih let. 

 Kljub temu, da je jezero še med letoma 77-82 po OECD kriterijih uvrščeno med 
evtrofna jezera, ga od leta 1983 ponovno uvrščamo med mezotrofna jezera. Kot sem 

omenila že prej, je fosfor omejitveni dejavnik evtrofikacije v Blejskem jezeru (Poglavje 6.1) in 
obenem ključni element, na podlagi katerega ga uvrščamo v trofično kategorijo, zato sem 
letno povprečje količine fosforja posebej prikazala s pomočjo grafa, ki nam enostavno 
ponazarja zmanjšanje količine fosforja v jezeru (Graf 1). Količine fosforja so po prvem večjem 
sanacijskem posegu, tj. dovodu čiste vode iz Radovne, ostale velike, vendar so se po 
odvajanju onesnažene globinske vode z natego pričele naglo zmanjševati. Zaradi ukrepov se 
danes so količine fosforja precej manjše, jezero je po količini fosforja na meji med 
mezotrofnim in oligotrofnim stanjem. Majhne količine fosforja so zavajujoče in dajejo lažne 
vtise o obremenjenosti in urejenosti pojezerja. 

Cvetenja resda niso več tako pogosta in voda v jezeru je bolj prosojna, vendar stanje jezera 
kljub temu še ni stabilno, kar se odraža v občasnih cvetenjih fitoplanktona, zadnje smo 

beležili v zimskem času leta 2011. 

 

Graf 6: Blejsko jezero – spreminjanje količine fosforja (1977-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Stanje Blejskega jezera in doseganje okoljskih ciljev do leta 2015 (Remec-Rekar, 2007); 

Kakovost vode v Sloveniji (Remec-Rekar, 2008-2011) 

 

6.3 Cilj Vodne direktive in nova metodologija 

 

Z Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/EC), smo sprejeli nov pristop v politiki do voda, prišlo je 
do bistvenih sprememb na področju ocenjevanja kakovosti površinskih voda. Na osnovi 
kriterijev, ki jih določa Uredba o stanju površinskih voda (UR.l.RS 14/09), leta 2007 se je prvič 
določalo kemijsko in ekološko stanje Blejskega jezera (Poglavje 1.2.3.). 
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Vodna direktiva zahteva dobro ekološko stanje vseh vodnih teles do 2015. Dobro ekološko 
stanje le malo odstopa od naravnega stanja jezera, kjer človekovi vplivi še niso pustili večjih 

posledic v vodnem ekosistemu. 

V primeru, da Blejsko jezero ne doseže dobrega ekološkega stanja, sledijo potrebni sanacijski 

ukrepi, oz. so Sloveniji kot državi članici EU naloženi penali. 
 

Preglednica 8: Blejsko jezero - ocena ekološkega stanja na osnovi fitoplanktona (2006-2011) 

Razred ekološkega stanja Razmerje ekološke kakovosti (REK) 

ZELO DOBRO ≥ 0,8 

DOBRO 0,6 - 0,79 

ZMERNO 0,4 - 0,59 

SLABO 0,20 - 0,39 

ZELO SLABO < 0,2 

Blejsko 

jezero / leto 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Biovolumen 

[mm3 L-1] 

0,53 0,62 0,56 1,0 0,8 1,3 2,2 2,1 2,3 

Brettum 

indeks 

0,60 0,72 0,55 3,40 2,86 3,8 3,8 3,73 3,79 

REK skupni 

 

0,57 0,67 0,56 0,58 0,49 0,57 0,57 0,56 0,56 

Ekološko 
stanje 

zmerno dobro zmerno zmerno zmerno zmerno zmerno zmerno Zmerno 

Vir: Kakovost jezer v Sloveniji (Remec-Rekar, 2007-2011) 

 

Po novi Metodologiji za oceno trofičnosti na osnovi fitoplanktona (odraža trofične razmere v 
jezerih) je bilo stanje Blejskega jezera v obdobju 2006 - 2011 ocenjeno kot zmerno. Najslabše 
je bilo ovrednoteno stanje fitoplanktona, ki je najobčutljivejši biološki element za 
ugotavljanje obremenitve jezer s hranili in določa stanje modula trofičnosti. 
Podatki državnega monitoringa kakovosti površinskih voda kažejo, da Blejsko jezero zaradi 
preobremenjenosti s hranili v obdobju 2003- 2011 ni doseglo dobrega stanja in da se stanje 

slabša. Kljub temu da je današnje stanje jezera bistveno boljše od stanja v 70ih letih (pred 
izgradnjo natege), Blejsko jezero po novih kriterijih ne dosega dobrega stanja. 

 Po podatkih Agencije RS za okolje se REK vrednosti multimetrijskega indeksa za 

fitoplankton sicer gibljejo tik pod mejo dobrega stanja in je dejansko stanje Blejskega jezera 

na meji med dobrim in zmernim stanjem (Remec-Rekar, 2012). 

Kljub temu, da so vrednosti REK zelo blizu meje med dobrim in zmernim stanjem, je iz zgoraj 

prikazanih meritev opazno, da se pritiski na jezero stopnjujejo in ne zmanjšujejo, kar nas 

oddaljuje od dobrega stanja, ki bi ga morali po zahtevah Vodne direktive doseči do leta 2015. 
 

7 Sanacija, oz. zdravljenje blejskega jezera 

 

7.1 Koncepti sanacije 

 

V petdesetih letih 20. stoletja je močno cvetenje jezera opozorilo na močno onesnaženo 
jezero (Rismal, 2005). V letu 1945 je Uprava za vodno gospodarstvo SRS Slovenije naročila 
prva resna kemična in biološka preučevanja, med letoma 1949 - 1954 zasledimo več 
strokovnih elaboratov, ki pa so bili kasneje strokovna podlaga za pripravo sanacijskega 
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programa Blejskega jezera (Podlipnik, 1999). Ukrepi v smeri zdravljenja Blejskega jezera so se 

začeli v 50ih letih, po tem, ko je močno cvetenje jezera opozorilo na močno onesnaženo 
jezero. 

 

Historiat sanacijskih ukrepov (Rismal 2005; Podlipnik, Lukan, 1999) za Blejsko jezero: 

· leta 1954 je tedanja Uprava za vode SRS je imenovala za zdravljenje jezera strokovno 

komisijo znanstvenikov 

· leta 1955 je strokovna komisija določila izvedbo osnovnih sanacijskih del: 
1. ureditev obvezne kanalizacije Bleda kot takojšen sanacijski ukrep 

2. umetno povečanje pretoka skozi jezero s kisikom bogate vode iz Radovne, vse čiste 
studence speljati v jezero in ne v kanalizacijo 

3. odvod hipolimnijske vode z dna jezera, kot dopolnilni ukrep, če prva dva ne bi 
zadostovala 

4. proučiti ves študijsko-raziskovalni material in postaviti smernice za ostala raziskovalna 

dela 

· komisija je nasprotovala izgradnji natege, ker naj bi ta z NH4 in H2S nedopustno 

onesnažila Savo Bohinjko 

· leta 1959 Izvršni svet LRS odobri investicijski program za sanacijo jezera (z dne 30.10. 

1959 pod št. 1532/4), ki ga je izdelala Uprava za vodno gospodarstvo LRS. Poleg ureditve 
kanalizacije in okolja, je osnovni element sanacijski ukrepov predstavljal ca. 2,4 km dolg 

na novo zgrajen cevovod za 2,0 m
3/s svežo s kisikom nasičeno vodo iz Radovne. (Rismal, 

2005, , Podlipnik, Lukan, 1999) 

· V tej odločbi je prav tako bilo predlagano, da se izdelajo še variante dovoda Radovne v 
zaprti izvedbi (cevovodi), razpoložljiv padec pa bi po možnosti energetsko izkoristili. 

Obema rešitvama sta skupni zajetji s peskolovom, tunel pri Hrabčah, ter delno vtočni 
objekt v tlačno cev (Podlipnik, Lukan, 1999). 

· Med letoma 1962 in 1964 je bil objekt zgrajen (zajetje, dovodni rob, tlačni cevovod med 
tunelom in jezerom ter jezerski del cevovoda) in je začel leta 1964 poskusno delovati 
(Podlipnik, Lukan, 1999). 

· leta 1970 je bila izdana Lokacijska odločba, v istem letu pa je Uprava za vodno 
gospodarstvo izdelala projekt na osnovi modelnega poskusa, narejenega s strani 

vodogradbenega laboratorija. 

· Dokončno so objekt uredili šele 1972 z zmogljivostjo 2 m3
/s 

· med letoma 1964 in 1972 je potekal poskusni zagon dovoda Radovne 

· leta 1972 je bila izvedena poglobitev jezerskega dela cevovoda iz globine 12 m v globino 

19 - 20 m v dveh krakih 

· Istočasno je do leta 1978 potekala ureditev struge Jezernice, s čimer so povečali odtok iz 
jezera. (Podlipnik, 1999) 

· leta 1978 je Izvršni svet občine Radovljica skupaj z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije 
ustanovil posebno strokovno komisijo, ki naj bi spremljala vse ukrepe v zvezi s sanacijo in 

restavracijo jezera, presojala predloge za nadaljnje ukrepe in utrjevala dolgoročni 
program sanacije in restavracije jezera (Podlipnik, Lukan, 1999) 

· leta 1979 je strokovna komisija skupaj z Republiškim komitejem za varstvo okolje in 

urejanje prostora (danes Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) sprejela odločitev, da se 
zgradi natega kot modelni preizkus 1 : 1 za odvajanje hipolimnijske vode (Podlipnik, 

1999) 
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· Zveza Vodnih Skupnosti Slovenije (ZVSS) je naročila študijo o izgradnji natege pri IZG FGG, 
ki je obe različici preveril z v ta namen prirejenim Imbodenovim modelom beiokemičnih 
in fizikalnih procesov fosforja, poglavitnega omejitvenega dejavnika rasti alg, oz. 

evtrofikacije jezera. (Rismal, 2005) 

· leta 1980 je bil položen prvi krak natege v vzhodni kotanji (na osnovi rezultatov študije, ki 
jo je opravil Inštitut za zdravstveni hidrotehniko Univerze v Ljubljani) - 1 km dolg krak je 

· bil položen po jezerskem dnu, nato dvojna cev pod dnom Jezernice, ter umirjevalnik in 

merilnik pretoka vode pred priključkom na kanalizacijo v Milnem 

· leta 1981 je bil položen drugi krak natege in sicer 1,096 km v zahodno kotanjo, z 
dodatnim 0,72 km odcepom v vzhodno kotanjo (Podlipnik, 1999) 

· cev natege je bil pri merilnem objektu prvotno priključena na obstoječi kanalizacijo, 
vendar zaradi njene velike poškodovanosti v tem delu in preprečevanja smradu v okolico, 
je bil položen podaljšek cevovoda 1,1 km od merilnega jezu od Save Bohinjke 

· leta 1982 je začela natega normalno delovati 

· leta 1983 je prišlo do rekonstrukcije glavnega odvodnega kanala, s čimer je bilo 
preprečeno odtekanje jezerske vode v kanalizacijo in del izvirnih voda speljanih nazaj v 

jezero (Rejec-Brancelj, 1987). 

 

Slika 6: Blejsko jezero – zgrajena natega in dovod Radovne 

 
Vir: Presoja posameznih metod za sanacijo Blejskega jezera (Rismal, 1980). 

 

7.2 Dotok Radovne 

 

Leta 1955 je posebna strokovna komisija pri Upravi za vodno gospodarstvo LRS predlagala 

uvajanje Radovne, kot najbolj primeren dolgoročen ukrep, z namenom da se poveča naravni 
pretok jezera, vendar ob sočasni ureditvi obvezne kanalizacije, tretji ukrep, ki je vključeval 
izgradnjo natege, pa je kot neprimernega zavrnila. 

Nategi je prav tako nasprotovala zaradi mnenja, da bo z NH4 in H2S onesnažena voda iz dna 
jezera preveč onesnažila samo Savo Bohinjko (Podlipnik, 1999; Rismal, 2005). 
 Uporabi Radovne je močno nasprotoval znani publicist Pirkovič, ki je menil, da je za 
jezero edina pravilna rešitev natega, ki bo z dna jezera pobrala najbolj onesnaženo vodo 
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(Rismal, 2011). Prednosti natege je videl predvsem v njeni zanesljivosti, preprostosti, 

najcenejši metodi, ki je obenem koristna v stranskih učinkih na mikroklimo, saj bi s svojo 
ogrevalno sposobnostjo omilila blejsko lokalno mikroklimo (Rismal, 2005, Pirkovič, 2007).  

Menil je namreč da bi ledeno mrzle vode iz Radovne usodno ohlajale jezero in 
zaostrile lokalno klimo, medtem ko bi natega jezero ogrevala, saj bi bila sposobna hitreje in 

obilneje akumulirati toploto v jezeru, s tem pa bi kopalno sezono raztegnila v zgodnejši čas in 
jo zavlekla proti jeseni (Pirkovič, 2007). 
 Po tem ko je leta 1959 Izvršni svet LRS odobri investicijski program za sanacijo jezera, 
ki ga je izdelala Uprava za vodno gospodarstvo LRS, je tedanja uprava LRS do jezera zgradila 

ca. 2,4 km dolg cevovod za ca. 2,0 m
3
/s s kisikom nasičeno vodo iz Radovne (Rismal, 2005). 

Poleg ureditve kanalizacije je bilo izdano vodnogospodarsko dovoljenje za  odvzem do 2 

m3/s vode iz Radovne, vendar samo pod pogojem da ima v Grapčah pretok večji ali enak 
7,68 m3/s - zaradi varovanja HE Zasip (Podlipnik, 1999). 

 

Jezero je ponovno zacvetelo, zato je ZVSS v Vodnogospodarskih smernicah predpisala ob 

jezeru izgradno novega velikega kanala, z namenom da bi izpolnila prvi pogoj komisije za 

ozravitev jezera (Rismal, 2005). Gradnja novega kanala se je izkazala za nepotrebno, saj je 

rezultat študije natege za sanacijo Blejskega jezera, ki ga je ZVSS naročila pri Institutu za 
zdravstveno hidrotehniko FAGG pokazal, da bi bila izgradnja natege učinkovitejša, kar se je 
tudi kasneje dejansko pokazalo v hitrem izboljšanju kakovosti jezera, oz. naglem padcu 
koncentracije fosforja in dušika v jezerski vodi (Graf 7) . 

 

Graf 7: Blejsko jezero - povprečna letna vsebnost fosforja in anorganskega dušika 

 
Vir: Sanacija Blejskega jezera (Rismal, 2005) 

 

Poskusni zagon objekta (dovoda Radovne) je opravljal vodnogradbeni laboratorij pri Inštitutu 
za zdravstveno hidrotehniko v Ljubljani, kasneje, leta 1972 pa je objekt prevzela v upravljanje 

Splošna vodna skupnost Gorenjske in ga upravlja še danes, vendar pod drugim imenom. 
Ustanova je od takrat doživela precej reorganizacij, sedaj pa je v direktni podrejenosti 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje (Podlipnik, Lukan, 1999). Zaradi omenjenih težav in 
različnih interesov je bilo dovajanje Radovne zelo neenakomerno  (Slika 7). 
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Slika 7: Dotok Radovne v Blejsko jezero (1974-1998) 

 
Vir: Remec-Rekar, 1998 

 

Zaradi prevelikih količin in nerednega uvajanja in velike obremenjenosti jezera z organskimi 

snovmi, dovod Radovne v prvih letih svojega delovanja ni imel pričakovanih učinkov na 
stanje Blejskega jezera. Ker se stanje jezera po izgradnji cevovoda ni izboljšalo, je prišlo do 
ponovne presoje obeh rešitev sanacije s pomočjo v ta namen prirejenim Imbodeovim 
modelom biokemičnih in fizikalnih procesov fosforja, kot poglavitnega dejavnika evtrofikacije 
jezera. Rezultati modela so pokazali prednost natege (Rismal, 2011). 

 

7.3 Izgradnja natege 

 

Po izgradnji tega cevovoda z izpustom vode na dno jezera se kakovost vode v jezeru še 
vedno ni izboljšala (vzrok za to je še vedno neurejena kanalizacija, slaba kakovost dotokov) in 
je ponovno zacvetelo v letih 1973 1978 in 1980 (Podlipnik, 1999). Zato je ZVSS v 

Vodnogospodarskih smernicah prepisala izgradnjo novega velikega kanala, kar pa se je 

kasneje izkazalo za nepotrebno, saj bi obstoječi kanal ob na novo zgrajeni nategi popolnoma 

zadostoval. Rezultati študije o izgradnji natege za sanacijo Blejskega jezera so namreč 
pokazali večjo učinkovitost natege za sanacijo jezera, kot pa jo je nudilo izpiranje jezera z 

Radovno (Podlipnik, Lukan, 1999). 

 Na osnovi rezultatov študije je bil leta 1980 narejen prvi korak k izgradnji natege - 

1000 m dolg krak je bil položen po jezerskem dnu, nato dvojna cev pod dnom Jezernice, ter 

umirjevalnik in merilnik pretoka vode pred priključkom na kanalizacijo v Milnem. Naslednje 
leto je bil položen drugi krak natege v dolžini 1096 m v zahodno kotanjo ter z dodatnim 720 
m dolgim odcepom v vzhodno kotanjo (Podlipnik, Lukan, 1999). 

 Cev natege je bila prvotno priključena na obstoječo kanalizacijo (pri merilnem 
objektu), vendar je bil zaradi možno poškodovane kanalizacije v tem delu, ter preprečevanje 
smradu v okolico, položen podaljšek cevovoda 1100 m od merilnega jezu do Save Bohinjke 

(po sklepu pristojne komisije). V začetku januarja 1982 je začela natega normalno obratovati 
(Podlipnik, Lukan, 1999). 
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7.4 Kanalizacijsko omrežje 

 

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema na Bledu so pričeli leta 1929, ter kasneje 1931. Potreba 

in obenem vzrok za gradnjo blejske kanalizacije 1930/31, je bil v preprečitvi onesnaževanja 
jezera zaradi odplak, ki so po pobočjih gravitirale v jezero (Plemelj, 1981). Do leta 2000 je 

bilo zgrajenih približno 40 km primarnih kanalizacijskih vodov (Preglednica 6). 

 

Preglednica 9: Blejsko jezero - faze izgradnje kanalizacije v pojezerju (1945-2000) 

Do leta 1945 5,0 km 

Med leti 1945 in 1960 4,5 km 

Med leti 1961 in 1970 4,1 km 

Med leti 1971 in 1982 9,4 km 

Med leti 1983 in 1993 6,0 km 

Med leti 1994 in 2000 10 km 

Vir: Podlipnik, Lukan, 1999 

 

Primarni kanalizacijski sistem predstavljata dva osnovna sistema in sicer: 

· sistem območja Blejskega jezera, ki zbira izvirne vode, podtalnico, padavinske odpadne 
vode in komunalne odpadne vode z območja, ki gravitira v jezero in jih gravitacijsko ali s 
prečrpavanjem (samo manjši del) odvaja v Savo Bohinjko po zbirnem »M« kanalu 

· sistem ožjega zaledja Bleda in vasi severno od Bleda (Gorje – Bled - Selo), zbira vode po 

zbirnem »VS« kanalu z izlivom v Savo Bohinjko. 

VS kanal je bil sicer zgrajen na širšem območju Bleda, ki je neposredno vezan na jezersko 
skledo (območje, ki gravitira v jezero), vendar je občutno vplival na zmanjšanje onesnaženja 
podtalnice in pritokov in s tem na stanje jezera (Podlipnik, Lukan, 1999).  

 V preteklosti so bili studenci, ki napajajo jezero, zaradi prevelike onesnaženosti 
preusmerjeni v M kanal. Blejska kanalizacija je bila med letoma 1982 in 1985 popravljena in 

dograjena, del izvirnih voda pa je bil v tem času speljan nazaj v jezero (Brilly, 1984, Rejec-

Brancelj, 1987). Leta 1979 je takratna Zveza vodnih skupnosti Slovenije izdala vodno 

gospodarske smernice, ki so zahtevale izgradnjo novega glavnega zbiralnika kanalizacije 

Toplice – Mlino, kasneje M kanal (Karta 5). Celovita obnova jezerskega kanala od Toplic do 

Mlina (kasneje t.i. M kanal) je bila končana v novembru 1983. 
Med letoma 1983-1984 je bila izvedena celovita obnova kanala, ki poteka ob jezeru mimo 

hotela Toplice, Kazine in Festivalne dvorane, v tem času pa je bila tudi zaključena  izgradnja 
kanala, ki odvaja del odpadnih voda iz področja okoli hotela Golf izven gravitacijskega 
območja jezera. Med letoma 1985 in 1990 je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje Spodnjih 
Gorij, s čimer so posredno razbremenili potok Mišca, ki se zliva v jezero (Podlipnik, Lukan, 
1999). 

Neurejena blejska kanalizacija je v preteklosti bila glavni razlog za onesnaženje jezera, česar 
pa danes ne moremo več trditi, saj se je z ureditvijo kanalizacije (predvsem v 80ih letih) vnos 
fekalij v jezero zmanjšal kar za 80 % (Remec-Rekar, 1998). V 90ih letih se je izgradnja 

kanalizacije intenzivno nadaljevala, danes je praktično ves Bled že kanaliziran, njegove 
odplake pa so speljane mimo jezera. (Podlipnik, Lukan, 1999). 

Podjetje WTE v skladu s koncesijsko pogodbo izdelal načrt in leta 2006 približno 3 km izven 
Bleda (proti jugu) dokončno zgradil centralno čistilno napravo Bled (Slika VI, št. 6), ki zbira 
vodo obeh kanalov (VS in M kanal). 
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Karta 5: Blejsko jezero – kanalizacijsko omrežje v pojezerju Blejskega jezera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – reka Radovna; 2 – umetno zgrajen dovod Radovne v jezero; 3 – umetno zgrajena natega; 

4 – »M« zbiralnik; 5 – »VS« zbiralnik; 6 – Centralna čistilna naprava Bled 

Vir: Upravljanje z jezerom – primerjava Bleda s podobnimi kraji v Avstriji (Urevc, 2006) 

 

Čistilna naprava ima poleg mehanskega in biološkega osnovnega čiščenja tudi nalogo 
izločanja dušika in fosforja. Prečiščena voda pa se nato izteka v Savo Bohinjko (WTE, 2002). 
 Problem obstoječega kanalizacijskega sistem Bled predstavlja prispevno območje M 
kanala, ki gravitira k jezeru. Gre za mešan sistem kanalizacije, kar pomeni da z istim 
sistemom odvajamo tako fekalno kot meteorno vodo, zato je potrebno iz sistema v 

prihodnje izločiti poglavitne točkovne vtoke meteorne vode ali z izgradnjo novih 
zadrževalnikov meteorne vode ali z izgradnjo popolnoma novega kanala (Raženj, 2012). 

 Analize blejske kanalizacije je pokazala, da je mogoče namesto novega kanala okoli 
jezera mogoče onesnaževanje zmanjšati na zanemarljivo količino z izgradnjo zadrževalnikov 
padavinskega odtoka na obstoječih kanalih (Podlipnik, Lukan, 1999). 
 Vpliv neurejene kanalizacije na onesnaževanje Blejskega jezera je bila očiten 
predvsem v preteklosti, ko so se vse odplake prosti iztekale v jezero. Z izgraditvijo 

kanalizacijskega omrežja se je tako onesnaževanje zmanjšalo kar za 80 %. Danes se 
kanalizacija pospešeno ureja in dograjuje, na kar kaže tudi na novo zgrajena čistilna naprava. 
Kljub sanaciji v preteklosti, kanal ni popolnoma vodotesen in na določenih mestih uhaja voda 

v jezero in obratno. Občina Bled je v letu 2002 s podjetjem WTE Wassertechnik iz Essna, 
podpisala koncesijsko pogodbo za izgradnjo in upravljanje sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v občini Bled. Pogodba je podpisana za dobo 25 let in predvideva kot glavni 
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cilj 95 % priključenost objektov v občini na čistilno napravo. Stanje ureditve in izgradnje se je 

že precej izboljšalo, s tem pa se je zmanjšal vpliv na jezero. 
7.5 Učinkovitost sanacijskih posegov 

 

Rismal je pri Študiji natege za sanacijo Blejskega jezera uporabil limnološki model, z 
namenom, da bi že izvedene kakovostne analize jezera dopolnili s količinsko bilanco 
osnovnih limnoloških parametrov jezera in presodili učinkovitost sanacijskih ukrepov (Rismal, 

1980). 

 Med letoma 1979-1997 so potekale analize jezera, podprte z uporabo limnološkega 
modela. Cilj analiz je bil prikazati rezultate zdravljenja z uporabo Radovne (površinsko 
izpiranje jezera) od leta 1964 naprej in kasneje (1980-1981) zgrajeno natego (globinsko 

odvajanje vode). Raziskan je pomen natege, dovoda Radovne in obstoječe kanalizacije Bleda 
ter vpliv iztoka iz natege na kakovost Save Bohinjke (Rismal, 1980). 

 Stanje jezera po dovodu Radovne in pred izgradnjo natege nam kaže, da je 

koncentracija fosforja (0,07-0,08 mgP/m
3
) ostala na zgornji meji evtrofnosti (blizu 

hiperevtrofnega stanja), medtem ko je po izgradnji natege naglo padla in se je kakovost 

jezera vidno izboljšala (Preglednica 10). 
 

Preglednica 10: Blejsko jezero – analize stanja jezera pred in po izgradnji natege 

Datum 

analize 

Celotni fosfor, povprečje 
(mg/l) 

 

15. 12. 1966 0,0692 pred dovodom Radovne in pred izgradnjo natege 

1979 0,080 povprečna koncentracija fosforja v jezeru po 
dovodu Radovne 

10. 5. 1982 0,032 po dovodu Radovne in po izgradnji natege 

13. 12. 1982 0,0174 po izgradnji natege, zahodna kotanja 

Vir: Rismal, 1980 

 

Vendar pa z izgradnjo natege in uvajanje Radovne zdravljenje jezera še ni bilo končano, 
sanacija jezera namreč ne pomeni samo enkratnega posega v jezero, temveč trajno 
spremljanje kakovosti vode in procesov v jezeru. 

 

7.5.1 Posledice napačnega vodenja sanacije po izgradnji natege 

 

Upravljavci natege so po odslovitvi projektanta, drugi, zahodni krak natege (ki je za 

zdravljenje jezera najbolj pomemben), nestrokovno »popravili« in je posledično delovala le s 
polovično zmogljivostjo. Ob začetku obratovanja natege niso uporabili načrtovane 
zmogljivosti natege 0,390 m

3/s, temveč so nasprotniki natege odtok iz natege zapirali od 

njene zmogljivosti 0,360-0,400 m
3
/s na polovico, 0,180 m

3
/s do 0,220 m

3
/s, s tem pa so 

onesposobili najgloblji (in najpomembnejši) zahodni krak natege. 
 Po izgradnji natege se je radikalno znižana koncentracija fosforja začela ponovno 
dvigovati in se je proces zdravljenja jezera ustavil. Da so načrtovani večji iztoki z natege za 
jezero koristni, se vidi tudi zaradi kratkega povečanja iztoka natege v letu 1995 na 0,304 
m

3/s, ko je koncentracija fosforja kratkotrajno upadla, prosojnost pa se je približala 

prosojnosti oligotrofnega jezera. Kljub opozorilom so zaprli vgrajen oddušnik na hidravlično 
najnižji točki (točki najnižjega pritiska) zahodnega kraka natege. Natega je z zaprtim 
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oddušnikom prenehala delovati, da pa bi jo ponovno usposobil, so namesto predvidenega 

odplinjevanja cev natege tik pod podvodnim temenom nasilno odprli (Slika 6). 

Po tem kraku natege je zato namesto onesnažene globinske vode iz hipolimnija, odtekala le 
voda lista voda iz površine. Podobno so nasilno odprli tudi cev vzhodne natege (Remec-

Rekar, 2007). 

 

Slika 8: Blejsko jezero – nasilno odprtje natege 

 
 

Zaradi poškodbe in polovičnega delovanja natege in vodenja drugih sanacijskih del se je 
začelo jezero pospešeno slabšati, dokler ni po dvajsetih letih v letih 1999 in 2000 ponovno 

zacvetelo. Šele okoli leta 2002 pa so zaradi poslabšanja  jezera odpravili povzročeno 
poškodbo natege in so te odprtine ponovno zaprli. Iztok preko natege je v letu 2000 znašal 
0,192 m3/s, v letu 2001 0,192 m3/s, leta 2002 0,205 m3/s, leta 2003 pa 0,284 m3/s 

(Monitoring kakovosti jezer …, 2004). 

 Kljub delnemu popravilu natege se je prosojnost jezera ponovno naglo in vidno 

izboljšala. Žal pa rešitve študije IZH po tridesetih letih še vedno niso v celoti izvedene, ali pa 
so izvedene napačno (Rismal, 2005). Odplinjevanja na podvodnem temenu zahodne natege 

spet niso naredili. Po nepopolnem »popravilu« natege brez samodejnega odplimnjevanja, 
kot je to izvedeno na drugem temenu na iztoku iz jezera, natega ne more pravilno delovati. 

Jezero je med zimo leta 2010 ponovno zacvetelo v rdeči barvi (Remec-Rekar, 2007). 

Analize kažejo, da zaradi verjetno manj kot polovičnega delovanja natege anoksične razmere 
na dnu jezera niso bile odpravljene, s tem pa tudi notranja obremenitev jezera (po modelu je 

notranja obremenitev štirikrat večja od zunanje). 
 Meritve pretokov dokazujejo, da so upravljavci sanacije zmogljivosti zgrajene natege z 

zapiranjem njenega pretoka na 0,196 m3/s le polovično izkoriščali, zahodni krak natege pa so 
namesto izvedbe načrtovanega in nujnega odzračenja v hidravličnem temenu močno 
poškodovali (prisilno odprli), da je po njem namesto iz globine lahko odtekala voda le iz 
površine jezera. 
 Če si pogledamo količino fosforja ob optimalnem delovanju Radovne in natege, lahko 
vidimo da se v primeru, da se količina fosforja zmanjšuje le ob delovanju natege. V primeru, 

da natege ne bi bilo, bi se količina fosforja samo še povečala, kljub optimalnemu dovajanju 
sveže vode iz Radovne.  
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Slika 9: Blejsko jezero - vpliv povečanega dotoka Radovne na količino fosforja v jezeru, z 
delovanjem natege ali brez 

 
Vir: Sanacija Blejskega jezera (Rismal, 2005) 

 

8 Predlagane rešitve 

 

Na podlagi preučevanih vplivov družbenih dejavnikov na onesnaževanje jezera so v 
nadaljevanju našteti predlogi za zmanjšanje onesnaženosti jezera in s tem izboljšanje 
njegovega stanja. Glavni onesnaževalec jezera je potok Mišca, zato bi bilo potrebno ali ta 
potok preusmeriti na Rečico, kar bi bilo verjetno težje uresničiti. Glavni problem iztoka 
odplak v Mišco predstavlja ribogojnica. Potrebno bi bilo strokovno preučiti vpliv ribogojnice 
na jezero, oz. odvajanja njenih voda v Mišco. Rešitev zmanjšanja onesnaževanja pritoka 
Mišca, bi bilo njeno zaprtje, oz. selitev na drugo lokacijo. Drug problem Mišce so kmetijske 
površine, s katerih se ob deževju izpirajo gnojila. Na teh delih bi bilo potrebno zgraditi nasipe 
in preprečiti izpiranje direktno v Mišco, oz. v jezero. Kot ustrezen ukrep, bi predlagala tudi 

izgradnjo rastlinske čistilne naprave na območju kjer se izlivajo odplake intenzivne živinoreje 
v Mišco. Ta ukrep po vsej verjetnosti ne bi bil ekonomsko opravičljiv, saj bi potrebovali velike 
površine zemlje. 

Potrebno bi bilo pregledati celoten kanalizacijski sistem, na mnogih delih so cevi že 
stare, kar povzroča na določenih mestih uhajanje odpadnih voda v jezero. Najbolj 
problematičen se mi zdi glavni kanal, tj. M kanal, ki odvaja kanalizacijo iz centra Bleda do 
Centrale čistilne naprave Bled. 

Poleg teh ukrepov bi bil zagotovo primeren odlok o popolni prepovedi hranjena krapov, 

ki ga je predlagala že občina, vendar za to nima pristojnosti. Upravljavec jezera je namreč 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, na drugi strani pa je Občina Bled upravljavec obale. Za 

začetek bi bilo torej potrebno ustanoviti komisijo za sanacijo Blejskega jezera, ki bi v celoti 

upravljala z jezerom. Za to so se sicer zavzemali že prej, vendar stvar še danes ni rešena.  
Jezero bi z enim samim upravljavcem hitreje doseglo boljše stanje, seveda ob tem, da je 
njena sestava dovolj raznovrstna in se ne bi ponovile napake, kot so se pri upravljanju 

sanacije v preteklosti. Prekinitev dotoka odplak v jezero, zmerna urbanizacija ter zmanjšanje 
drugih obremenitev.  
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Namesto teh ukrepov, ki bi zahtevali zmeren in sonaraven razvoj pojezerja Blejskega jezera, 

je bila, leta 1964 v jezero speljana Radovna, leta 1980/81 pa na dno jezera položena natega, 
medtem ko se je dotok odplak v jezero delno saniral šele v letu 1985 in medtem ko 

kanalizacija še danes ni povsem urejena.  

9  Sklepi 

 

Morfološke in hidrološke značilnosti Blejskega jezera so naravni dejavnik, ki vpliva na slabe 
samočistilne sposobnosti jezera. Majhen dotok sveže vode, majhno padavinsko zaledje 
jezera, slaba pretočnost, ter neugodno razmerje epilimnija in metalimnija k hipolimniju. Vse 

to in zatišna lega med okoliškimi osamelci, povzroča še večje mirovanje vode in s tem slabe 
samočistilne sposobnosti.  
 Z rastjo prebivalstva in urbanizacijo, so se v samem začetku 20. stoletja z razvojem 
turizma pričeli prvi pritiski na jezero. Neurejena kanalizacija, intenzivna živinoreja v 
pojezerju, pospešena rast prebivalstva in urbanizacija na račun množičnega razvoja turizma 
so povzročili, da je jezero popustilo pritiskom človeka in se je njegova kakovost pričela 
starati. Prvi pogini rib in cvetenja jezera so se pojavili že v začetku 20. stoletja, ko je obdobje 

obnavljanja vode znašala 4 leta, samočistilne sposobnosti jezera so bile takrat skoraj 
neznatne. Pogosta cvetenja jezera so bila resno opozorilo, da je čas da je kakovost jezera 
izboljša. Sredi 20. stoletja so se pričela prva pogajanja o tem, kateri sanacijski ukrep naj bi bil 

za jezero najboljši. Kljub temu, da so nekateri strokovnjaki nasprotovali dovodu Radovne, kot 
dragemu in nepotrebnemu ukrepu, je bil objekt zgrajen med letoma 1962 in 1964, ko je začel 
poskusni zagon delovati. Meritve količine fosforja v jezeru, so pokazale, da ta ukrep ne 
pripomore dovolj k izboljšanju stanja jezera, zato so ob sočasni kanalizaciji leta 1982 položili 
prvi krak natege, ki je odvajala onesnaženo globinsko vodo iz jezera. Po tem, ko so naslednje 

leto položili še drug krak natege, se je kaj kmalu pokazalo, da so imeli nasprotniki Radovne 
deloma prav in je bila izgradnja natege bolj nujna, kot dovod Radovne. S sanacijskimi posegi 

se je spremenilo kroženje vode v jezeru, ki sedaj v času spomladanske in jesenske 
homotermije zajame celotno globinsko plast, ki se pred sanacijo ni v celoti premešala. 
 Le-ta se je sicer pokazal kot učinkovit, saj dovaja svežo, s kisikom bogato vodo, 
problem pa se pojavi v njenem upravljanju. Zaradi poškodbe in polovičnega delovanja natege 
se je začelo jezero pospešeno slabšati, dokler ni po dvajsetih letih v letih 1999 in 2000 
ponovno zacvetelo. Šele okoli leta 2002 pa so zaradi poslabšanja  jezera odpravili povzročeno 
poškodbo natege in so te odprtine ponovno zaprli. Kljub delnemu popravilu se je prosojnost 

jezera ponovno naglo in vidno izboljšala. 
Vendar rešitve študije IZH po tridesetih letih še vedno niso v celoti izvedene, oz. so izvedene 
napačno in je jezero je med zimo leta 2010 ponovno zacvetelo v rdeči barvi. 
 Čeprav je bila neurejena blejska kanalizacija v preteklosti eden izmed glavnih vzrokov 
onesnaževanja jezera, tega danes ne moremo več trditi. Z ureditvijo kanalizacije že v 80ih 
letih se je vnos fekalij v jezero namreč zmanjšal kar za 80 %. V 90ih letih se je izgradnja 
intenzivno nadaljevala, danes pa je praktično ves Bled kanaliziran. Njegove odplake so 
speljane mimo jezera, vendar je danes večkrat omenjen problem nevodotesne kanalizacije, 
saj bi bila na določenih delih, predvsem na vzhodnem delu centra Bleda, potrebna obnova. 

Pred šestimi leti je bila zgrajena Centralna čistilna naprava Bled, ki prečiščuje odplake pred 
izlivom v Savo Bohinjko. Za še večjo učinkovitost, se predvideva izgradnja novih kanalov, oz. 
ureditev obstoječih. Veliko je namreč mešanih kanalov, ki odvajajo tako meteorno vodo, kot 
fekalno vodo, z ločitvijo obeh, pa bo učinkovitost čistilne naprave še večja. 
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 Če se vrnemo nazaj k družbenogeografskim dejavnikom, ki so del pojezerja Blejskega 
jezera, je med največjimi onesnaževalci zagotovo ribogojnica in ribolov, oz. natančneje 
krapolov. Lovljenje krapov je v jezeru dokaj razširjen pojav, že samo ob sprehodu okrog 
jezera, bomo zagotovo srečali kakega ribiča, ki spušča v jezero sicer škodljivo ribjo hrano, ki 

se useda na njegovem dnu in z gnitjem dodatno bogati jezero z zalogami fosforja. Po ocenah 

naj bi količina fosforja, ki jo ribiči vnesli v jezero znašala kar 22 ton. Čeprav je to zelo 
verjetno, je vprašljivo ali bi samo rekreativen ribolov v Blejskem jezeru prinesel tako velike 

količine fosforja. Zanimivo je tudi razmišljanje koliko fosforja pride v jezero preko 

ribogojnice. Čeprav podatkov o tem nimamo, je že sama ugotovitev, da Mišca kot največji vir 
onesnaževanja prinese več fosforja v jezero, kot ga natega uspe iz njega odvoditi, zadosten 

razlog, da je vzrok ponovnega onesnaževanja v zadnjih letih Mišca, oz. dejavniki, ki odvajajo 
hranilne snovi preko Mišce v jezero. Količina fosforja, ki je v jezero pritekla z Mišco, je v 
zadnjih letih precej narasla. Ob tem je potrebno upoštevati, da so se v Mišco iztekale 
predvsem odplake intenzivne živinoreje v Spodnjih Gorjah in ribogojnica. Ker se število 
zaposlenih v kmetijskih dejavnostih na splošno ne povečuje, prav tako tudi rast števila 
prebivalcev v občini Gorje ni pretirano narasla, je verjetno najpomembnejši dejavnik, ki se je 

spremenil v primerjavi s preteklostjo, ribogojnica. 

 Poleg teh, je v pojezerju vseskozi prisoten vpliv turizma. Število gostov in njihov vpliv 
na vode se je sicer v zadnjih letih nekoliko povečal, vendar kljub upoštevanju da turisti na 
dan porabijo 2-krat več vode in detergentov kot domačini, ter ob upoštevanem vplivu 
kopalcev v poletnem času, ne moremo pričakovati da bi bil turizem prevladujoč dejavnik, ki v 
zadnjih letih vpliva na ponovno slabšanje jezera. Turizem je namreč organiziran v kampih in 
hotelih, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje. 
 Prav tako se izboljšuje vloga prometa, v pripravi je gradnja južne obvoznice, ki bo 
razbremenila obstoječo cesto, ki povezuje Bled z Bohinjem, v prihodnosti pa se prav tako 

predvideva gradnja severne obvoznice. 

 Navidezno zanemarljivo slabšanje kakovosti vode, je precej bolj resno. Izmed 
omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na stanje Blejskega jezera, so zagotovo med njimi velike 

razlike in bi bilo potrebno skladno z njimi tudi ukrepati. Med pomembnejšimi ukrepi bi bil 
sprva zagotovo odlok o prepovedi hranjenja krapov. Občina si sicer za to prizadeva, vendar je 
jezero v lasti države in na to nima vpliva. Nujen korak k izboljšanju stanja Blejskega jezera, da 

bi dosegli cilje, ki jih zahteva Vodna direktiva, bi bilo dokončno zaprtje ribogojnice, oz. njeno 
selitev na drugo lokacijo. Prav tako bi bilo potrebno rešiti problem odvajanja odplak 
intenzivne živinoreje, ali z biološko čistilno napravo ali s preusmeritvijo odplak stran od 

jezera. Na splošno se sicer trendi uporabe mineralnih gnojil zmanšujejo, žal pa ni možno 
ugotoviti, kaj se je zgodilo s porabo umetnih gnojil na preučevanem območju, saj ni na voljo 
emipiričnih podatkov po posameznih občinah. Ob vsem tem pa seveda ne smemo pozabiti 
na obnovo zastarelega kanalizacijskega omrežje, ki ni dovolj vodotesno, da odplake ne bi 
mogle uhajati v jezero. Vendar so to le mnogi od ukrepov, ki bi jih lahko že zdavnaj storili v 
smeri izboljšanja jezera. Zakaj jezero še vedno ne dobi ustrezne zaščite kljub resnim 
opozorilom o slabšanju kakovosti vode, pa je zaenkrat še nerešeno vprašanje. 
 

10 Summary 

 

Morphological and hydrological characteristics of lake Bled are natural factor, that influences 

on negative self-cleaning capabilities of lake. Small inflow of fresh water, small precipitation 

backdrop, bad fluidity,and unfavourable ratio of epilimnion, metalimnion and hypolimnion. 
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All that and seclusion between local lonely hills, causes bigger calmness of water and with it 

worse self-cleaning capabilities. 

 With population growth, urbanisation and tourism in the beginning of the 20.century 

began first pressures on the lake. Unregulated canalisation, intensive cattle-breeding in 

areas around lake, accelerated population growth and urbanisation for the growing tourism 

have caused that the lake gave way to human pressure and its quality began to age. First fish 

mass deaths and lake algal blooms appeared in the beginning of the 20.century,  when the 

lake water renewal time was 4 years and and self-cleaning capabilities of lake were 

insignificant. Common algal blooms were serious warning that it was time for the quality of 

lake water to improve. In the middle of the 20.century first negotiations began on which 

remedial measure would be best for the lake. Even though some experts opposed Radovna 

supply as an expensive and un-necessary measure, the object was built between 1962 and 

1964 and it started to operate. Measurements of phosphorus in the lake, have shown that 

this measure does not contribute enough to improve the condition of lakes, so the 

concurrent sewers in 1982 laid the first leg of the siphon that is deeply discharged polluted 

water from the lake. After the following year put another arm tension, he soon showed that 

they were opponents Radovna partly right and the tension was building more urgent, as the 

inlet Radovna. The remedial intervention has changed the circulation of water in the lake, 

which now during spring and autumn homotermije cover the whole deep layer, which is 

before the remediation is not fully stirred. 

 It is otherwise proved to be effective, it delivers fresh, oxygen-rich water, but the 

problem occurs in its management. Due to injuries and part of tension began to deteriorate 

rapidly lake, until after twenty years in 1999 and 2000 re-bloomed. It was not until around 

2002, due to deterioration of the lake eliminate damage caused tension and these openings 

are closed again. Despite the partial repair of the transparency of the lake again rapidly and 

markedly improved. However, solution studies IZH after thirty years is still not fully 

implemented, or. are carried out incorrectly and the lake during the winter of 2010 re-

bloomed in red. 

 Although the unregulated sewage of Bled in the past was one of the main causes of 

pollution of the lake, today we can no longer argue that. With the regulation of sewage in 

the 80s, the introduction of raw sewage into the lake was reduced by as much as 80%. In the 

90s, the building continued intensive, but today virtually all Bled is ducted. 

Its sewage are routed past the lake, but now the often mentioned problem is about 

nonsealable sewer, because, in some parts, especially in the eastern part of the center of 

Bled, renovation is needed. Six years ago, Central Treatment Plant Bled was built, which 

purifies sewage before it flows into the Sava Bohinjka. For even greater efficiency, the 

building provides new channels, ie. existing arrangements. Many are mixed channels which 

discharge storm water and faecal water and by separating the two, the effectiveness of 

wastewater treatment plants is even greater. 

If we go back to social-geographical factors that are part of the lake area, the largest 

polluters are undoubtedly farm and fishing, or. specifically carp fishing. Catching carp in the 

lake rather common phenomenon, alone taking a stroll around the lake we can certainly 

meet any fisherman who releases into the lake damaging fish food that settles on the 

bottom and its further digestion causes richer reserves of phosphorus to the lake. It is 

estimated that the amount of phosphorus that entered the lake by fishermen amounts to as 

much as 22 tons. 
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Although this is very likely, it is questionable whether only recreational fishing in the lake 

brought such large amounts of phosphorus. It is interesting to think how much phosphorus 

gets in the lake from the farm. Although we do not have data on this, the mere finding that 

Mišca stream is the largest source of pollution that brings more phosphorus into the lake 

than the siphon can divert is sufficient reason that the cause for pollution in recent years is 

stream Mišca, ie. factors which discharge nutrients into the lake through Mišca. The amount 

of phosphorus that has flowed in the lake with Mišca, in recent years has increased 

considerably. It has to be noted that in Mišca flows leakage of sewage mainly from intensive 

farming in the Lower Gorje and farm. As the number of employees in agriculture in general 

does not increase, as well as population growth in the municipality of highlands is not 

excessively increased, probably the most important factor that has changed in the past is the 

farm. 

 In addition to these,the impact of tourism is always present. Number of guests and 

their impact on the water, increased slightly in recent years, but even taking into account 

that tourists spend a day 2 times more water and detergent than the locals, and a relevant 

impact of bathers in the summer, we can not expect that tourism was the dominant factor in 

the  impact of the deterioration of the lake in the recent years. The role of transport is also 

enhanced in the preparation of the construction of the southern bypass, which will ease the 

burden on the existing road, which connects Bled with Bohinj, and in the future, it also 

foresees the construction of the northern bypass. 

 The seemingly insignificant deterioration of water quality is much more serious. Of 

these factors, which affect the condition of the lake, are certainly big differences between 

them and should be acted upon. Among the most important measures would certainly be 

the prohibition of carp feeding. Community strives for this , but the lake is owned by the 

state and this has no effect. Necessary step to improve the situation of Lake Bled is to 

achieve goals that are demanded by the Water Framework Directive, namely the closure of 

fish-farm or relocation. It would also be necessary to solve the problem of discharge of 

sewage from intensive farming, or with biological treatment plant or by diverting sewage 

away from the lake. In general the usage of mineral fertilizers is being lowered, but 

unfortunately it cannot be assessed what happened with artificial fertilizers in the studied 

area, because there is no data per community. With all that we must also consider the 

problem of rebuilding antiquated sewer system which is not waterproof so that the sewage 

leaks into the lake. 

             However, these are just many of the measures that could be long done towards 

improving the lake. Why Lake still does not receive adequate protection, despite the serious 

warnings about the deterioration of water quality, is currently an unresolved issue. 
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