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PROSIMO, ROTIMO, ZAHTEVAMO  -  REŠIMO BLEJSKO JEZERO 

 

Društvo za varstvo naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico – (skrajšano 

»Spoštujmo Bled«) poziva vse pristojne institucije, posamezne strokovnjake, kot 

tudi vso slovensko javnost, ki ji je mar usoda Blejskega jezera, da se nemudoma 

pričnejo vse aktivnosti v zvezi z »zdravljenjem« jezera, odpravo  virov njegovega 

onesnaževanja, kot tudi sprejem takih normativnih ukrepov, ki bodo vplivno 

območje jezera učinkovito zaščitili, kot tudi omogočili pregon in kaznovanje 

kršiteljev. 

Na slabšanje stanja Blejskega jezera že več let opozarja  mag. Špela Remec – 

Rekar, univ. dipl. biol., ki kot zaposlena  na Agencija RS za okolje, ki izvaja 

monitoring kakovosti jezerske vode, Prav tako opozarjamo na zaskrbljujoče stanje 

jezera tudi društva in različne civilne iniciative (v lanskem letu sta bili organizirana 

dva dogodka, 9. 5. 2019 je naše društvo organiziralo javno prireditev »Blejsko 

jezero danes ali nikoli več«, 17. 9. 2019 pa je Ribiška družina Bled izvedla  

predavanje »Vpliv krmiljenja rib na stanje Blejskega jezera«). Naše društvo, kot 

tudi Društvo za varstvo okolja Bled stalno opozarjata na onesnaževanje jezera, 

pristojnim institucijam prijavljata tudi subjekte, ki  ogrožajo jezero (kot. npr. 

gnojenje v pojezerju, onesnaženje (tudi kemično) jezerskih pritokov, soljenje ceste, 

uporabo umetnih gnojil v kampu Zaka, onesnaževanje jezera preko odtočnih cevi 

pod Kazino, slabo tesno kanalizacijo pod hotelom Toplice, neregulirano kopanje 

skoraj ob celotno obali jezera, gradnjo in obratovanje parkirišč v bližini jezera brez 

ustreznih oljnih lovilcev, onesnaževanje Save Bohinjke ob iztoku Jezernice in 

čistilne naprave). 

Po mnenju pristojnega ministrstva so glavni krivci za slabo stanje jezerske vode 

prekomeren vnos hranil in organskih snovi v Blejsko jezero, dotoki vanj so še 

vedno obremenjeni s komunalnimi prečiščenimi ali neprečiščenimi odpadnimi 

vodami, dokaj neurejena kanalizacija, spiranje zalednih kmetijskih in urbanih 

površin, fosfor in druge kemične snovi, ki ga dodatno vnaša turistična dejavnost, 

dodatno stanje jezera poslabšujejo tudi depoziti iz ozračja in povečan avtomobilski 

promet, kot tudi vnos hrane za krapolov ipd. 

Blejsko jezero je ledeniškega izvora in je dokaj slabo pretočno in nizko prevetreno, 

vanj se zliva le malo naravnih potokov, zato je toliko bolj ranljivo. Določene izvirske 

vode so celo speljane v javno kanalizacijo (nekatere zato, ker so žal pretirano 

onesnažene, kot npr. izvir Ušivec, ki izvira pod nekdanjim mokriščem na zahodni 

strani hotela Krim, kjer so pred leti z jeseniško žlindro mokrišče zasuli in nanj 

postavili parkirišče). 

Društvo smatra, da je s stališča ugotavljanja virov onesnaženja problematična 

celotna infrastruktura v pojezerju, da so predlagane rešitve s strani države in 

lokalne skupnosti preveč enostranske in parcialne, zato z leta v leto padamo zgolj 

iz problema v problem, generalno stanje jezera pa se vidno poslabšuje. Območja 

in dopustnost pozidav, ki so sicer določena z občinskim prostorskim načrtom, je v 



najožjem priobalnem pasu sicer omejujoča, ni pa v celotnem pojezerju. 

Nerazumljivi in škodljivi predlogi s strani turističnega gospodarstva, ki želijo 

dodatno gradnjo garažnih hiš v jezerski skledi, kot tudi npr. širitev dejavnosti preko 

celega leta v kampu Zaka ob neposredni bližini jezera, so bili žal sprejemljivi celo 

za vladajočo občinsko strukturo, ki je zadolžena za urejanje s prostorom oziroma 

spremembe PUP. Zaradi tega ima društvo izredno kritičen odnos do vsakršnih 

dodatnih obremenitev vplivnega območja jezera (zlasti pozidav, gradnji parkirišč, 

gnojenja, izvajanju prireditev ob jezeru, betoniranju jezerske obale ipd.). 

Glede na navedeno, vse večjo gostoto pozidave v vplivnem območju jezera, 

gnojenje kmetijskih in gozdnih površin z umetnimi gnojili, povečanjem prometa v 

območju jezera, povečanjem turističnih kapacitet, kot tudi propagiranju izletniškega 

in t.i. množičnega turizma, velike klimatske spremembe, vse slabšo kakovost 

zraka, je upravičeno pričakovati, da se bo vse to dodatno negativno odrazilo na 

kvaliteti jezerske vode.  

Ekološko stanje Blejskega jezera je tako dejansko na meji med dobrim in zmernim, 

a že pogled nanj pove vse, tudi to, da upravljanje Blejskega jezera preprosto ne 

deluje. Dejstvo je, da se stanje jezera vidno slabša, prav tako tudi Jezernice in 

Save Bohinjke. Jezero je preobremenjeno s hranili, predvsem s fosforjem in 

dušikom, ki v jezero prihajata iz različnih virov. 

Na slabše stanje jezera nas opozarja tudi vse pogostejše in intenzivnejše 

»cvetenje« fitoplanktona, slabša je tudi prezračenost jezera, čeprav gladina že več 

let ne zaledeni, slabšajo se trofične razmere… Blejsko jezero do leta 2020 

ponovno ni doseglo okoljskih ciljev, ki jih določa evropska skupnost z vodno 

direktivo (Direktiva 2000/60/ES).  

Stroka je za zdravljenje Blejskega jezera imela v preteklosti, kot tudi sedaj, dokaj 

različna mnenja. Za izboljšanje stanja je bil v šestdesetih letih realiziran dovod 

Radovne s površinskim splakovanjem onesnaženega jezera, v osemdesetih  pa 

sta bila postavljena dva kraka natege, to je globinski iztok iz jezera, ki z jezerskega 

dna črpa vodo, ki vsebuje največ hranilnih snovi.  

Društvo meni, da časa za take prakse (parcialno in pogosto nestrokovno reševanje 

jezera) enostavno ni več, temveč da se mora različna stroka za izboljšanje stanja 

jezera uskladiti in nemudoma sprejeti obvezujoče sklepe za ustreznejšo 

zaščito in boljše »zdravljenje Blejskega jezera. Predvsem se morajo različni 

izvedenci uskladiti na naslednjih vsebinah: 

a) na normativnem (pravnem) delu, in sicer, zakaj jezero ne dobi 

ustrezne zaščite navkljub resnim opozorilom o slabšanju kvalitete 

vode. 

Upravljanje z vodami (tudi izvirskimi vodami) in njihov monitoring je v državni 

pristojnosti, zato mora država in njeni pristojni organi na podlagi svojih zakonskih 

pristojnosti prioritetno pristopiti k sistemskemu »zdravljenju« in učinkoviti zaščiti 

jezera. Država mora skupaj z občino sodelovati pri pripravi takih prostorskih 

dokumentov, ki bodo pojezerje ustrezno zaščitili, vse čiste pritoke speljati nazaj v 

jezero in ne v kanalizacijske cevi, preusmeriti tranzitni promet z državne ceste proč 

od jezera, sodelovati pri sanaciji poškodovanih delov obale in kanalizacije, kot tudi 

predlagati spremembe ribiško-gojitvenega načrta, da se v jezeru prepove krapolov 

s hrano.  

Občina Bled bi morala s svojimi predpisi, odloki (kot npr. Odlok o urejanju cestnega 

prometa, o javnem redu in miru ter plovbnem režimu na Blejskem jezeru) 

maksimalno zaščitit celotno pojezerje in učinkovito preganjati in kaznovati kršitelje. 



Država mora skupaj z lokalno skupnostjo nemudoma izdelati  analizo obremenitev 

in vplivov za Blejsko jezero, predvideti možne ukrepe ter izdelati oceno učinkov 

oziroma vplivov možnih ukrepov. Če to ne bo storjeno v tem letu, bo verjetno že 

prepozno. Potrebno je bolj pogosto meriti vse vplive na jezero in ne le občasno 

vzorčiti kvaliteto jezerske vode. Morda bi bilo jezero bolj zaščiteno, če bi ustanovili 

krajinski park ali da bi Bled pridobil zaščito in status v okviru UNESCO. 

b) Uskladiti strokovna mnenja o stanju  natege 

Potrebno je ugotoviti dejansko stanje natege, saj so podatki glede njenega 

delovanja, kot tudi slikovni material, ki kaže na različne poškodbe cevi različni, celo 

nasprotujoči. Eden od avtorjev projekta zdravljenja jezera z natego, prof. dr. Mitja 

Rismal, univ. dipl. inž. grad., trdi, da je zaradi nestrokovnega upravljanja natege in 

vodenja drugih sanacijskih del Blejsko jezero po dvajsetih letih ponovno v slabšem 

stanju. S slikami, ki so jih naredili blejski potapljači dokazuje, da so cevi in spoji 

poškodovani.   

Mag. Špela Remec- Rekar, univ.dipl.biol., zaposlena na ARSO, limnološki postaji 

na Bledu v decembrski številki Blejskih novic št. 12, v članku »Blejsko jezero, krapi, 

kanalizacija in natega« pa navaja, da naj bi bila natega ustrezno vzdrževana in da 

sistem »normalno in nadzorovano deluje«, kar podkrepi s preglednico analiziranih 

parametrov vode v vzorcih vode iz dna jezera in iztoku natege, kot tudi dodatno s 

fotografijami podvodnih cevi. To trdi tudi vodno-gospodarsko podjetje Kranj, ki od 

leta 2000 skrbi za vzdrževanje in upravljanje sanacijskih objektov za Blejsko 

jezero, tako natego, kot tudi za dovodni  sistem  Radovna - Blejsko jezero. Za 

delovanje natege je sicer pristojna Direkcija RS za vode. 

Zaradi tako nasprotujočih mnenj in ugotovitve stanja natege mora država 

nemudoma preveriti delovanje natege in zagotoviti njeno pravilno in 

učinkovito delovanje. 

c) Kaj storiti z dotokom Mišca? 

Ker je pritok Mišca onesnažen zaradi živinoreje in poljedelstva na območju Gorij in 

Blat, je močno obremenjen z dušikom in fosforjem. Dodatno ga onesnažuje tudi 

ribogojnica, ki jo upravlja ribiška družina Bled. Že vrsto let stroka razglablja, kaj 

storiti z enim od glavnih prinašalcev fosforja v jezero (povprečno cca 300 

kilogramov fosforja  letno). 

Zaradi navedenega je potrebno takoj sprejeti ukrep, ali naj se ta umetni dotok 

vode v jezero zapre ali pa ustrezno sanira. 

        č)  Kakšno je dejansko stanje kanalizacijskega sistema v pojezerju 

Glede stanja kanalizacije v vplivnem območju jezera so mnenja izredno 

nasprotujoča. Od leta 1985 se na Bledu gradi izključno ločeno kanalizacijsko 

omrežje. V letu 1978 je bila izdelana prva generalna študija odvajanja in čiščenja v 

mešanem sistemu. Občina Bled meni, da je potrebno v pojezerju urediti le še 5% 

kanalizacijske mreže in da bo potem jezero popolnoma varno glede tega. Mag. 

Špela Remec- Rekar sicer tudi omenja, da Bled še nima vodotesnih kanalov, a da 

se ne glede na vse ukrepe slabšajo kisikove razmere v jezeru, da to »ne opozarja 

samo na preobremenjenost Blejskega jezera z anorganskimi nutrienti, temveč tudi 

na prekomerno obremenjevanje jezera z organskimi snovmi«. Nadalje ugotavlja, 

da »novejše analize kažejo, da obremenitve iz pojezerja v zaledju v zadnjih letih 

presegajo učinke obeh restavracijskih ukrepov, umetnega dotoka Radovne in 

natege, zato se ekološko stanje Blejskega jezera… ponovno slabša«. Na podlagi 

državnega monitoringa kakovosti Blejskega jezera pa meni, da do večjega 

iztekanja fekalij  v jezero po izgradnji M kanala, ne prihaja več. 



Mnenja drugih poznavalcev so drugačna, saj menijo, da je Blejska kanalizacija 

zastarela, medsebojno nepovezana in nedograjena, saj v naselju prevladuje 

mešan sistem kanalizacije, ki zbira skupaj odplake, stresno in izvirno vodo, zato so 

v glavni cevi občasno zelo veliki pretoki. Poleg tega nekateri objekti, neposredno 

ob jezeru, še vedno niso priključeni na kanalizacijo. 

Glede stanja kanalizacije pa prof. dr. Mitja Rismal, skupaj s Francem Maleinerjem, 

univ.dipl.inž.kom. menita, da gre v tem primeru za »strokovno nedopustne ter 

ekološko škodljive napake blejskih projektantov in upravljavcev kanalizacijskega 

omrežja, kakor tudi za strokovne nepravilnosti ARS-a in Direkcije za vode na MOP, 

ki kot upravljavca vod, upravljata hidravlično natego in dajeta soglasja tudi za 

sanacijo jezera neločljivo povezano urejanje kanalizacije urbanih in širših zalednih 

površin jezera (Dnevnik, 18. 11. 2019, članek Blejska hidravlična natega na str. 

13). 

Ing. Franc Maleiner tudi meni, da so na Bledu od 1985 pričeli sistematično graditi 

ločeni sistem kanalizacije, da tega še več kot desetletje ne bo, ter da bi bila 

»hitrejša in znatno cenejša strokovna sanacija ter dograditev blejskega mešanega 

kanalizacijskega omrežja lahko že zdavnaj močno izboljšala ekološko stanje 

Blejskega jezera in povodja«. 

Zato je potrebno po našem mnenju čim prej strokovno ugotoviti pravo stanje 

in zagotoviti, da obroč kanalizacije okoli jezera 100% deluje, kot tudi da se 

dodatno zgradi jarek za zajem vseh površinskih, meteornih voda, ki se sicer 

ob nalivih  spirajo v jezero (to se ni izvedlo niti takrat, ko so na novo nameščali 

razsvetljavo okoli jezera, niti sedaj, ko se izvaja sanacija ceste od Ribiča do Velike 

Zake). 

d) Vpliv turizma na stanje Blejskega jezera (trajnostni, ekološki, 

izletniški, množični) 

Ne glede na to, da je Bled zavezan k trajnostnemu razvoju in najvišji turistični 

ponudbi, pa v praksi vse bolj prevladuje cenen, masoven,  izletniški turizem, vse 

manj je turistov, ki bi prišli na počitnice na Bled za več dni (povprečna doba bivanja 

v leta 2018 na Bledu znaša le 2,2 dneva). Tak turizem pa ne obremenjuje kraja in 

Blejskega jezera zgolj s povečanjem prometa z osebnimi avtomobili, poveča se 

tudi transportni promet, saj dnevna menjava gostov povzroči tudi večjo dostavo 

(npr. nekateri hoteli imajo na dan več deset dostav s kamioni in kombiji, saj večino 

hrane, kot tudi pranje perila dobavijo ali izvajajo izven občine), kot tudi večjo 

porabo energije, vode ipd. Da ne omenjamo množice kopalcev, ki se v času 

poletne sezone, nekaznovano kopajo izven urejenih kopališč.  

Poslabšanje stanja narave, predvsem pa Blejskega jezera pa opozarja, da kraj ne 

prenese več take oblike turizma. Za dobro stanje jezera in njegovo ozdravitev naj 

prispevajo tudi tisti, ki imajo od jezera največ koristi oziroma tisti, ki ga najbolj 

obremenjujejo. 

Zato je po našem mnenju potrebno v praksi dosledno uveljaviti zahteve iz 

republiške strategije turizma, kot tudi občinske Strategije trajnostnega 

razvoja blejskega turizma 2018–2025, in takoj prekiniti s takim turizmom, ki 

najbolj obremenjuje okolje in jezero, izletniški turizem pa je potrebno 

ustrezno omejiti in regulirati, kot tudi učinkovito preprečiti kopanje izven 

kopališč. Občina mora urediti in predpisati pogoje za sobodajalce, država pa 

zagotoviti hitro dostopnost Bleda z javnim prevoznim sredstvom turistom iz 

Ljubljane, najbližjih železniških postaj in letališč, ob upoštevanju smernic EU 

o prometu. 

 



Zaključek 

Blejsko jezero z okolico je v Republiki Sloveniji eden od najpomembnejših naravnih 

in kulturnih znamenitosti. Čeprav je Blejsko jezero z otokom v obeh varstvenih 

režimih, kot naravna in kot kulturna dediščina, je očitno še premalo zaščiteno, saj 

so pritiski nanj preveliki. Glede na alarmantno stanje je takoj potrebno pričeti z 

odpravljanjem bistvenih vzrokov za onesnaženje, torej, potrebno je preprečiti 

onesnaževanje jezera in ne le zdraviti posledic sistemskega in stalnega 

onesnaževanja. 

Navkljub temu, da nam občina Bled zagotavlja, da je kanalizacijsko omrežje v 

jezerski skledi dobro in da z jezerom upravlja država (vse prepogosto društva, v 

vlogi prijavitelja, s strani države ali občine dobimo odgovore, ko ena institucija 

odgovori, da je za to pristojna občina in obratno), ugotavljamo, da se glede 

ukrepov zaščite jezera nič ne spremeni, ne na nivoju države in ne na nivoju občine, 
pogosto le prelagata odgovornost ena na drugo. 

Že leta 2012 je bila delno izdelana študija predloga za pripravo podrobnejšega 

načrta upravljanja voda za Blejsko jezero. Do danes ni prišlo do uresničitve, očitno 

zaradi neusklajenosti med državnimi nosilci urejanja prostora oz. upravljanja z 

vodami. Društvo meni, da je možno učinkovito upravljanje z jezerom, le na ta 

način, da se vanj vključi celotno pojezerje, zato bi morala država in lokalna 

skupnost sprejeti enoten dokument in v njem opredeliti konkretne izvajalce nalog in 

program ukrepov, in za izvedbo pridobiti sredstva EU. 

Pritisk na jezero se iz leta v leto samo stopnjuje zato je v bližnji prihodnosti 

pričakovati drastično poslabšanje stanja jezera, ko le-to ne bo več zanimivo za 

turizem, celo življenje ob njem bo postalo neznosno in zdravju škodljivo (že sedaj 

cvetenje cianobakterij predstavlja veliko potencialno nevarnost za življenje višjih 

organizmov, kot tudi ljudi, na kar opozarja tudi Nacionalni institut za javno zdravje). 

Društvo meni, da je skrajni čas, da se na nivoju države angažira interdisciplinarne 

skupine, ki bi nato usklajeno in z matematičnim modeliranjem ekoloških procesov 

in inženirskim znanjem strokovno nakazale rešitve teh sistemskih problemov. 

Da se stanje jezera občutno poslabšuje zgovorno priča že več mesecev zelo 

intenzivno cvetenje, ki še nikoli do sedaj ni zavzelo take razsežnosti. Dopisu 

dodajamo slike, ki govorijo same po sebi. Več o naših aktivnosti za reševanje 

jezera lahko preberete na naši spletni strani http://www.spostujmo-bled.si/, in 

facebook: https://www.facebook.com/spostujmo.bled.si 

 

Le s skupnimi aktivnostmi lahko preprečimo, da se ne uniči naravni biser! 

 

Prosimo vas, da se v »reševanje« Blejskega jezera vključite v skladu z vašimi 

možnostmi. 

 

V imenu društva Spoštujmo Bled, Srečko Kunčič, predsednik. 
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