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Zadeva: Informacija v zvezi z ukrepi za izboljšanje stanja Blejskega jezera

V zvezi z dopisom, ki ste ga posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor v zvezi s stanjem 

Blejskega jezera in predvidenimi ukrepi vam pojasnjujemo, da smo problematiko jezera na 

ministrstvu podrobno obravnavali in pripravili načrt aktivnosti za izboljšanje stanja jezera, ki 

sledi ukrepom predvidenim v Programu ukrepom upravljanja voda za obdobje 2016 - 2021. V 

reševanje problematike so bili vključeni tudi organi v sestavi ministrstva – Direkcija RS za vode, 

Agencija RS za okolje in Inšpektorat RS za okolje in prostor, aktivno smo sodelovali tudi z 

Občino Bled. Sodelovali so tudi drugi deležniki: Nacionalni inštitut za biologijo, Zavod RS za 

varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije in Ribiška družina Bled.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in župan Občine Bled g. Janez Fajfar sta dne 

12.3.2021 podpisala Sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera, v katerem sta 

ministrstvo in občina prepoznala izjemen pomen Blejskega jezera za Republiko Slovenijo in 

lokalno skupnost in se strinjala, da je potrebno za doseganje dobrega stanja Blejskega jezera 

izvesti še dodatne ukrepe. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Načrt aktivnosti za 

zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru, ki je priloga sporazuma 

in v katerem so prepoznane potrebne naloge, ki jih bo deloma izvedlo ministrstvo z organi v 

sestavi in izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda, izvedba dela 

nalog pa je v pristojnosti Občine Bled. Podpisnika sporazuma sta se zavezala k izvedbi ukrepov 

iz Načrta aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru in 

k tesnejšemu medsebojnemu sodelovanju pri izmenjavi podatkov in pri izvedbi ukrepov. 

Ministrstvo za okolje in prostor bo še naprej izvajalo sanacijo Blejskega jezera in upravljalo s 

sanacijskima napravama – z dovodom reke Radovne v jezero in z objekti hidravlične natege. 
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Direkcija RS za vode je naročila in že izvedla podvodno snemanje hidravlične natege, pri čemer 

je bilo ugotovljeno da le ta nima poškodb in da deluje v skladu s pričakovanji. Prav tako v skladu 

s planom obratuje dovod reke Radovne v jezero. Z izvedbo umetnega dovoda Radovne pred 

več kot 50 leti se je povečala prispevna površina Blejskega jezera. Dodatno zavarovanje 

kakovosti vode reke Radovne bo predstavljala nova Uredba o vodovarstvenih območjih za 

javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica, ki bo sprejeta v 

kratkem. 

Načrtovanje prostorskega razvoj ter naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov, 

organizacija lokalnih javnih služb, urejanje in vzdrževanje vodovodnih in komunalnih objektov, 

skrb za varstvo tal, vodnih virov, ter druge dejavnosti varstva okolja so v pristojnosti občine. 

Zato se je  Občina Bled zavezala, da bo izvedla ukrepe za zmanjšanje obremenitev na Blejsko 

jezero in na prispevnih površinah jezera. Velikega pomena je ustrezna ureditev oziroma 

nadgradnja obstoječega odvajanja komunalne odpadne, padavinske ter zalednih voda s 

prispevne površine jezera. Zaznan je vpliv ribištva na stanje Blejskega jezera, zato se bo tudi v 

bodoče treba zavzemati za prilagajanje ribiške in ribolovne prakse glede na stanje vode. 

Upoštevati je treba, da ima Blejska ribogojnica izpust v potok Mišca, ki je pritok jezera. 

Pomembna točka je tudi dogovor med Občino Bled in Ministrstvom za okolje in prostor o 

stalnem spremljanju stanja gladine jezera ter vodnih in priobalnih zemljišč in dogovor o 

usklajenem čiščenju gladine v primeru zaznanih odstopanj. Tako Sporazum o skupnem 

upravljanju Blejskega jezera kot Načrt aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na 

kakovost vode v Blejskem jezeru sta dostopna na spletni strani ministrstva: 

https://www.gov.si/teme/program-ukrepov-upravljanja-voda/ . 

Sodelovanje javnosti je velikega pomena pri sprejemanju dokumentov in odločitev na področju 

upravljanja voda, zato ministrstvo pozdravlja aktivnosti društva, ki želi pripomoči k boljšemu 

stanju Blejskega jezera. Problematika stanja jezera je obravnavana tudi v sklopu priprave 

posodobljenega načrta upravljanja voda za obdobje 2022-207, saj je bil za Blejsko jezero rok za 

doseganje dobrega stanja podaljšan do leta 2027, jezero pa je še vedno v zmernem stanju 

kakovosti. Načrtujemo, da bomo osnutek posodobljenega načrta upravljanja voda objavili v 

kratkem na spletnih straneh ministrstva. Zainteresirane osebe pa so vabljene, da nam 

posredujejo pisne predloge, mnenja in pobude, ki se nanašajo na vprašanja upravljanja z 

vodami na posameznem vodnem območju. 

        

S spoštovanjem,

                  Bojan DEJAK
               GENERALNI DIREKTOR

     DIREKTORAT ZA VODE IN INVESTICIJE
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Poslati:

- drustvo@spostujmo-bled.si – elektronsko,

- gp.uprs@predsednik.si   - elektronsko.
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