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

Bled«) že v naslovu odraža osnovni cilj in razloge zakaj je bilo ustanovljeno. Od ustanovitve 

do danes je s svojimi aktivnostmi tako na normativnem področju, kot s konkretnimi 

aktivnostmi, posvetilo največjo skrb za varovanje in izboljšanje stanje voda, pojezerja, 

mokrišč, moren, osamelcev, gozdov, javnih površin, kot tudi varovanju krajine in zelenih 

površin, vodnih virov, naravnih vrednot, dediščine ter ohranjanju  biodiverzitete, stavbne 

kulture in zaščite domačinov pred škodljivimi vplivi masovnega turizma, pretiranega prometa, 

hrupom, kršitvam javnega reda in miru. Glede na dosedanje  aktivnosti lahko s ponosom 

ugotavljamo, da  je naše društvo med najbolj zaslužnimi, da sta država in lokalna skupnost 

končno sprejela  skupen  načrt upravljanja Blejskega jezera. 

Društvo se zavzema za varstvo okolja v najširšem smislu, kar zajema vse okolje in 

dejavnosti v njem z  namenom preprečevanja in zmanjšanja obremenjevanja okolja, 

zmanjšanja rabe virov, opuščanje in nadomeščanje okolju nevarnih snovi ter odpravljanje 

posledic obremenjevanja okolja. Merila za uspešnost varovanja bivalne sredine pa ne smejo 

biti zgolj finančni kazalci temveč kvaliteta eko sistemov ter človekovo zdravje in počutje v 

njem. Zato se zavzemamo za učinkovito varstvo naravnih in kulturnih vrednot in 

biodiverzitete ter njihov pomen in vključevanje v vse razvojne procese. 

Pomembno je tudi uveljavljanje prostorskega razvoja v smislu usmerjenosti v trajnostno rabo 

prostora in višanje kakovosti življenja v prostoru 

Društvo ugotavlja, da občine na Gorenjskem nimajo usklajenega prostorskega razvoja regije, 

kar se izkazuje predvsem pri cestnih povezavah (Bled bo namesto prave obvoznice dobil 

razbremenilno cesto, ki bo močno obremenila in razvrednotila enkraten prostor med Savo 

Dolinko in Stražo), stihijskih in ekološko vprašljivih  gradenj objektov ob občinskih mejah, 

pozidavi kmetijskih površin, rabi vodnih virov in ravnanju s smetmi ipd. 

V tem obdobju, kot tudi v bodoče, društvo pričakuje tako od države, kot tudi od občine, da 

bosta dejansko uveljavili v celotnem postopku delovanja in odločanja načelo sodelovanja in 

da bo tako javnost, kot tudi nevladne organizacije, enakopravno vključene pri sprejemanju 

okoljskih politik, pravnih aktov, odlokov ipd. 

Od vseh institucij, ki na nivoju države in občine izvajajo nadzor in vodijo prekrškovne 

postopke pa pričakujemo, da bolj učinkovito in tekoče reagirajo na kršitve vezane na 

varovanje naravne in kulturne dediščine, kot tudi kršitve JRM, ki so jih deležni občani. 

Društvo se bo v tem obdobju tudi zavzemalo, da bodo državne, regijske in občinske 

institucije, zadolžene za našteta področja, v bodoče bolj tekoče in redno obveščale javnost o 

nameravanih posegih ali ukrepih. 

Društvo bo podpiralo le tako turistično panogo, ki bo maksimalno odgovorna do narave in 

lokalnega okolja in domačinov, ki bo trajnostno naravnana in resnično »zelena«, ki bo 

temeljila na ohranitvi in celo nadgradnji krajinske značilnosti Bleda in okolice, očuvala 

diverziteto flore in favne, vse to pa bo turistom ponujala na visoko strokovnem, etičnem in 

družbeno odgovornem nivoju. 



Med glavnimi razlogi, da je odnos do naraven in kulturne dediščine v našem prostoru 

neustrezen, je poleg razdvojenih in nepovezanih institucij, ki se profesionalno angažirajo 

zgolj v najožjem smislu svojih normativnih pristojnosti, tudi pomanjkanje znanja, da je človek 

življenjsko odvisen od okolja v katerem živi, zato nameravamo v tem letu bolj osvestiti mlajšo 

generacijo in jo približati naravi in kulturnim značilnostmi kraja. 

Ker bodo v tem letu potekale parlamentarne volitve, ki ključno prispevajo k razvoju in 

uresničevanju demokracije in človekovih pravic, bomo kot društvo, ki sicer deluje 

nadstrankarsko, kot posamezniki pa vsekakor podprli le take kandidate, ki sledijo našim 

ciljem in na prvo mesto postavljajo svobodo posameznika ter odgovoren odnos do narave in 

kulturne dediščine. 

Ker bo očitno tudi v tem obdobju potrebno upoštevati omejitve zaradi pandemije bo delo 

društva potekalo  preko družbenih medijev, manj pa bo osebnih kontaktov med člani. 

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, ki so navedeni v temeljnem aktu 

društva (statutu), in sicer: 

- da propagira sonaravni razvoj Bleda in okolice ter razvoj takega turizma, ki bo čim 

manj vplival na naravo in predvsem kvaliteto jezerske vode ter bivalno okolje 

domačinov, 

- da predlaga občini, da se uvede neodvisni monitoring kvalitete jezerske vode in 

njegovih dotokov, kvalitete zraka, jakosti hrupa v nočnem času ter smradu, ki se širi z 

gostinskih lokalov, 

- da predlaga občini, da se prioritetno in čim prej zaščiti jezero in pojezerje (z okrepi, ki 

se nanašajo na preusmeritev avtomobilskega prometa, parkirišč, posodobitev natege, 

preprečitev gnojenja in uporabe soljenja cestišč v jezerski kotlini, preprečitev kopanja 

izven urejenih kopališč, ureditev kanalizacije in redno vzdrževanje cestnih jaškov, kar 

bi preprečilo, da škodljive kemične snovi, ki se naberejo na cestišču ob nalivih ne 

zlivajo v jezero), 

- da se prepreči izvajanje OPPN - ožje središče Bleda, vse dokler ne bo izvedena 

ocena zakonitosti postopka njegove priprave, 

- da v okviru svojih ciljev sodeluje z vsemi gospodarskimi organizacijami, ki delujejo na 

Bledu in okolici,  

- da z meddruštvenimi akcijami skrbi za sodelovanje in dobre odnose z drugimi društvi 

in sorodnimi organizacijami v kraju,  

- da sodeluje s podobnimi objezerskimi turističnimi kraji v EU, kjer bi skupaj poiskali 

najboljše rešitve za očuvanje enkratne naravne in kulturne dediščine ter izmenjevali 

dobre prakse, 

- vladnim in nevladnim institucijam s področja varstva narave in turizma ter lokalni 

skupnosti, posreduje interese in stališča članov društva in o tem obvešča  

zainteresirano javnost, da v okviru zaščite in varovanja Bleda in njegove okolice 

pripravlja mnenja in da predlaga občini Bled, da del proračuna nameni projektom, ki 

bi jih izdelali člani društva, 

- da daje nasvete lokalni samoupravi ter zainteresiranim posameznikom in 

organizacijam, 

- da organizira članske sestanke in predavanja in se ukvarja z vzgojo mladih, 

- da omogoča različne oblike medsebojnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in 

medsebojne pomoči članov, kot tudi krajanov v povezavo z zaščito njihovih interesov, 



- da neguje družbeno, kulturno in turistično življenje v društvu,  

- da pridobiva dotacije, sponzorje za pozitivno materialno finančno poslovanje,  

- da opozarja javnost na nepravilnosti in možne posledice pri poseganju v okolje, 

- da izobražuje člane in širšo javnost s predavanji, ekskurzijami, publikacijami z 

namenom povečanje zavesti o varovanju narave in kulturnega okolja Bleda z okolico,  

- da daje pobude za ustreznejše ravnanje v okolju, 

- da se ukvarja z založništvom in publicistično dejavnostjo, 

- da vsa dejanja, ki uničujejo naravno in kulturno dediščino kraja, naznani pristojnim 

inšpekcijskim službam in občinskim organom. 

Temeljni cilji društva Spoštujmo Bled so:  

- zagotoviti vpliv v procesu odločanja ter prispevati s svojim znanjem, neodvisnostjo in 

strokovnostjo, da se pri načrtovanih rešitvah maksimalno upošteva načela varstva 

okolja in narave ter trajnostnega razvoja na vseh ravneh političnega odločanja in 

delovanja, da se Bled z okolico čim bolj omeji pred pretirano pozidavo ter da se 

sprejmejo najvišji standardi zaščite naravnih in kulturnih vrednot, varovanje voda, 

zraka, gozdnih ter travnatih površin,   

- Bled z okolico z ekološkega, socialnega in ekonomskega pogleda za bodoče 

generacije ohraniti na tak način, da lokalna in državna politika, kot tudi izvedba 

ukrepov v praksi, zagotavljata čim bolj sonaravno bivanje krajanov v tem okolju, pri 

tem pa je primarno potrebno zagotoviti varovanje virov, naravnih vrednot, dediščine in 

biodiverzitete, vključno z varovanjem krajinske lepote, 

- dosledno spoštovati režime varovanja vseh prostorskih in arhitekturnih značilnosti 

Bleda, ki so prepoznane kot »prostor krajinske kakovosti« (jezero, Blejski grad in 

otok, parkovne in zelene površine okoli jezera, gručasta vaška jedra, območje vil in 

starejših hotelov in gozdne površine na osamelcih, ki obkrožajo jezero), 

- izboljšanje stanja jezerske vode, njegovih pritokov, ureditev obrežja ter zavarovanje 

mokrišč, kot tudi kvalitete Save Bohinjke in Save Dolinke ter preprečitev njune 

zajezitve v zgornjem toku, 

- ozavestiti lokalne prebivalce, subjekte in institucije, ki odločajo o usodi Bleda, kot tudi 

njegove obiskovalce, o pomenu ohranjanja in spoštljivega odnosa do kulturne 

dediščine in naravnih vrednot Bleda in okolice, 

- z lokalno oblastjo zagotoviti odnos, ki bo temeljil na enakopravnosti in 

demokratičnosti,  glede zagotavljanju okoljevarstvenih zahtev in interesov krajanov, 

že v fazi priprav vseh dokumentov in načrtovanih posegov v prostor, 

- doseči, da občina Bled upošteva vse argumentirane pripombe in mnenja v zadevah 

prostorskega načrtovanja, že v fazi priprave idejnih načrtov, 

- doseči, da se na lokalni ravni sprejmejo predpisi o stalnem nadzoru onesnaževanja 

(voda, zraka, hrupa ipd.) ter da se maksimalno omeji onesnaževanje, ki ga povzroča 

promet, turizem in industrija,  

- preprečitev posegov v zeleno območje okoli jezera, vseh osamelcev (hribi) okoli 

njega, kot tudi ledeniških moren,  

- zmanjšati različne obremenitve okolja (predvsem jezerske vode, ozračja, hrupa, 

smradu, onesnaženja s pretiranim in nepravilnim osvetljevanjem ipd.), 

- zaščita javnih dobrin v korist krajanov Bleda ter preprečitev privatizacije teh dobrin 

(kot npr. Velika Zaka) in da se javne površine uporabljajo le za namene za katere so 

predvidene, 



- doseči postopni umik prometa in parkirišč iz jezerske kotline, kot tudi preoblikovanje 

oz. rušenje hotelov in stavb, ki ne upoštevajo alpske značilnosti kraja (kot npr. hotel 

Rikli balance, hotel Krim), 

- izboljšanje kakovosti bivalnega okolja za lokalno prebivalstvo, 

- delovanje v javnem interesu, ščitenje pravic krajanov Bleda in okolice, kot tudi 

ščitenje naravnih in kulturnih vrednot Bleda z okolico, 

- zagotoviti ukrepe za zmanjšanje negativnih učinkov turizma (predvsem v času 

poletne sezone in masovnega turizma) na naravno okolje, kot tudi na kvaliteto bivanja 

domačinov, 

- odpravljanje posledic pretiranega obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega 

naravnega ravnovesja in opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi v tem 

prostoru., 

-  zagotoviti boljšo zaščito in varovanje kmetijskih površin, razvijati in spodbujati 

sonaravno kmetijstvo, integrirano in ekološko kmetovanje, biodinamične in manjše 

kmetije, kjer se bolj uporablja seno kot travna silaža, zmanjšuje poraba mineralnih 

gnojil, kjer je manj škropljenj in več mehanskih obdelav.  

Konkretne naloge, ki jih namerava društvo izvesti v letu 2022: 

Prvo četrtletje 2022 

1. Vključitev v obnovo Pristave in izdelava predlogov vsebin novemu lastniku. 

2. Prijave MIR vseh kršitev, ki se nanašajo na ekološke prekrške, sečnjo dreves, 

kurjenje v naravi, uničevanje kulturne krajine in stavbne dediščine, onemogočanje 

gibanja invalidom, zapiranje javnih poti, onesnaževanje voda, in na vse kar škoduje 

naravnemu okolju, naravnim vrednotam in kvari izgled okolja ali kraja.  Društvo s tem 

aktivnostmi želi, da se v bodoče za zaščito naravne in kulturne dediščine bolj 

angažira lokalna skupnost in MIR, kot lokalni inšpekcijski organ, ki mora poleg drugih 

zakonskih nalog preganjati tudi kršitve določb Odloka o javnem redu in miru. 

3. Vključitev v reševanje in večjo zaščito vodnih virov in pitne vode - izdelava pripomb 

na  Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno 

vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica. 

4. Povečati vpliv lokalne skupnosti in domačinov na lastnike hotelov kot tudi njihovo 

odgovornost do lokalnega okolja in ljudi (kot npr. nameravana prodaja 43 odstotnega 

deleža družbe Sava Turizem).  

Drugo četrtletje 2022 

1. Izdelava registra vseh korit v občini Bled. 

2. Predavanje za širšo javnost z namenom povečanja zavesti o varovanju narave in 

kulturnega okolja Bleda z okolico. 

3. Ogled  vodovarstvenega  območja za zajem pitne vode (Radovna, Prniki) 

4. Izvedba čistile akcije - ureditev starega perišča poleg avtobusne postaje. 

Tretje četrtletje 2022 

1. Kakšno kmetijstvo prenese Bled z okolico - predavanje strokovnjaka in javna tribuna. 

2. Strokovna ekskurzija in ogled smetišča na Mežaklji. 

3. Izdelava ocene škodljivih vplivov na okolje večjih turističnih objektov na Bledu in 

okolici (kot npr. stopnja hrupa, kvaliteta zraka, odpadnih vod, način ogrevanja, 



uporaba agresivnih čistil, ravnaje z odpadki, parkirišča brez oljnih lovilcev,širjene 

smradu iz kuhinj, kotlovnic, elektrosmog ipd.). Ker nimamo ustreznih merilnikov bomo 

oceno naredili na podlagi ankete in vodenih razgovorov. 

4. Čiščenje obrežja Jezernice 

Četrto četrtletje 2022 

1. Inventura in ocena stanja objektov in dediščine, ki je vpisan v naravno in kulturno 

dediščino (določitev nosilcev naloge in izvesti manjkajoči popis jamskih objektov). 

2. Čistilna akcija jezerskih brežin s kulturnim programom. 

 

Srečko Kunčič, pred. društva 

 

 

 

 


