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

Bled«) je v letu 2021 zaradi razglašene pandemije ni delovalo kot običajno, ker so bila 

množična srečanja članov in sestanki prepovedani. Delo društva smo usklajevali preko 

družbenih medijev, sestanke odbora pa smo organizirali praviloma le enkrat v tromesečju. 

V letu 2021 društvo ni povečalo članstva, prav tako pa zaradi pandemije n i pobralo članarine, 

tako, da je članstvo ostalo enako kot prejšnje leto.  

V tem obdobju poleg velike ekonomske recesije zaradi pandemije in upada turizma 

(predvsem množičnega), opažamo tudi zmanjšanje pritiskov na naravo, kot tudi dvig zavesti 

občanov v odnosu do naravnega in kulturnega okolja, saj je vse več ljudi, ki javno izražajo 

skrb nad nesmotrnimi posegi. Hkrati se vse več krajanov obrača na naše društvo in nas 

obvešča o nepravilnostih, povezanih z naravno in kulturno dediščino. 

Društvo je s posameznimi institucijami poslovalo pisno, s člani in zainteresirano javnostjo pa 

v večini primerov preko facebooka in instagrama. V letu 2021 smo na našem socialnem 

mediju objavili 135 informacij. Opozarjali smo na perečo problematiko (onesnaženost jezera, 

krapolov, kampiranje ribičev ob jezerski obali, načrtovana gradnja novega hotela Evropa, 

skrb za naravno in kulturno dediščino, odlaganje materiala ob parkirišču za avtobuse ipd.) in 

delili časopisne novice v povezavi z Bledom. Večina vsebin je bralcem dostopna na spletni 

strani društva Spoštujmo Bled. 

Zaradi spremembe zakonodaje, društvo še vedno ne more pridobiti statusa, da deluje v 

javnem interesu, tako, da pristojne institucije le opozarja na uničevanje naravne in kulturne 

dediščine, le-te pa na naša opozorila ne reagirajo učinkovito in pravočasno. 

V letu 2021 smo  poslali pisno urgenco glede predlaganih ukrepov za dobro upravljanje 

z Blejskim jezerom predsedniku RS, ministrstvu za okolje in prostor ter občini Bled, 

ker je bilo 21. 4. 2020 s strani predsednika države in MOP  dano zagotovilo, da bo v  nekaj 

mesecih, najkasneje pa do jeseni 2020, pripravljen ustrezen načrt upravljanja z jezerom, kar 

pa se ni zgodilo. 

Društvo je občini Bled, kot tudi državi (MOP) v tem obdobju in leto prej, podalo dolg spisek 

konkretnih predlogov za izboljšanje stanja jezera, kot tudi pobudo, da je učinkovito 

upravljanje z jezerom možno le na način, da se vanj vključi celotno pojezerje, zato bi morala 

država in občina Bled sprejeti enoten dokument in v njem opredeliti konkretne izvajalce nalog 

in program ukrepov. Društvo je s svojimi aktivnostmi glede izboljšanja stanja jezera veliko 

pripomoglo, da sta država in občina končno sprejela ustrezen načrt upravljanja z Blejskim 

jezerom v letu 2021. 

Občini Bled smo poslali pobudo, da naj poveča skrb za ohranjanje drevesnih vrst, kot 

tudi starih sort sadnega drevja, Zavodu RS za varstvo narave, OE Kranj pa smo poslali tudi 

pobudo za zaščito kulturne in naravne dediščine, za uvrstitev posameznih dreves v register 

naravnih vrednot. Na naš dopis se je odzval le zavod, ki močno podpira naša prizadevanja 



za varstvo dreves v urbanem okolju, gozdovih in kmetijski krajni, ker imajo drevesa številne 

pozitivne učinke na prostor, na bivanje in počutje ljudi, ki se v njihovi okolici zadržujejo. 

Zavod je poudaril, da društvo s svojo aktivnostjo prispeva  k ozaveščanju o pomenu 

ohranjanja starih sadnih dreves, dobov in gabrov na morenah, ki dajejo krajini 

svojevrsten pečat, hkrati pa so pomembna za biotsko pestrost, kot tudi, da pomembno 

dopolnjujemo javno službo ohranjanja narave, ki jo izvaja Zavod RS za varstvo narave. 

Pri ogledu dreves na terenu smo jih ponovno informirali, da se na registriranih naravnih 

območjih ob obeh rekah (Savi Bohinjki in Dolinki) ponovno izvajajo devastacije, krči gozdni 

rob in zasipava raznorazni material. 

Podali smo pobudo za inšpekcijski nadzor poseka dreves na ledeniški moreni ob Seliški 

cesti, ko so nas  prebivalci Bleda obvestili, da je prišlo do poseka dreves (predvsem hrastov) 

na zaščiteni moreni ob Seliški cesti (južna stan). Obvestili smo Občino Bled, Zavod RS za 

varstvo narave, OE Kranj, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in 

Železniki in Inšpektorat za kmetijstvo in gozdarstvo. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj 

nam je v tem obdobju poslal odgovor Inšpekcije za gozdarstvo v zvezi s spornim posekom 

na naravni vrednoti Bled-morena2. Sporočili so nam, da bodo ukrepali le v primeru,  če bo 

prišlo do odstranjevanja štorov, izravnave zemljišča ali odstranjevanja skal na zaščiteni 

moreni. Ker je bil izveden le  posek, je za ukrepanje  pristojna inšpekcija za gozdarstvo, ki pa 

kršitve ni zaznala. 

V primeru prijave glede nedovoljenih posegov ob Savi Bohinjki - izsekavanje gozda in 

zasipavanje mrtvic pri Ribnem je MOP odstopil našo prijava inšpektorju za gozdarstvo,  v 

zvezi s tem pa so kontaktirali tudi policijsko upravo Kranj. 

Na Zavod RS za varstvo narave Kranj smo podali prijavo glede nedovoljenih posegov v 

naravno in kulturno vrednoto Straža na Bledu na območju Pustolovskega parka zaradi 

širjenja področja, neustrezne zaščite dreves in ekonomske aktivnosti, ki ne sodi v ta prostor, 

prihaja do uničevanja najstarejših in najlepših dreves, saj je hrib Straža vpisan v register 

naravne in kulturne dediščine občine Bled kot naravni spomenik. Prijavili smo tudi postavitev 

kapelice pri zgornji postaji sedežnice, kot tudi druge posege v zaščiten hrib, odkopavanja, 

nasipavanja materiala, spreminjanja poti, zidanja opornih zidov in pretiranega  ograjevanja. 

V prvem kvartalu leta smo obširno navedli zakaj nasprotujemo predlaganim načrtom 

novega hotela Evropa in izgradnji hotela Evropa na Rečici, o čemer smo obvestili Občino 

Bled in druge pristojne organe 

Društvo je poslalo Javni poziv občini Bled, svetnikom in javnosti za učinkovito   

varovanje naravnih in kulturnih vrednot, ker zgroženo in zaskrbljeno ugotavljamo, da se 

odnos do naravne in kulturne dediščine vse bolj poslabšuje in da občina ne v normativnem in 

ne v praksi, varovanja naravnih in kulturnih vrednot ne izvaja v skladu z zakonskimi 

določbami. Društvo v javnem pozivu podrobno opisuje svoja stališča in občini ponovno 

predlaga, da lastnike oziroma uporabnike parcel na naravnih vrednotah pisno seznanijo z 

režimi, ki veljajo na njihovem območju, ker se le-ti ne zavedajo kako neprecenljivo bogastvo 

imajo.  

V štirih poglavjih poziva smo opozorili na: 1. Slabšanje stanja Blejskega jezera, 2. 

Uničevanje hriba Straža, 3. Spreminjanje enkratne  krajine in uničevanje naravnih 

vrednot (vse več je posegov v osamelce, »raziranje« in ravnanje valovite krajine, gričkov, 

moren, zasipajo in izsušujejo se mokrišča, vse več je škarp namesto valovitih, zelenih brežin, 



na velikih površinah se sadijo monokulturne rastline, zmanjšuje se biotska raznovrstnost, 

parcele vse bolj ograjujejo s plotovi, uničuje se varovan gozd, kot tudi velika drevesa izven 

parkovnih površin, odstranjujejo mejice, ki so značilni strukturni elementi kulturne krajine, 

uničujejo ali  preorjejo desetletja stare poti, steze, ipd.), 4. Obvoznici, ki to nista, 

pomakanje urbanizma in krajinskih arhirektov (ne glede na različna mnenja je potrebno 

priznati, da bodo z izgradnjo obeh razbremenilnih cest, pridobili največ tisti, ki potujejo do 

obeh končnih destinacij, in sicer do Pokljuke in Bohinja, da pa bo na račun tega Bled 

ogromno izgubil, saj obe cesti razkosata Blejski kot, ki ga sicer omejujeta reki, Sava Bohinjka 

in Sava Dolinka. Društvo je mnenja, da posebna in enkratna krajina Blejskega kota, ne 

prenese takega posega, saj bo zaradi obeh razbremenilnih cest, ki praktično potekata ob 

neposrednem zaledju jezera, vizualno in s hrupom ter s škodljivimi emisijami, to pokrajino 

preveč obremenilo in razvrednotilo..), temveč da ta enkraten in močno ranljiv prostor 

potrebuje eno, resnično obvoznico, ki bo potekala v tunelu ali bo popolnoma vkopana. 

Nadalje je društvo občini predlagalo, da nemudoma vzpostavi učinkovit monitoring s 

ciljem predvsem varstva okolja, tako z rednim merjenjem zraka, voda, nadzemnih kot 

podzemnih, kot tudi žive narave, saj se stanje v zadnjem obdobju bistveno poslabšuje. 

Glede hrupa (povod pismo županu, ki ga je poslal g. Tomaž Lovrenčič) smo občini Bled 

predlagali, da naj ga regulira in normativno uredi celovito, tako, da vključi vse 

potencialne vire hrupa, kot npr. motorni promet, izvedbe ognjemetov, različne športne in 

kulturne prireditve, uporabo hrupnih delovnih strojev (predvsem vse večjo uporabo 

puhalnikov, motornih žag..), hrupnih prezračevalnih sistemov v hotelih in prenočiščih, kot tudi 

gostinskih lokalov, ki imajo »živo glasbo« oziroma predvajajo glasbo preko zvočnikov, ki 

prenašajo hrup preko odprtih oken, vrat oziroma se izvajajo na prostem dolgo v noč (posebej 

je problematično nameščanje zmogljivih zvočnikov na terase ipd.). 

Ob zaključku poziva smo občino pozvali, da nas pisno obvesti o odgovorih na naša 

vprašanjih in da nam posreduje kopije vseh dokumentov, ki jih je izdala v zvezi s navedenimi 

vsebinami, kot tudi o postopkih, ki jih je vodil Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Bled, Bohinj, Železniki. Na dopis, ki smo ga občini poslali 1. 4. 2021 do konca leta nismo 

dobili odgovora, niti nismo dobili pisnega odgovora s strani občinskega redarstva, da nam 

posreduje  fotokopije vseh dokumentov, ki jih je kot inšpekcijski in organ redarstva izdal v 

zvezi z našimi dopisi in prijavami. 

Društvo ugotavlja, da je za varovanje naravne in kulturne dediščine v državi pristojnih več 

institucij in inšpekcij, ki pa zaradi kadrovskih in finančnih omejitev ali drugih težav 

praviloma prenašajo pristojnosti na drug organ, inšpekcije pa ne ukrepajo 

pravočasno, češ, da je, citiramo, »predmet inšpekcijskega postopka nadzor nad izvajanjem 

oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Ker gre v inšpekcijskih postopkih za 

varovanje javne koristi, velja načelo oficialnosti, kar pomeni, da organ začne postopek po 

uradni dolžnosti. Tako se pobuda vlagatelja lahko šteje le kot morebitna pobuda za uvedbo 

inšpekcijskega postopka.« Zaradi navedenega stališča so v večini primerov naše društvo 

zgolj obvestili, citiramo,»da bo inšpektor ukrepal v skladu z zakonskimi pooblastili, vaša 

pobuda pa bo obravnavana glede na veljavne Kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih 

postopkov.« 

Ne glede na premajhno odzivnost pristojnih državnih in občinskih institucij, ki so zadolžene 

za varstvo naravne in kulturne dediščine pa lahko pohvalimo odziv ministrstva za okolje in 



prostor ter Direktorata za vode in investicije, ki sta podprla naša prizadevanja v smislu, 

citiramo; »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«, kot tudi naše predloge vključila v svoje dokumente. 

V tem obdobju smo pristojnim institucijam podali več prijav, kot npr. o vse večjih rastiščih 

invazivnih tujerodnih rastlin (japonski dresnik ipd.), celo v samem centru Bleda, 

poškodovanja ekološko pomembnega območja izvira Sračnek, smradu po fekalijah na 

območju Velike Zake, kjer se nahaja športni park in gostinski lokal, za ukrepanje zaradi 

vse bolj hrupnih, vsiljivih in drznih preletov letal in helikopterjev preko Bleda, poseku 

dreves nasproti tenisa Erika pod Stražo, razgrajanju skupine posameznikov na parkirišču 

nad hotelom Trst (obveščena tudi policija), uporabi  motornih čolnov na bencinski pogon v 

času regate, nepravilnem  parkiranju na pločniku za pešce pred festivalno dvorano, p ikniku 

več oseb na obali jezera, onesnaženje potoka Mišča, prijava policiji zaradi hrupa oz. kršitev 

javnega reda in miru 29. 5. 2021, motenje sosedov zaradi poslovanja hotelov Rikli balance in 

hotela Rose. 

Občino Bled in redarstvo smo v letu 2021 pisno obvestili,  da naj nemudoma ukrepa in zaščiti 

objekt, da preprečiti uničevanje kulturne dediščine - perišče,  ki je žal delno že poškodovano 

od izvajalca (okrušen rob perišča na severozahodni strani, kjer je sosednji lastnik objekta 

zgradil nove betonske stopnice), kot tudi preveri, če se investitor drži načrta, saj po naših 

podatkih celo posega v parcelo, ki je last občine. Odgovora v tem letu nismo dobili, perišče 

pa je trenutno v slabšem stanju, kot v času naše prijave. 

Društvo je v času javne razgrnitve Elaborata lokacijske preveritve za del območja urejanja 

BL-S24 Mlino podalo pisne pripombe in navedlo razloge zaradi katerih nasprotuje pozidavi 

zelene terase nad južno obalo Blejskega jezera in zahodno od starega vaškega jedra 

Mlino. 

Društvo je obravnavalo tudi pismo 18. letnega domačina Nikolaja Makuca in v podprlo 

njegovo razmišljanje o blejski obvoznici, ki ga je poslal županu. 

Osebne stike smo navezali tudi z vnukinjo  izumitelja g. Petra Florjaniča, ki se profesionalno 

ukvarja v okviru institucij EU za zaščito biodiverzitete v evropskem prostoru. Z nami je 

navezalo stik tudi Britansko-slovensko društvo, ki skrbi za druženje v Britaniji živečih 

Slovencev in Sloveniji naklonjenih Britancev, ki je uporabilo fotografijo kozolca naše članice, 

pod katero so napisali: »Kozolec near Bled, Slovenia.« ter s tem tudi delno prispevali k 

promociji Bleda. 

Društvo je 1. maja za praznik Dela očistilo okolico spomenika Francetu Prešernu in 

organiziralo kulturno prireditev na kateri je bil predstavljen pomen praznika za delovne 

ljudi in recitacije z instrumentalno spremljavo.  

 V mesecu avgustu 2021 smo občini Gorje in Bled posredovali naše Pripombe na osnutek 

Strategije oskrbe s pitno vodo 2021-2026 v upanju, da bodo vsebine strategije s predlogi 

in pripombami dopolnjene v tej smeri, da bo tudi v praksi v petletnem obdobju zagotovljena 

maksimalna zaščita vodnih virov in dosežena maksimalna kvaliteta pitne vode, brez dodatnih 

obdelav, za vse uporabnike, kot tudi uveden strokoven monitoring nad njenim stanjem in 

učinkovit nadzor nad kršitelji.  



V okviru pogodbe, ki jo je sklenilo Društvo Spoštujmo Bled z Občino Bled v okviru izboljšanja 

stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji (MARJA - mala barja) in na 

Gorenjskem, kar financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika 

Slovenija in katere vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave je  društvo  10. avgusta 

2021 izvedlo drugi del aktivnosti, delovno akcijo, ko je več deset članov odstranjevalo  

invazivne rastline, predvsem rozgo, na projektnem območju Povirje vzhodno od Bodešč. 

V letu 2021 smo sodelovali s sorodnimi društvi v regiji, skupaj z Društvom za 

varstvo okolja Bled smo obvestili novinarje Slovenskih novic o uničevanju mokrišča na Selu, 

z aktivisti iz Radovljice smo sodelovali pri blokadi načrtovanega kampa ob sotočju  obeh Sav, 

27. junija pa smo skupaj z organizatorjem Gibanje za pitno vodo na Bledu podprli 

referendum o vodi. 

Srečko Kunčič, predsednik društva Spoštujmo Bled 

 


