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Društvo »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 ni pobralo članarine, 

tako, da je članstvo ostalo enako kot prejšnje leto, in sicer 31 članov. 

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

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

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, realizirano pa je bilo nato v letu 2021. 

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

starih sort, 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.  



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

cesti, nedovoljenih posegov ob Savi Bohinjki - izsekavanje gozda in zasipavanje mrtvic pri 

Ribnem, nedovoljenih posegov v naravno in kulturno vrednoto Straža na Bledu na območju 

Pustolovskega parka zaradi širjenja področja, neustrezne zaščite dreves in ekonomske 

aktivnosti, 

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. 

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 smo občini Bled predlagali, da naj ga regulira in normativno uredi celovito. 

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, pikniku več 

oseb na obali jezera, onesnaženje potoka Mišča, prijava policiji zaradi hrup kršitev javnega 

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

Rose. 

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 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 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 s Društvo 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. 

V letu 2021 zaradi epidemioloških razmer nismo pobirali članarine. Stanje na računu 

31.12.2021 je 1704,43 eur. Prihodki v letošnjem letu so 1125,00 eur,odhodkov pa 279,76 

eur, tu so zajeti tudi stroški banke za vodenje računa. 
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