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Zadeva: Prijava poškodovanja ekološko pomembnega območja izvira 

»Sračnek« v Bodeščah 

 

Spoštovani, 

prosimo, da v skladu z vašimi prisotnostmi ukrepate, ker je prišlo do 

poškodovanja kulturne dediščine- vas Bodešče in naravne dediščine  

ekološko pomembnega območja izvira »Sračnek« v Bodeščah. V kotlini, 

zaraščeni z grmovjem in drevjem, se nahaja betonsko korito s stranico, ki je 

namenjena pranju perila. Ker je ta izvir stalen, nikoli ne usahne ali zamrzne, 

so domačini ta kraj uporabljali za javno perišče. Pred intenzivnim gnojenjem 

je bila voda na tem izviru zelo dobre kvalitete in je bila tudi pitna. 

Društvo in njeni člani dokumentirajo vsa korita v občini. Ko smo našli to 

korito, je bil dostop do njega zaraščen, skoraj četrtina kotline pa je zasuta z 

odpadnim materialom. Ko smo 30. marca 2021 slikali ta prostor nam je bližnji 

kmet obljubil, da bo prenehal z zasipavanjem in da bo uredil brežino ter 

izvlekel material iz kotline, kateri tja ne sodi. 

Ko smo si prvega aprila 2021 ponovno ogledali izvir je bil ta popolnoma 

spremenjen, posekana so bila vsa večja drevesa, dno kotline pa močno 

razrito zaradi težke mehanizacije. Ne moremo soditi, če so bila vsa drevesa 

posekana legalno, ena smreka je bila že podrta in prizadeta od podlubnika, 

druga drevesa pa so bila videti zdrava. 

Na slikah 1 do 3 je vidno stanje pred posekom, od 4 do 9 pa stanje po sečnji 

in narit odpadni material, ki je porinjen kar čez južni rob ceste, ki vodi od 

cerkvice do »Kovačeve (vulgo) » domačije oz. ceste, ki vodi proti bodeškemu 

mostu. 

Glede na opisano in slikovni material je več kot očitno, da je s tem posegom 

močno prizadeto to območje, prav tako, pa je odpadno vejevje in blato 

neodgovorno porinjeno čez padajoči rob cestišča in ob cestišču izkopana 

jama, kamor se nateka voda. 

Prosimo, da v čim krajšem času opravite ogled in sankcionirate storilca, ki 

mora pospraviti za seboj, kot tudi vzpostaviti stanje, ki se bo čim bolj 

približalo prvotnemu  stanju. 
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Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje 

habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki 

pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnost. 

Društvo predlaga, da se vse izvire, kot tudi korita ohrani, saj predstavljajo 

izredno naravno in kulturno vrednoto, ki bi poleg uporabne vrednosti lahko v 

bodoče prestavljali obogatitev turistične ponudbe, saj se le-ta nahaja v 

neposredni bližini znamenite cerkve sv. Lenarta v zaselku Na Pečeh v 

Bodeščah. 

Prosimo, da nas na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, 

pisno obvestite o vaših ukrepih oziroma o odstopu prijave npr. drugim 

inšpekcijskim službam. 

 

Bled, 7. 4. 2021 

 

                                                         Predsednik društva Spoštujmo Bled: 

                                                                      Srečko Kunčič 

 

 

Priloga: 9 slik, pred in po poseku 

 

 

 

V vednost: 

Občina Bled,  obcina@bled.si 
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Pred posekom, navožen material 1,2,3 

 



 

     

 



 

po poseku 4,5,6,7,8,9 material narit ob cestišču, pokrajina izmaličena 

 


