
  
 

 
 
 

SPORAZUM O SKUPNEM UPRAVLJANJU BLEJSKEGA JEZERA 
 

 
ki ga sklepata 
 
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48 , 1000 Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik minister mag. Andrej Vizjak  
 
in 
 
Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, ki jo zastop a zakoniti zastopnik župan Janez 
Fajfar 
 
 
Ministrstvo za okolje in prostor, ki je v skladu z zakonom, ki ureja državno upravo, pristojno za 
področje varovanja okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda ter Občina Bled, na območju 
katere se jezero nahaja, prepoznavata izjemen pomen Blejskega jezera za Republiko Slovenijo 
in lokalno skupnost in se ob tem zavedata, 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 tega 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 se s podpisom zavežeta 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.  
 
Občina Bled se zaveže, da bo izvedla ukrepe za zmanjšanje obremenitev na Blejsko jezero in 
na prispevnih površinah jezera. Ministrstvo za okolje in prostor bo še naprej izvajalo sanacijo 
Blejskega jezera in upravljalo s sanacijskima napravama. 
 
Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor se dogovorita o izmenjavi podatkov o kakovosti 
vode v Blejskem jezeru med Agencijo Republike Slovenije za okolje kot organom v sestavi 
ministrstva ter Občino Bled, kar bo omogočalo pripravljenost že pred pojavom cvetenja in 
pospešilo ustrezen odziv pristojnih služb.  
 
Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor bosta s pomočjo pristojnih služb pozorno 
spremljala stanje gladine površinske vode ter onesnaženje tako vodnih kot priobalnih zemljišč in 
v primeru zaznanih odstopanj usklajeno pristopila k čiščenju gladine površinskih voda in 
preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč ter k odstranjevanju plavja, odpadkov 
in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter 
priobalnih zemljišč. 
 
Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor se zavedata izrednega pomena ribištva za 
lokalno skupnost in hkrati tudi njegovega vpliva na stanje Blejskega jezera, zato se bosta s 
skupnimi močmi zavzemala za prilagajanje ribiške in ribolovne prakse glede na stanje vode.  
 



 

 

Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor prepoznavata pomen ustrezne ureditve odvajanja 
odpadne vode na stanje Blejskega jezera in si bosta skupaj prizadevala tudi za ustrezno 
ureditev oziroma nadgradnjo obstoječega odvajanja komunalne odpadne, padavinske ter 
zalednih voda s prispevne površine jezera. Občina Bled bo pristopila k pripravi potrebne 
dokumentacije, Ministrstvo za okolje in prostor pa si bo prizadevalo zagotoviti dodatna finančna 
sredstva za ta namen. 
 
Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor se zavedata tudi izrednega pomena zavarovanja 
virov pitne vode, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo tako prebivalcev, kot tudi obiskovalcev na 
območju Blejskega jezera. Podpisnika sporazuma si bosta prizadevala za čimprejšnji sprejem 
Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled in Gorje, kar bo 
pripomoglo tudi k boljši kakovosti reke Radovne, ki bogati jezero. 
 
Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor ugotavljata tudi, da še ni ustrezno urejena plovba 
po Blejskem jezeru. Podpisnika sporazuma si bosta prizadevala za sprejem ustreznih predpisov 
iz njune pristojnosti, po uveljavitvi teh predpisov pa tudi za ustrezen nadzor nad izvajanjem teh 
predpisov. 
 
Minister, pristojen za okolje, bo imenoval delovno skupino za spremljanje izvajanja nalog iz tega 
sporazuma in Načrta aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v 
Blejskem jezeru, ki bo sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in iz 
predstavnikov Občine Bled in se bo sestajala najmanj dvakrat letno.  
 
 
Bled, 12. marec 2021 
 
 
PODPISNIKA:  
 
Mag. Andrej Vizjak       Janez Fajfar 
minister         župan Občine Bled 
 
 
 
_________________________    _________________________ 

(podpis in žig)      (podpis in žig) 
 
 


