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ZAvest, glasilo pobud in vzpodbud  
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Pozdravljeni,
pred vami je 6. številka časopisa Zavest. Prva šte-
vilka je izšla ob dogajanju, ko smo strnjenih vrst z 
referendumom preprečili potopitev Save Dolinke. 
Pred neobzirnim kapitalom smo takrat rešili košček 
svete slovenske zemlje. Sledil je dolg premor, kajti 
med peto številko Zavesti in to, ki je pred vami, je 
poteklo skoraj deset let. V tem času se je v obči-
ni naredilo dosti dobrega, a se je nakopičilo tudi 
mnogo problemov. 
Bled je kraj brez primere. Lepota narave je zasle-
pljujoča. To je kraj, kjer bi morali s spoštovanjem 
gledati na vsako senco te ekološko izredno obču-
tljive kreacije. Za naše prednike je bil svetišče, za 
nas pa postaja vzvod brezobzirnega kapitalskega 
izkoriščanja. Z brezsramnimi posegi kjerkoli tep-
tamo naravo teptamo in uničevalno posegamo celo 
v varovana območja.
Strategija razvoja turizma se je v nekaj letih zara-
di nepazljivosti (ali namerno ?) iz elitnega obrnila 
v smer masovnega turizma. Marsikdo si ob tem 
mane roke, naši voljeni predstavniki pa ta kon-
cept žal podpirajo in celo pospešujejo. To pelje v 
opustošenje in degradacijo našega kraja in turizma 

kot lokalno najpomembnejše gospodarske panoge. 
Bled, ki je že po imenu krhka in nežna stvaritev, 
tako neurejene situacije ne bo zdržal dolgo.
Če želimo »stati inu obstati«, si moramo pomagati. 
Kaj se zgodi, če pripelješ slona v trgovino s porce-
lanom, je jasno. Prispevajte tudi vi članek v našo 
naslednjo skupno Zavest in razkrijte probleme, ki 
vas tarejo. Samo s skupnimi močmi jih lahko re-
šimo.
Spoštovani bralci, šesta izdaja Zavesti ni lektori-
rana, saj nam skromne finančne možnosti ne do-
puščajo še tega stroška. Vseeno upamo, da vam bo 
branje zanimivo in da vas bo vsebina pritegnila.

Pozdravljeni,

Vse prebivalce, ki vam je mar Blejsko okolje in 
izjemna narava, samooskrba, trajnostni gospo-
darski razvoj in turizem ter nasploh življenje, 
delo ter socialni položaj občanov, vabimo, da se 
nam s svojimi prispevki oglasite na naš naslov: 
zavest.bled@gmail.com.
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Narava ima prvo Narava ima prvo besedo
»A veš kva j bvo? Rastem jaz tam pri lehnjakovem 
izviru pod Višcami, zorim že seme, pa slišim ro-
pot, nato se je že treslo in grmelo in kar naenkrat 
se znajdem v zraku. Pristala sem se na robu ceste, 
kjer mi je uspelo pognati par koreninic, da lahko 
preživim.« je rekla trobentica, lehnjakov izvir pa 
je le godrnjal v brado, kolikor mu jo mulčer, ki 
kosi obalo ob Jezeru še ni odbil. »...grmbl, kaj mi 
koristi, da sem naravna vrednota, kmalu me ne bo 
več!« 

»Ah, to ni nič, pri nas so kopali kar z bagerjem. 
Vodo iz travnika pod cesto okoli Jezera pa speljali 
po cevi k nam! In zdaj imamo sredi nas izvir, ki ga 
nikoli ni bilo, preglavice pa nam bo delala struga, 
če ta pride do Jezera nas bo odneslo, to je nespre-
jemljivo! Naravovarstveniki in ribiči bi radi obno-
vili trsje, kot je bilo v spominih izpred desetletij, 
drugim pa smo le odtočni kanal. Oni mislijo za par 
let, mi smo pa za tisočletja. Tudi mi smo naravna 
vrednota, pa nihče ni nikogar nič vprašal.« je pro-
testiral del obale, trstičje na Njivicah.

Bučen aplavz se je zaslišal iz množice, najbolj 
glasne so bile travniške rastline in žuželke, ki so 
se vedno pritoževale, da po njih hodijo ljudje, pa 
avti, pa psi, pa škropiva in druga kemija, kosilnice, 
race, krave...

Potem se je oglasila Morena Ledeniška pri Vrtcu 
in vsi so utihnili, kot da se je nekaj ustavilo. »Meni 
so večkrat obljubili, da me bodo pustili pri miru. 
Dolgo mi je bilo lepo, najlepše pa zadnja leta, ko 
smo se zabavali z otroki vrtca. Potem pa kar neke-
ga dne pridejo žage, bagerji, tisti veliki, pa kamio-
ni, gledam, in se je kar zgodilo. Podrli pol dreves, 
zakopali v moj prod, ga odpeljali in zasuli z grad-
benimi odpadki. Uboga drevesa, ki so ostala pa za-
suli do kolen. Saj sploh nisem več nobena morena! 
Občina me zaščiti, občina me lahko poškoduje? 
Ne, ni tako! Še v odloke so zapisali, in ne enega, 
naj se pusti moreno pri miru. To je kriminal!« .

Streslo se je in vsi so se vrgli v zaklone, ko se je 
oglasila Straža. »Name bi pa kar cesto zgradili.« 
Na dveh ministrstvih in občini so me vsaj štirikrat 

zaščitili, zdaj pa to. Na grbi imam žičnico, smu-
čišče, po katerem gre cesta, poletno sankališče, 
adrenalinski park, ki se že zarašča v debla naših 
dreves, Riklijevo promenado, klopi in koše, inva-
zivke, ovce, sedežnico, vlečnico in par gostinskih 
lokalov. Da ne govorim o vikendih, hostlu in par-
kirišču ob vznožju. Z Riklijevo promenado sva se 
lepo spoprijateljili in njeni obiskovalci so bili tudi 
moji. Zdaj bi pa tam speljali cesto in uničili še to! 
To je sramota! Še tisti dobri lastniki, ki jih imam, 
za to niso vedeli, videli so šele oranžne količke za-
bite v tla! To je treba ustaviti. To je okoljski kri-
minal!« 

Tudi drugi deli narave Blejskega kota so želeli do 
besede. Jezeru so jo takoj prepustili. »Mene muči-
jo že leta. Tile turisti so grozni, kopljejo se povsod, 
zelenic na obali skorajda ni več, vse se izpira vame. 
Kreme proti soncu imam v vodi vsako poletje, po-
zimi pa teče iz vseh prelivnih in tudi neposrednih 
cevi vame kanalizacija. Pravijo, da je mešani vod, 
da je večinoma voda. Kaj mi pomaga ta podatek, 
če voham fekalije in vidim toaletni papir! Ribiči 
so zasedli moje vode, lovijo povsod, v vodo me-
čejo vabe, bojle, kroglice, da privabijo krape, ki v 
moji vodi nimajo sploh kaj početi, saj sem vendar 
Alpsko jezero! Ti krapi pa rijejo po dnu, da me že 
vse srbi!«

Še dolgo je trajalo in ni prostora, da bi vse opisal. 
Zato bom povzel najpomembnejše tegobe našega 
okolja, ki so se pokazale: najdaljša in najostrejša 
debata je potem tekla okoli invazivk, tujerodnih 
rastlin in živali. Kaj storiti, da nas v pol stoletja 
ne bodo prerasle? Na Obali Jezera akacija, paje-
sen in japonski dresnik, na mokriščih na Koritnem 
in v Podhomu kanadska rozga, v Jezeru zebrasta 
trikotničarka in ribe vseh vrst. Promenada je tar-
nala, da je nihče ne bo maral, ker bo brez dreves... 
»Postala bom le kamnita ploščad, po kateri nihče 
ne bo hodil, danes vsi iščejo senco, pri meni je ne 
bo niti za vzorec! Pa, kaj si dovolijo, vedno so na 
meni rasla drevesa...« Parki so negodovali zaradi 
oskubljenosti, park pod TVD Partizan pa je bil že 
čisto obupan, ker so na njem zgradili parkirišče, v 
posmeh vsemu, za kar si prizadevamo. 
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Mlino ne bo žr

Tako se je odvijal shod Narave Blejskega kota. Ker 
smo okoljsko glasilo, je prav, da ima Narava prvo 
besedo. Okolje je skupen življenjski prostor ljudi, 
ustvarjanje pogojev za njihovo življenje, njihove 
dejavnosti ter kulturnih vrednot in narave s svojim 
živalstvom, rastlinstvom, naravnimi vrednotami 
ter spremenljivostjo v časovni dimenziji. 

Kaj je našo Naravo napeljalo na misel o okoljskem 
kriminalu? Kaj je to? Pravna obrazložitev ekolo-
ške kriminalitete je »vsako ponavljajoče ali trajno 
pravno opredeljeno odklonsko ravnanje ali opu-
stitev ravnanja, ki povzroči umetno spremembo, 
poslabšanje, obremenitev, propadanje ali uničenje 
človekovega okolja ali zaviranje njegovih narav-
nih sprememb«. Iz dogodkov, ki so jih opisovali na 
opisanem shodu, je sklepati, da gre v našem oko-
lju dejansko za ponavljajoče dejanje kriminalitete. 
Poškodba zaščitene morene pri vrtcu, drenaža v 

trstičje na Njivicah, neprimerna košnja okoli jeze-
ra, načrtovana gradnja ceste na Stražo pod krinko 
gozdne vlake, to so stvari, ki kažejo na zavestno 
slabo in neodgovorno ravnanje občinskih služb do 
naravnih vrednot in okolja. V tej in naslednjih šte-
vilkah bomo pisali, kako je do teh dogodkov pri-
šlo, zakaj in kako bi jih lahko preprečili. Za izdajo 
svojega glasila smo se odločili tudi zaradi nemo-
žnosti objavljanja v občinskem javnem glasilu. 

Miha Žvan

Evropska komisija (EK) je državi RS izrekla opomin 
v zvezi s projektom južna razbremenilna cesta (JRC). 
Glede umeščanja JRC skozi našo vas je EK zaznala 
nepravilnosti, na kar smo Mlinani že dolga leta opo-
zarjali. Na EK smo se obrnili, ker smo ocenili, da 
smo v lastni državi izčrpali vse formalne možnosti.

Novica o opominu mi je dala upanje, da bo naša 
dvakrat zaščitena kmetija (zaščitena je kot kultur-
na dediščina in ima tudi status zaščitene kmetije, 
katere zemlja se ne sme odtujevati) ostala v neokr-
njeni obliki in obsegu. Ker je predvidena trasa JRC 
načrtovana skozi vas Mlino/Zazer, vas »prereže« 
in več kot 20 hiš ostane na južni strani ceste. Prav 
tako poteka neposredno ob hišah in bo tudi našo 
kmetijo zelo prizadela. Rada bi povedala, da se 
Mlinani zavedamo pomena obvoznice in ji nismo 
nikoli nasprotovali, vendar pa želimo da je JRC 
načrtovana tako, da se ohrani enoten vaški prostor 
in najboljša kmečka zemlja. Predlagali smo svojo 
različico, ki jo je občina zavrnila.

Žal je novica o opominu v javnosti ponovno spro-
žila nezadovoljstvo in obtožbe do nas Mlinanov. 
Slabo voljo s strani ljudstva še potencirajo govo-
rice in netočna medijska sporočila (Radio Triglav, 
Gorenjski glas, Radio Slovenija), ki jim vsebino 
dajeta župan in direktor občinske uprave očitno z 
namenom, da se zakrije odgovornost odločevalcev 
v zadevi. Izjava župana v prispevku na Radio 1. 
Program (dne 4.2.2017 v poročilih ob 13.00 uri), 
da »ne more zmeraj javno mnenje prevladat, ne-
mogoče« in g. Berčona v isti oddaji, »ja v koli-
kor bi se dejansko ugotovile kakšne postopkovne 
napake, konkretno na tem projektu, bi EK morala 
sprožit tožbo pred Evropskim sodiščem, vendar to 
pomeni kar nekaj let in v teh letih, jest sem prepri-
čan, da bo ta cesta tudi že narejena,« sta zaskrblju-
joči. Izjavi sami po sebi odgovarjata na vprašanje, 
kdo so odločevalci v zadevi, ki s tako neodgovorno 
lahkotnostjo in samovoljno odločajo o usodi naše 
prelepe vasi. 

Mlino ne bo žrtev južne 
razbremenilne ceste (jrc)

Telefonska številka za pomoč 
labodom je 031-617-851



5

Mlino ne bo žr

Zasnove vasi Mlino segajo že v 8. stoletje in gre 
za eno od najstarejših naselij na Bledu. Tu je bila 
prva šola , gostilna in kasneje hotel na Bledu.

Vas ima izjemno zgodovino. Večji del vasi leži v 
bregu, ker so včasih pozidavali tam, kjer se je ze-
mlja težko obdelovala, ravnina pa je bila namenjena 
kmetovanju. Včasih se z zemljo ni delalo tako kot 
danes. Vas je obdana s hribi; Straža, Dobra Gora, 
Kozarca, Obroč in Osojnica, tako da je prostorsko 
zelo omejena. Skozi vas teče potok Jezernica, kjer 
so se včasih vrtela mlinska kolesa. Zaradi prostorske 
stiske so kmečke hiše z gospodarskim poslopjem v 
večini tesno ob ozki vaški cesti, kar daje vasi prav 
poseben čar. Gre za značilno gručasto vaško naselje, 
kjer se tradicionalno prepleta kmetijstvo, bivanje in 
druge oblike zaposlitve, pri čemer sta pomembna 
kmečki turizem in pletnarstvo. 

V objavah o pripravi Celostne prometne strategi-
je Občine Bled se neprestano ponavlja stavek: da 
bo občina » stremela k trajnostnemu prenavljanju 
in oživljanju pomena javnih površin ob jezeru in 
v vaških središčih, ki ponovno postajajo prostor 
druženja in igre. S pestrim izročilom ter bogato 
naravno in kulturno dediščino bo domačinom in 
obiskovalcem ponujala doživetje na tisoč in en 
način.« Sprašujem se, komu koristi dvoličnost ob-
činske politike, ki na eni strani naselbinsko kultur-
no dediščino uvršča med prepoznavne značilnosti 
Bleda, istočasno pa je pripravljena eno najlepših in 

v njenem južnem delu najbolje ohranjenih blejskih 
vasi žrtvovati za gradnjo obvoznice.
 
Naj samo spomnim, da smo na Mlinem visoko 
ceno plačali že ob gradnji obstoječe ceste v Bo-
hinj. Koncem 40. let prejšnjega stoletja so v sever-
nem delu vasi ob jezeru porušili hotele, gostilne in 
vile, kapelico, kopališča, čolnarne, stekleni salon 
na vodi ter »vadiše« za pletne. 

Zavedamo se, da dediščino uničiš le enkrat in 
nikoli več. Nočemo, da se zgodovina spet ponovi 
in nam tokrat uniči še južni del vasi. Na severni 
del naše vasi, samo pol stoletja kasneje, nas da-
nes spominjajo le še obledele fotografije. Zato je 
zavedanje Mlinanov o pomenu ohranitve vasi še 
toliko večje.

Postopek nastajanja projekta se je začel z določi-
tvijo koridorja l. 1993. Načrtovana trasa je bila do-
ločena s sprejetjem lokacijskega načrta (LN, 2002) 
ki se je na pobudo investitorja (država) spremenil 
in dopolnil s sprejetim občinskim podrobnim pro-
storskim načrtom (OPPN, 2012. )

Leta 1999, ko so bile še vse možnosti odprte, smo 
Mlinani na sestanku s takratnimi predstavniki ob-
čine predstavili svoje stališče, da je traso treba na-
črtovati izven poseljenega prostora. Vzrok nestri-
njanja je bil isti kot danes; ohraniti vas in kmetij-
ska zemljišča. Glede na to, da svojo zemljo dobro 
poznamo, smo tudi opozarjali na plazljivo obmo-
čje pod Pristavo (o čemer pričajo ledinska ime-
na: Ilovše, Pijavce…) Leta 2001 je sledilo veliko 
presenečanje in razočaranje: javnosti so bile sicer 
predstavljene štiri variante, vendar prav vse so bile 
v zadnjem kilometru po isti trasi speljane skozi vas 
Mlino. Združili smo se v Civilno iniciativo Mlino 
(CIM, 2003) in pripravili svojo varianto, ki poteka 
pod vasjo in vključuje obstoječo javno občinsko 
pot. Ta varianta je še toliko bolj smiselna, saj se 
je v vseh teh letih v prostoru marsikaj spremeni-
lo, kar smo mi upoštevali. Leta 2006 je pod vasjo 
zgrajena čistilna naprava (ČN) s sortirnico, za ka-
tero smo prav tako predlagali bolj optimalno loka-
cijo, pri kateri nebi bilo potrebno prečrpavanje. V 
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območju nasproti nje pa je v prihodnosti določena 
namenska raba prostora za gospodarsko industrij-
sko cono. Po naši varianti bi se ČN in cona direk-
tno navezovali na južno obvoznico, kar je smisel-
no iz vidika varčne rabe prostora. Naš predlog se v 
celoti izogne vasi.
 
Leta 2008 smo podali pobudo za spremembo LN in 
predlagali svojo različico. Strokovne službe občine 
Bled so pripravile obrazložitev, na osnovi katere so 
občinskemu svetu predlagale, da pobudo CIM zavr-
ne, kar se je potem tudi dejansko zgodilo.

V postopku priprave občinskega prostorskega na-
črta (OPN) je občina organizirala arhitekturno ur-
banistično (AU) delavnico (2007-8). 

Na pobudo CIM so neodvisni strokovnjaki po ogle-
du na terenu podali svoje mnenje. Ugotovili so, »da 
JRC najbolj prizadane prav vas Mlino / Zazer, saj se 
nekaterim hišam približa le na nekaj metrov. V tem 
delu je vsekakor treba nekaj narediti.« Predlagali 
so, da je varianto Mlinanov treba proučiti. 

Občina ni prisluhnila niti neodvisnim strokovnja-
kom. Naše variante ni obdelala na nivoju idejnega 
načrta, ampak jo je dala v presojo kar odgovornemu 
projektantu za JRC, ki je tedaj že dvajset let sodelo-
val v projektu. Ta je presodil, »da potek predlagane 
trase glede na tehnične standarde ni izvedljiv«. Mli-
nanom nam je bila presoja predstavljena le ustno. 
Povedno je dejstvo, da »mnenje v fizični obliki ne 
obstaja«. Žal nas Mlinane nikoli niso vzeli resno. 
Občinska stran se je v desetih letih županovanja g. 
Fajfarja z nami sestala le enkrat (2008).

Na javni obravnavi (2011) je bilo jasno povedano, 
da imata tako država kot tudi občina »moč, da pro-
jekt speljeta.« Obravnava je bila časovno omejena 
na eno uro in vsak je lahko zastavil le eno vpraša-
nje… Ja, projekt je nastal iz pozicije moči in ne na 
moči argumentov.

Leta 2012 je bil sprejet Občinski podrobni prostor-
ski načrt (OPPN ) kateri ne upošteva prostorskih 
standardov. 

Trasa JRC je načrtovana v plazljivem terenu, spe-
ljana je skozi vplivno območje naselbinske kul-
turne dediščine in popolnoma zanemarja vidik 
sprejemljivosti s strani lokalnega prebivalstva. 

V 7. členu, kjer je opis trase, je očitno namerno 
izpuščen opis trase skozi Mlino, kar povzroča še 
dodatne konflikte in nevednost v javnosti.

Zato vam bom na kratko opisala, kaj vse je načrto-
vano na 1 km dolgem odseku skozi našo vas, ki se 
zvrstijo v smeri od izhoda iz predora do priključka 
na bohinjsko cesto pod Pristavo: Križišče z Mlin-
sko cesto, 300 m vkopane ceste, 108 m dolg via-
dukt čez Jezernico, z nasipi pred in izza viadukta 
(3,5m in 2m višine), štirikrako križišče s Savsko 
cesto, ob priključku pod Pristavo pa T križišče, ki 
ga bo v dolžino 189m podpiral zid (sidrana pilotna 
stena) in 60m dolg oporni zid na severnem delu. 
Oblikovanje in vidna izpostavljenost obvoznice 
sta nasilna in bi povzročila popolno razvrednote-
nje vaškega prostora in kmečke zemlje.

Obvoznica prizadene zaščitene kmetije in tangira 
vse enote kulturne dediščine (vaško jedro Mlino, 
Vila pod Kozarco 2, Pristava, Ambient Bled), spre-
menila bi se struga Jezernice, pod Pristavo gre za 
plazljivo območje, dotakne se tudi naravne vrednote 
Mokrišče pod Pristavo, v njenem zgornjem koncu. 

Na primeru naše kmetije želim javnosti, še posebej ti-
stim, ki nas Mlinane napadajo in obtožuje, da zavira-
mo izvedbo projekta, ne da bi poznali vse okoliščine, 
le na enem primeru seznaniti s posledicami načrtovane 
trase.

Naša kmetija je bila zgrajena leta 1774 v času Ma-
rije Terezije in je sestavni del vaškega jedra Mlino. 
Hiša je narejena iz kamna lehnjaka, v notranjosti 
ohranjamo prvotno postavitev prostorov, velbe, 
imamo še originalno črno kuhinjo iz časa nastanka 
hiše, ki jo tudi redno uporabljamo. Nasproti je staro 
gospodarsko poslopje iste starosti kot hiša. Vmes je 
prostorno dvorišče, ki se nadaljuje v star sadovnjak. 
Gre za tipičen travnat visokodebelni sadovnjak, v 
njem rastejo stare avtohtone sorte sadja, katere ne 
potrebujejo škropljenja, kar je danes že redkost. Sa-
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deže še ročno obiramo, pobiramo in obdelamo na 
tradicionalen način. Ti pridelki in proizvodi pa so 
potem ponudba na naši izletniški kmetiji, ki jo imam 
registrirano kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. 
Redno delo sem pred leti opustila, uničenje sadov-
njaka zaradi gradnje obvoznice, bi ogrozilo mojo 
eksistenco. Izgubili bi pretežni del sadnega vrta: to 
je 20 veličastnih visokodebelnih tepk in jablan, vsa 
v polni rodnosti. Še ta delček vrta, ki nam ostane, pa 
bi bil zaradi bližine ceste onesnažen.

Ker je sadni vrt takoj ob hiši in gospodarskih po-
slopjih, je to edinstven primer prave gorenjske 
kmetije in s tem naravne in kulturne dediščine v 
vsej svoji popolnosti. Gostje so navdušeni nad 
ohranjenim in mirnim vaškim okoljem, nad tipič-
no gorenjsko kmetijo in naravnimi izdelki, s ka-
terimi jih pogostimo. Očarani so tudi nad muzej-
sko zbirko v naši štali in seniku ter tudi nad hišo, 
ki je opremljena tako kot muzej, pa čeprav v njej 
živimo. Našo domačijo imam neskončno rada, pa 
čeprav mi ta tradicionalen način življenja prinaša 
delo od jutra do večera. In vse to gostje čutijo in se 
zato vedno znova vračajo-turizem smo ljudje. 

Zato sem nad vsem tem dogajanjem okrog JRC še 
toliko bolj razočarana. Nesprejemljivo je, da se v 
prostor izza Straže umešča vse tisto, kar je sicer 
moteče za Bled. Če bi imeli prave ljudi na mestih 
odločanja, potem bi nas pri našem boju za ohra-
nitev tega dragocenega prostora podpirali, ne pa 
ustvarjali nepotrebno nezadovoljstvo in žalost. 

Naj zaključim z obljubo, da se bomo še naprej 
borili za našo vas. Vse od 8. stol so naši pred-
niki ustvarjali ta, za Gorenjsko značilen vaški 
prostor. V tem smislu smo zavezani tako našim 
prednikom kot tudi našim potomcem. 

Vsi tisti, ki smo ponudbo za odkup zemljišč dobili 
koncem lanskega leta, smo jo zavrnili. Če bo ob-
vladal zdrav razum (kmečka pamet), se bo našla 
tudi pot. Mi vasi ne damo!

Med največjimi umetniki slovenske kulturne kra-
jine smo preprosti podeželski ljudje, kmetje.  
(iz knjige Čudovita Slovenija)

Monika Poklukar

Prvi spomin na Francka 
sega v moj otroški čas 
in je sinje modre barve. 
Takrat smo tudi večkrat 
na dan peš premerili 
razdaljo med Mlinom 
in Bledom. 
Nenadoma se je v moje 
veliko veselje na cesti 
zasvetil sinje moder av-
tomobilček - Fiat 850. 
Bil je edini te barve in v 

hipu si ga zagledal, saj je v tistih - dokaj sivih časih - 
kot kakšen pisan hrošč, ki brzi mimo, nepričakova-
no obarval dan-sunkovito zapeljal v vas in izginil. 
Za volanom je sedel Ukanov Franck, mlad, posta-
ven in vesel Mlinan, za katerega sem šele mnogo let 

kasneje zvedela, da je veseljak širokega srca, iskriv 
pripovednik, sila priročen in iznajdljiv rokodelec, 
dober gospodar- mož - oče, gasilec, godbenik, po-
skočen plesalec in tudi umen zapisovalec. 
 
Na svet je prijokal šestintridesetega leta, ko je 
na domačiji živelo šest duš in ker so starši ime-
li polne roke dela s poljem, živino in drugim go-
spodarstvom, je vlogo prizanesljive vzgojiteljice 
prevzela stara mama. Bil je neugnan in živahen 
otrok, a se je ob koncu brezskrbnih otroških let 
z odliko izučil za poklic mizarja, ki ga je z ve-
seljem opravljal do pozne starosti. S spoštljivim 
posegom je ohranil in posodobil svojo domačijo. 
Nadvse predano je negoval svojo družino in ji z 
lastnim vzgledom vzbudil in približal ljubezen do 
lepega in domačega. 

Ukanovmu Francku
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Ukanov Franck si je pridobil moje spoštovanje in 
navdušenje s svojo veliko ljubeznijo in zavzeto-
stjo, ki jo je gojil do rodnega kraja-vasi Mlino - saj 
sem tudi sama tam zrasla. Naj je šlo za ohranjanje 
kulturne dediščine ali ohranjanje kulturne krajine, 
ki jo je v naših krajih vzdrževal kmečki človek - za 
Francka to nikakor niso bile le besede. Obujanje 
običajev, kot smo ga doživeli ob prvem izdelo-
vanju baganc, je pod njegovo taktirko s pomočjo 
žene Tončke preraslo v pravi presežek. 

Predlogi za izboljšave ali pa kar nasprotovanje no-
vodobnim posegom in strategijam, ki ogrožajo va-
ščane in vas, so mu prinesle marsikdaj marsikatero 
nevšečnost - pa se ni dal! 
Z dobro idejo, tehtno besedo ali s peresom se je ne-
ustrašno in z velikim zanosom polotil kočljivih iz-

zivov in vztrajno iskal rešitve dobre za posamezni-
ka, celotno vas in sprejemljive za širšo skupnost. 

Ko je bilo po hiši, v mizarski delavnici, v gart'lcu 
in naokrog vse postorjeno, je Franck vzel v roke 
še pero. S prav ličnimi črkami je na papir pričvrstil 
svoje misli, zamisli in spomine. Na popotovanju po 
starih časih je obudil že pozabljene postave in obra-
ze, prepletal veselje in žalost, vzbujal skomine in 
nam tako - v njemu prisrčni pripovedi zapustil ne-
precenljiv zapis o ljudeh in kraju, kjer smo doma.

Vem, da nam bo zelo manjkal in pogrešali ga bomo.
Moj spomin na Francka bo za vedno ostal sinje mo-
der – tako kot trenutki, ki mi jih je svoj čas poklonil. 

AnaMarija Kovač

Bled je prostorski dragulj. Kjer je končala narava, 
jo je človek skozi stoletja dopolnjeval in z dodaja-
njem ključnih poudarkov, ki jih danes pripoznamo 
kot prostorske značilnosti Bleda, ustvaril to podobo 
raja. Gre za dediščinske in vizualne lastnosti prosto-
ra, ki sooblikujejo prepoznavno sliko Bleda kot jo 
gostje in obiskovalci raznašajo po vsem svetu.

Ena od značilnosti Bleda so parki ob vzhodni je-
zerski obali: Zdraviliški park, Pongračov park ob 
Vili Zora in parkovne površine ob jezerski obali, 
ki se raztezajo od Kazine do grajskega kopališča. 
Povezanemu parkovnemu sistemu je pripoznana 
zgodovinska vrednost in ima status vrtnoarhitek-
turne dediščine. Občina, ki je lastnik parkov, gre 
torej za javno dobro, je zavezana, da jih v javnem 
interesu varuje, ohranja in vzdržuje.

Nastanek osrednjih blejskih parkov časovno 
sovpada z začetkom razvoja turizma, ki sega v 
drugo polovico 19. stol. 

S prihodom tujcev in z začetki turizma na Ble-
du je med Blejci rastlo zavedanje in osveščenost 
o pomenu negovane okolice, ne le okoli lastnih 
hiš, temveč tudi v javnem prostoru. Začela se je 
skrb za načrtno vzdrževanje in urejanje parkovnih 
površin. Cenili in ohranjali smo jih kot dediščino 
svojih prednikov, ki jo želimo ohraniti tudi za naše 
zanamce. Za blejske parke, ki smo jih podedo-
vali iz obdobja na prelomu 19. in 20. stoletja je 
značilno, da so bili njihovi prvotni lastniki iz vrst 
premožnejših slojev tedanje monarhije, izobraženi 
in svetovljanski, ki so si Bled izbrali za kraj od-
diha. Zgradili so si vile in lepoto krajine, ki so jo 
oblikovale naravne sile, nadgradili z načrtovanimi 
zasaditvami. S tem so takratni lastniki kazali svoj 
kulturen odnos do lepe okolice.

Domačini smo skozi generacije maniro urejanja 
okolice domov posnemali in jo negujemo tudi v 
današnjem času. Ko se danes podamo na spreha-
jalne poti v širšem območju Bleda, vsepovsod oko 
razveseljuje pogled na urejene vrtove ob zasebnih 
hišah, balkoni in okenske police pa se dobesedno 

Zdraviliški park – 
tarča zasebnih interesov
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šibijo pod slapovi cvetja. To priča o visoki ozave-
ščenosti ljudi o pomenu lepo urejene okolice la-
stnega doma in je neprecenljiv prispevek k lepši
podobi Bleda, saj je dobro stoletje kasneje podoba 
parkov, ki so bili njegadni vir navdiha za Blejce, 
vse preje kot navdušujoča.

Park je opredeljen kot negovana površina z drev-
jem, rastlinjem, navadno v mestih, prirejena zla-
sti za sprehode (SSKJ). Zgodovinski parki, kot so 
blejski, so svojevrsten most med preteklostjo in 
sedanjostjo. Odsevajo duha časa in družbe, v ka-
teri so bili zasnovani, njihovo današnje stanje in 
raba parkovnega prostora pa odražajo odnos da-
našje družbe do te dediščine. 

Parki združujejo naravo, kulturo in radost do 
življenja. Polepšajo prostor in zadovoljujejo ra-
znotere človekove potrebe. S sredstvi narave si 
je človek ustvaril svet ubežnosti, v katerega se 
umaknemo iščoč duševnega miru in ravnovesja, 
gre za odklop od vsakdana.

Pa blejski parki še opravljajo to svojo funkcijo?

Doživljajska vrednost blejskih parkov se zmanj-
šuje. Nekdaj sprehajalne poti so se spremenile 
v ceste in parkirišča, pogledi z jezera in z gradu 
obstanejo na mirujoči pločevini, ki je prevladujoč 
element znotraj parkovnih površin. Parki so postali 
»avtoparki«. V poletnem času raznovrstnih prire-
ditev šotori obvladujejo osrednji parkovni prostor, 
spremljajoča glasba pozno v nočni čas doni vse do 
robov jezerske sklede. Naraščajoče akustično one-
snaževanje je moteče ne le za goste, temveč tudi za 
domačine. Parki, ki so bili njega dni oaza miru, se 
spreminjajo v zabaviščni prostor.

Park se je v priobrežnem prostoru zelo spremenil. 
Okrasne grmovnice so bile odstranjene, vremenske 
ujme, ki so klestile po parkih v obdobju 2008-14 
(vetro-, snego- in žledolom) so krepko razredčile 
število mogočnih starih dreves. Le manjše število 
je bilo doslej nadomeščenih z novimi zasaditvami. 
Največ preobrazbe je bil deležen Zdraviliški park, 
ki je danes le še karikiran odsev svoje nekdanje 

podobe. Res je, da je bilo v žledolomu v zahodnem 
delu parka neobnovljivo poškodovanih nekaj dre-
ves, ki so jih že nadomestili z novimi zasaditva-
mi, na žalost v neskladju z družbenim dogovorom 
(OPN), da se na javnih površinah naj ne bi sadilo 
drevnine, ki je poudarjeno alergenogena kot je to 
breza. V vzhodnem delu parka pa se zdi kot da je 
pustošil cunami. Odstranjene so bile vse okrasne 
grmovnice, tišina živa meja pa je bila porezana 
do neprepoznavnosti, čeprav niti prve niti druga 
v žledolomu niso bile poškodovane. Postavlja se 
vprašanje, kdo je to odredil in zakaj? Odstranje-
na so bila tudi drevesa in nadomeščena z gredami 
okrasnih trav, kar spominja bolj na azijsko stepo 
kot pa na krajinski park. 

Pridružujem se tistim, ki jih ta del parka spominja 
na »oskubljeno kuro«. Od vrtnoarhitekturne dedi-
ščine so ostale le stopnice in sprehajalne poti. 

Ali je Zdraviliški park po preureditvi lepši ali ne, 
to je osebna vrednostna sodba, objektivno dejstvo 
je, da se v svoji današnji podobi oddaljuje od prvo-
tnega koncepta (krajinski park), ki je kot prostor-
ska vrednota varovan. In dejstvo je, da niti za ptice 
ni več atraktiven, saj ptičjega petja skorajda ni več 
zaznati. Uničili so njihov življenjski prostor.

Pripadam generaciji Blejcev, ki smo glasbeno šolo 
obiskovali še v »Curhausu« (Zdraviliškem domu), 
zgrajenem leta 1891. Ker naj bi motil razvoj hote-
la Jelovica so ga 1955 podrli in odstranili, glasbe-
no šolo pa preselili v TVD Partizan. V prostoru je 
o(b)stal le park z glasbenim paviljonom. Osebni 
spomini sežejo še v obdobje, ko je park obstajal 
v svoji prvobitni podobi in funkciji, v čas, ko so 
nepovratno zbledele še zadnje sledi do takrat mon-
denega turizma. Bilo je v 50. letih prejšnjega sto-
letja, ob nedeljah in praznikih so družine prihajale 
v park, ki je bil prostor druženja. Tam so se sreče-
vali znanci, prijatelji in v času poletnfe turistične 
sezone uživali tudi ob zvokih godbe, ki je igrala v 
glasbenem paviljonu. Ta tradicija je nekje sredi 50. 
let izzvenela. Otroci smo uživali v čarobnosti par-
ka; mogočna parkovna drevesa, okrasno grmičev-
je, žuboreč potoček in lepa zgradba zdraviliške-
ga doma so burili otroško domišljijo. Pol stoletja 
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kasneje primerjava med takrat in danes že zaradi 
odsotnosti Zdraviliškega doma, ki je bil osrednji 
okras v tem prostoru, ni možna. Možen in poučen 
pa je sprehod skozi zgodovino parka.

Pred več kot 100 leti je bila v izhodišču izgradnja 
Zdraviliškega doma, ki so ga uporabljali gostje 
Bleda in lastniki vil kot zabaviščni prostor. Nemški 
veljaki, takratni lastniki glavnih hotelov in lastni-
ki počitniških vil, ki so zbrali sredstva za gradnjo, 
Riklija, čeprav sodobnika, k temu projektu niso 
povabili. Rikliju ni bilo veliko do zabave svojih 
gostov, saj to ne bi bilo v skladu z njegovo filozo-
fijo zdravljenja, ki je predpisovala izrazito asketski 
način življenja.

Ko je bil Kurhaus zgrajen, so blejskima vrtnarjema 
bratoma Čop naložili, da uredita okolico doma. Pri 
tem sta se zgledovala po Pongračevem parku. Na-
črt prvotne zasaditve parka v pisni obliki sicer ne 
obstaja, je pa razviden iz slik in starih razglednic iz 
tega obdobja. Zasnovan je bil v stilu sorodnem so-
časnim angleškim krajinskim ureditvam, v maniri 
»slikovne krajine«, poleg dreves in zatravljenih po-
vršin so ga krasili tudi okrasne grmovnice, podrast 
in osrednja cvetlična greda. Sprehajalne poti in ob 
njih nameščene klopce so kar vabile na sprehod in 
posedanje v njem. Blejci smo ga poimenovali po 
Zdraviliškem domu (Kurhaus), ki je takrat krasil 
park, v Kurpark. Zmotno je tolmačenje imena v 
OPPN, saj niti Zdraviliški dom niti park nista bila 
povezana z zdravljenjem, čemur
je sicer služilo Riklijevo zdravilišče (Kurort). Da-
našnje dodajanje vsebin parku, ki .»naj bi bile ute-
meljene v imenu parka « kot so zeliščne grede ali 
čebelnjak, kar se povezuje z zdravjem in zdravlje-
njem, nima v zgodovini parka niti v njegovem po-
imenovanju nobene osnove. Namembnost parka je 
bila, da polepša okolico zdraviliškega doma, kije 
bil zabaviščni prostor, namenjen druženju gostov 
Bleda in lokalnih prebivalcev ob glasbi in plesu. 
Urejena okolica Zdraviliškega doma je bila, danes 
bi temu rekli dodana vrednost k občutenju udobja 
in ugodja. Ker je park živa tvorba, podrejen zako-
nom minevanja in izpostavljen vplivom vremen-
skih neprilik, se je v 70. letih prejšnjega stoletja že 
kazala potreba po obnovi parka. Starost, bolezen in 
poškodbe drevnine po vremenskih ujmah so zah-
tevale načrtovan pristop k obnovi. Naloga je bila 

zaupana domačinu J. Petkoš, inž. gozd. Na srečo 
je bil živ še eden od bratov Čop, ki mu je pomagal 
pri analizi obstoječega stanja in snovanju načrta 
obnove, s čimer je bila zagotovljena kontinuiteta 
v ohranjanju koncepta parka. Na osnovi načrta, ki 
so ga pregledali in potrdili takratni direktor Arbo-
retuma Volčji potok, Zavod za urbanizem Bled in 
Svet KS Bled, se je leta 1982 začelo z zasaditvami, 
ko so bile zaključene okoli leta 1992.Druga načr-
tna obnova se je zgodila v zadnijh letih na osnovi 
OPPN za ožje središče Bleda.

Parki so bili v preteklosti nedotakljivi - terra pro-
hibita - v pomenu, da se v območja parkov ni po-
segalo na način, ki bi spreminjal njihovo rabo in 
podobo. Tudi za parke je bilo prelomno obdobje 
po zamenjavi družbenega sistema. 

Po osamosvojitvi je sledilo obdobje, ko so bili 
blejski parki bolj kot ne prepuščeni stihiji; tako iz 
vidika naložbenih sredstev kot tudi po strokov-
nih obravnavah. Predvsem z drevesi se ni gospo-
darilo v skladu z arboristično stroko.

Občina je dopustila, da so se v park postavile vse-
bine, ki v varovani prostor ne sodijo: igrala, čebel-
njak in gostinski oder, najnovejša je postavitev src 
na vodno površino ob veslaški hišici. Del Zdravili-
škega parka je občina zasebniku dala celo v najem 
za nedoločen čas! Najemnik je postavil oder in ga 
podprl z železno konstrukcijo, ki je zabetonirana 
znotraj parka.

S prihodom kapitalskih investitorjev pa so se po-
javili tudi poskusi prisvajanja javnega prostora, ki 
so se kazali v postavljanju kioskov na parkovne 
površine, širjenju gostinske dejavnosti v obmo-
čja parkov (pred leti pred Vilo Prešeren, gostinski 
oder v Zdraviliškem parku). Posebna oblika pose-
ganja v parkovno javno dobro pa je odstranjeva-
nje dreves, ki zastirajo vedutne poglede sebičnim 
posameznikom, seveda brez soglasja pristojnega 
organa (ZVKD Kranj). Primeri pričajo, da se nam 
v atraktivnem in lukrativnem prostoru Blejskega 
kota dogaja isto kar se nam je zgodilo na gospo-
darskem področju z lastninjenjem nekdaj družbe-
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nega premoženja. Zasebni interes ob (tihi) podpori 
lokalne oblasti posega v prostor javnega interesa, 
celo v varovani prostor KD. Prostor vrtnoarhitek-
turne dediščine ni več vrednota, ampak se spremi-
nja v vir za zaslužek. Ob tem se izgublja zgodo-
vinska izvirnost in začenja proces razvrednotenja 
dediščine, kljub rastoči zavesti o njenem pomenu 
in kljub režimom varstva. Gre za proces, ki ga je 
brezkompromisno potrebno zaustaviti.

Občina ni le lastnik parkov, je tudi njihov upravlja-
lec. Ker gre za vrtnoarhitekturno dediščino je njena 
naloga, da skladno z režimom varstva park varuje 
( pred dodajanjem vsebin, ki tja ne sodijo, pred za-
sebnimi interesi), ohranja ( njihovo pričevalnost, 
oblikovnost, doživljajsko vrednost...) in vzdržuje 
(skladno z arboristično in vrtnarsko stroko). V pri-
meru Zdraviliškega parka, ki se nahaja v vplivnem 
območju jezera, gradu in Ambienta Bleda, gre tudi 
za varovan pogled na park, torej z jezera in z gra-
du. Po prenovi je bila Zdraviliškemu parku dodana 
nova dimenzija; pogled preko parka, čeprav pogle-
di iz gostinskih lokalov, ki obkrožajo vzhodni del 
parka, niso varovani. V ta namen se je odstranilo 
drevesa in jih nadomestilo z okrasnimi travami, po-
sekano je bilo okrasno grmičevje in živa meja. Jav-
na skrivnost je, da so si lastniki gostinskih lokalov 
že leta prizadevali za odstranitev vsega v parku, kar 
je zastiralo pogled preko parka.

Jedrna oblastna skupina okoli župana, vključno z 
samooklicano »ta glavnim na Bledu«, je v tej zade-
vi poseganja v prostor izgubila kriterij, kaj je pra-
vilno oziroma narobe, saj je povsem neodgovorno 
javni interes podredila zasebnemu interesu. 

Današnja podoba parka postavlja ogledalo 
upravljalcu parka, ki je občina. Gre za aroganten 
odnos do varovanega prostora, ki je mogoč tam, 
kjer je malo kulture. Kultura pa med drugim 
vključuje znanje, vedenje in zavedanje o pome-
nu ohranjanja dediščine.

Zdraviliški park v svoji današnji podobi in rabi pro-
stora ni ne t'č ne m’š, o » dvigu kakovosti varovane-
ga območja « ni moč govoriti, raje nasprotno.

Sedanji koncept obnove parka je nasproten prvo-
tnemu. Prvoten koncept parka »slikovna krajina« 
(drevesa, trava, grmičje, podrast) se je po obno-
vi preobrazil v »gol tip krajine«(drevesa, trava), v 
vzhodnem delu parka pa celo v »brisan tip kraji-
ne«, kjer raste le še trava.

Avtor prve obnove parka je obnovo utemeljil na 
ohranjanju prvotnega koncepta parka .»Upošteva 
se prvotno zasnovo parka, odnos in usklajenost 
med zelenicami in s parkovnim drevjem poraslo 
površino, z organsko speljanimi potmi in glasbe-
nim paviljonom. Ohranja se edinstveno oblikov-
nost obstoječega parka, ki se ga z novimi zasadi-
tvami samo dopolnjuje oziroma menja (postopo-
ma), kar je dotrajanega,... ohranja se v glavnem že 
dano razmerje med zelenicami in drevjem.... načrt 
s trajno zelenimi zavesami (tisa, omorika) ustvarja 
zaključene kotičke v parku, ki naj bi obiskovalcu 
nudili večjo sproščenost, načrt posnema naravne 
kombinacije drevesnih vrst in grmovja, večina no-
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silcev parka so avtohtone drevesne vrste. Okrasno 
grmovje ni le v okras parka, temveč služi tudi ču-
vanju zelenic na vogalih sprehajalnih poti, ustvar-
ja zaprte kotičke v parku in prehod med zelenicami 
in drevjem, kar soustvarja harmonijo prostora «. 
Zasaditev tisine žive mejo je utemeljil kot» zele-
no zaveso do višine nekaj metrov (2-3 m), njena 
naloga je zapreti prostor in povečati sproščenost 
obiskovalcev parka ter ublažiti hrup, ki prihaja iz 
okolice ali iz samega parka v času prireditev«.

Avtorji sedanje obnove parka svetujejo, da se » na 
območju Zdraviliškega parka odstrani neustrezne 
programe, med njimi igralne elemente in čebel-
njak. Preveri se možnost ustreznejšega, predvsem 
vizualnega navezovanja okoliških objektov na park. 
Obstoječo drevnino se prenovi na podlagi ovre-
dnotenja, neustrezno se odstrani, ustrezno, vendar 
dotrajano, pa postopoma nadomesti. ...v Zdravili-
škem parku se predlaga dodajanje vsebin, ki bodo 
ustrezno podprle koncept Zdraviliškega parka (na 
primer dopolnitve z gredami zelišč in trajnic). Za-
saditve naj podpirajo značaj parka, ki je v njegovem 
imenu... vzpostavi naj se smiselna vizualna in fizič-
na navezava parka na Hotel Jelovica, Promenado 
in pristanišče s pletnami. S sanacijskimi ukrepi (od-
stranitvijo motečih prvin in rab) je pričakovati dvig 
kakovosti varovanega območja . «

Park po obnovi nima prepoznavnega koncepta, 
Odnos in usklajenost med zelenicami in površino, 
poraslo s parkovnim drevjem, sta porušena, po sa-
naciji ogolelo pobočje med parkom in višje ležečo 
cesto ter porezana živa meja dajejo več kot neugle-
den videz. Harmonija parka je porušena. Dodatno 
motnjo v dojemanje krajinske slike vnašajo razga-
ljen gostinski oder, igrala in čebelnjak. Vzposta-
vljena »vizualna povezava z okoliškimi objekti« 
odpira pogled na škarpo in kompostni kup pod 

Hotelom Jelovica, na parkirišče ob Diagnostičnem 
centru in ceste in parkirišča na južni in vzhodni 
strani parka. In to naj bi bil »dvig kakovosti varo-
vanega območja«!

Posegi v prostor varovanih območij, ki so v ne-
skladju z varstvenimi režimi le-teh, se v zadnjih 
letih kopičijo (nasipavanje morene ob vrtcu, nasi-
pavanje zemljišča ob TVD Partizan, obnova Zdra-
viliškega parka...), če omenim le tiste, ki so vsako-
mur na očeh. Ali bo za te občinske nečednosti kdo 
odgovarjal?

Namen tega prispevka je, da bralec, ki mu je mar, 
oZAVESTi pomen na eni strani ohranjanja prostor-
skih vrednot Blejskega kota ( raznovrstna kulturna 
dediščina, naravne vrednote,...), na drugi strani pa, 
da kot del kritične civilne družbe nadzira odločitve 
in delovanje lokalnih oblastnikov. Če molčimo in 
smo brezbrižni do javnih zadev dajemo proste roke 
slabemu upravljanju. Ko občinski odločevalci, ki 
smo jim volilci dali pooblastila za upravljanje in 
gospodarjenje v občini, tehtajo med javnim in za-
sebnim oziroma kapitalskim interesom in odločijo v 
prid slednjega ter v škodo javnega, je v igri nemalo-
krat tudi dobrobit odločevalca, seveda skrita očem 
javnosti. Če ne opozarjamo in ne naredimo ničesar, 
se ne bo nič spremenilo. Veliko lahko spremenijo 
že naslednje volitve, vse je v rokah slehernika med 
nami, če se bomo le pametno odločali.

Ne dopustimo, da se prostor rajske lepote spreme-
ni v raj za uresničevanje zasebnih ter kapitalskih 
interesov v škodo javnega!

Sonja Dornik

Viri: 
Bled 1000 let. Blejski zbornik 2004. Bled 2004.
Benedik, B. Bled nekoč in danes. Bled 2003.
Benedik, B., Kolman, L., Rozman, F. Bled na starih 

razglednicah. Bled 1997.
Ogrin, Dušan. Vrtna umetnost sveta. Ljubljana 1993.
Buttlar. A. v. Der Landschaftsgarten. Munchen 1980.
Jarret, D. The English Landscape. London 1978.
Načrt obnove osrednjih blejskih parkov. Bled 1979-81. 

Osebni arhiv Petkoš, J.
OPPN za ožje središče Bleda. Občina Bled. 2015.

Park je vrednota sam po sebi. Zgodovinski park 
je dodana vrednost prostoru Blejskega kota. Pre-
poznavne značilnosti, kamor sodijo tudi parki, so 
vir, na katerem gradi blejski turizem. Ohranjanje 
tega prostora je torej strateškega pomena.
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Trajnostni turizem 
Že dolgo velja, da je človek, ko se prelevi v homo 
turisticusa, vedno bolj ozaveščen, presenetljivo 
tankočuten in občutljiv, premišljen in odgovoren, 
ko se odloča za kraj preživljanja svojega proste-
ga časa, spoznavanja novih ljudi in širjenja svojih 
obzorij. Ne prenese pohabljenega naravnega oko-
lja, hitro sprevidi ponaredke. Če jih opazi že, ko 
se pripravlja na svoj dragoceni prosti čas, se obrne 
stran in ne pride; če je prišel in doživel gnilo jajce, 
razočaran odide, ne vrne se nikoli več. Doma nare-
di slabo reklamo, navkljub dobremu delu in trudu 
zaposlenih v siceršnji turistični ponudbi obiskane-
ga kraja. Hoteli ali ne, na primer Nemci (in seveda 
ne samo oni), kot trenutno najštevilnejši potovalni 
narod v Evropi in najpogostejši gostje v Sloveni-
ji, po opravljenih raziskavah postavljajo na prvo 
mesto pomembnosti med različnimi dejavniki pri 
izbiri kraja dopustovanja neokrnjenost in čistost 
naravnega okolja.

Poleg primarnih interesov domačinov, da živijo 
znotraj ali pa vsaj čim bolj v bližini neokrnjene 
narave, je bilo tudi s turističnega vidika za Bled 
vitalnega pomena zoperstaviti se potopitvi savske-
ga obrežja doline Brje. Rezultat referenduma pred 
dobrimi desetimi leti še nadalje ohrabruje in nav-
dušuje. Odločno kaže na raven ozaveščenosti ob-
čanov blejske občine, ki so se večinsko poistovetili 
s stališči Odbora za zaščito Save Dolinke.

Zato je bil takratni zavezujoči rezultat referendu-
ma logična posledica in odraz novega umevanja 
razvoja, posebej pa turizma, v celotni blejski ob-
čini in ne samo na Bledu. Poudarjam, v celi obči-
ni, saj je le tako blejski turizem lahko celosten in 
uspešen in na kar je pokazala tudi podpora v vseh 
krajevnih skupnostih. 

Kot je bila včasih našim prednikom pomembna 
vsaka ped obdelovalne zemlje, takisto je dandana-
šnji, za žal že preveč pozidan Bled, ki je vse pre-
večkrat klonil pred takimi pritiski kapitala v pre-
teklosti, pomembna prav vsaka ped še preostale 
prvobitne krajine. Gre namreč za nenadomestljivo 

vrednoto, ki Bledu še lahko omogoča vrhunski tu-
rizem, ki si ga lahko želi in zasluži.

Vsak človekov poseg v prostor pušča posledice. 
Pri velikih posegih so posledice dostikrat pogub-
ne. Trajnostni razvoj pomeni možnost trajnega 
sobivanja z naravo in razvoja, koristnega tudi za 
prihodnje rodove. Nujno je skrbno tehtanje in pre-
mislek, pogosto je zaradi dolgoročnih in trajnih 
koristi modreje odstopiti od investicij, ki prinašajo 
le kratkotrajen izplen. 

V preteklosti je Bled, enako kot veliko podobno 
lepih, turistično atraktivnih krajev sveta, doživel 
močno turistično zanimanje in posledično mno-
žično obleganje. Kapitala in ljudi. Zadnja leta pa 
povsod po svetu pada čas bivanja v posameznem 
kraju, posebej pa tam, kjer je ponudba taka, da go-
sta ne zna zadržati dlje časa. Na Bledu so gostje 
dandanes z več kot dvema nočitvama že redkost, 
dobri dve desetletji nazaj so bili dvotedenski obi-
skovalci pogosti, skoraj običajni gostje.

Marsikdo se še spomni nadvse pronicljivo izbra-
nega promocijskega slogana Slovenije še v prej-
šnji državi Jugoslaviji - »Turizem smo ljudje«. 
Popolnoma ustrezen je bil takrat, enako tudi sedaj 

Trajnostni turizem na  
zarjaveli zajli v Brjeh
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nadvse pomensko in učinkovito pokaže temeljno 
zakonitost, ki velja za oba deležnika, ki ga ustvar-
jata: uporabnika - gosta in ponudnika turističnih 
storitev, ponudbe. Koliko sta pa oba pola nekje 
trajnostno ozaveščena, pa se seveda vidi iz ravnanj 
turistov in usmerjenosti turističnega kraja.

Zaradi omejenosti s prostorom lahko zgolj na krat-
ko podam svoje mnenje o ne le spornem, temveč 
popolnoma nesprejemljivim okoljskim soglasjem, 
ki ga je Zavod za varstvo narave iz Kranja izdal za 
nameravano guncanje po zajlah nad dolino Brje. 

Si lahko predstavljaš in sprejmeš kot obogatitev 
blejske turistične ponudbe, draga bralka-bralec- 
zajlo za spuščanje z blejskega gradu na zvonik 
cerkve na blejskem otoku? 

Nedvomno ne. In enako nedopustnen in skrajno 
slab surogat je taka ideja v dolini Brje. Člani Med-
narodne skupine za razvoj turizma v Baslu smo že 
pred skoraj 20 leti tovrstno t.i. turistično ponudbo 
prodajanja hormonov adrenalina označili kot tipi-
čen del ponudbe množičnega turizma.

Se pa tovrstno obešanje po jeklenicah izkaže tudi 
kot eno izmed surogatov kakovostni turistični po-
nudbi, kjer se srečata na enakem nivoju ponudba in 
povpraševanje. Premeteno se pobira denar iz žepa 
zato, da se nekomu proda cenen doživetek strahu 
na debeli zajli, ki bi seveda še tank zdržala. V ži-
lah zibajočemu ostane nekaj sledi adrenalina, za-
radi debele jeklenice, ki daje lažen občutek nevar-
nosti, je izboljšave samopodobe in večje korajže 
enako nič. In tako hitro, kot domnevnemu heroju 
telo izloči ta hormon, mu enako hitro po tako malo 
vloženega truda tudi hitro ugasne spomin na zgolj 
površno in plitko doživetje. Na koncu pogledano 
na uporabnikov pridelek, je šlo relativno veliko 
denarja za malo muzike!

Seveda je taka turistična ponudba premišljeno ori-
entirana na obiskovalca, ki je čisto nasprotje od že 
v uvodu omenjenega novodobnega ozaveščenega 
turista. Še vedno je žal dosti takih, ki so manj zah-
tevni do sebe, (pre)malo aktivni, nezadostno osve-
ščeni, nekateri celo leni. Tipični predstavniki in 
verniki religije udobja pač.

Takega gosta pač težko uvrstimo med gosta, ki mu 
je blizu trajnostno naravnana turistična ponudba, 
da bi na primer spoštljivo stopil v naravno okolje 
in se podal peš in ne z avtom po novem celo iz 
Megr na Stražo!? Ali s posredovanjem in podpo-
ro planinskih vodnikov z Bleda in okolice smelo 
odkorakal recimo na Triglav ali pa kak bližji nižji 
hrib in tam sredi lepot ob vzponu – lahko tudi ob 
jeklenicah ali brez - doživel nekaj bolj pristnega 
in globlje doživetega. Zato tako avtentično moč-
no doživetje ostane v človeku tudi mnogo dlje kot 
regeneracijsko gorivo in v dolgoročnem spominu 
– obenem pa bo tak gost ostal na Bledu dosti več 
časa kot sedaj.

Zato tovrstna turistična ponudba za Bled – če želi 
še konkurirati in obstati kot pomembna turistična 
destinacija, nikakor ni dobrodošla. Kaj šele, če gre 
za zaščiteno naravno okolje. In kaj šele, če celo 
lokalna skupnost na referendumu z veliko večino 
izrazi svoje prepričanje v nameri, da se v Brje ne 
posega z nesprejemljivimi cenenimi turističnimi 
izdelki, ki sodijo kvečjemu znotraj že okoljsko de-
gradiranih območij, ki jih z njimi kvečjemu lahko 
skušamo za silo rekultivirati. 

Če se investitor nikakor ne more odpovedati svoji 
nameri, naj poišče zato ustrezen prostor. Morda na 
primer v območju izpod savskega mostu pri odce-
pu za golf igrišče…pri obstoječem nekakšnem ar-
heološkem parku dinozavrov in blizu angleškega 
kamenodobnega svetišča.. Koliko je od naštetega 
tu tipične slovenske, blejske dediščine, značilno-
sti.. takemu turizmu tudi bog ne more pomagati. 

Vsekakor se investitorju (in enako soglasje dajal-
cu) dobronamerno priporoča. Čeprav je očitno na-
merno ne upošteval pravočasnih opozoril s strani 
predsednika Društva za varstvo okolja Bled Mira 
Kapusa o nedopustnosti vnosa te aktivnosti v do-
lino Brje in njen prostor. Svetujem, da se nemudo-
ma odpelje ne daleč od doma: samo do Podljube-
lja. Domačini mu bodo lahko pokazali le še nekaj 
ostankov že pred leti odmontiranega podobnega 
adrenalinskega parka! Verjamem, da bo dobil tudi 
zanj zelo koristne informacije! 

Tovrstna turistična ponudba pa gre žal z roko v roki 
z neverjetno hitrim porastom števila novih hostlov 
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na Bledu. Res na eni strani dopolnijo prenočitveno 
ponudbo, žal pa v tako povečanem številu hostlov 
zgleda ne gre več za dopolnitev prenočitvenega 
spektra v blejski ponudbi, temveč je očitno pre-
rastlo že skoraj kar v trend. Tega si pa sam blejski 
turizem menda ne zasluži. Vendar je v slovenskih 
pregovorih veliko modrosti: gliha skup štriha. Ka-
kršna ponudba, taki gostje. Bogec je ustvaril lepo 
naravo – turistično ponudbo pa delajo ljudje! 

Kapital v hlastanju za profitom že več kot stoletje 
dolgo lomasti in uničuje najlepše naravne predela 
sveta. Na še eno zelo škodljivo negativno posle-
dico pa zagovorniki sonaravnega razvoja opozar-
jamo že tudi dolgo - ki doleti ljudi. Hiter in pre-
cej povečan dotok denarja. Denar ljudi spreminja 
(kvari, so rekli naši predniki), ker spreminja nji-
hove vrednote. Temu se niso ognili nikjer v svetu, 
kjer jih je močno zaznamoval množični turizem. 
Sam opažam, da se bodo poleg Bleda s tem dej-
stvom morali pri nas resno soočiti tudi v Bovcu, 
na slovenski obali in tudi manjši zdraviliški kra-
ji v notranjosti. Slovenije ob hitri rasti turizma in 
hkratnem usihanju tradicionalnih aktivnosti. Pose-
bej pa je vsako leto na vedno večjem udaru naravni 
biser Bohinja. 

Ena najbolj kvarnih posledic bolj ali manj hitrih 
sprememb v načinu življenja turističnih krajev 
pa je izguba občutka medsebojne povezanosti in 
vedno manjšega sodelovanja med ljudmi. Ravno 
sodelovanje je tudi srž, esenca trajnostnega delo-
vanja in razvoja. Naj spomnim le na skoraj izpadlo 
sodelovanje na Bovškem pri obnavljanju gondo-
le na Kaninu, v Bohinju iz neenotnih domačinov 
brijejo norca lastniki hotelov, ki se dobesedno se-
sedajo sami vase. Kjer obstaja močna povezanost, 
je potem skupna zavest tista, ki končno reče ne in 
premakne stvari na bolje.

Teh žlahtnosti od srca želim Bledu čim več, ki ga 
opažam zadnjih 40 let, prvič bolj, ko smo med slu-
ženjem vojaškega roka ob prostem izhodu največ-
krat kar peš krenili iz kasarne na Bohinjski Beli, da 
smo bili, ne čakajoč na avtobus, prej na »kremšni-
tah«. To omenjam zato, ker smo hodili po isti cesti, 
kot sedaj, in že takrat sem slišal govoriti o – blejski 
obvoznici!

Naj končam optimistično in zato za konec ponu-
jam (brezplačno) v premislek in upam tudi v re-
alizacijo idejo, ki Bled in njegov turizem lahko 
kakovostno močno dvigne višje in ga obarva času 
primerno, trajno zeleno. Ne razumem, po tolikih 
letih, ob številnih vpletenih turističnih deležnikih 
in koristnikih, povrhu tudi turistični šoli in mene-
džerskih študijih, da je večinoma prezrto in v sku-
pno korist ne uporabljano dejstvo: Bled je na slo-
venski in svetovni turistični zemljevid – če malo 
krivično pomanjšamo pomen že stoletja prej traja-
jočih romanj na Blejski otok – s svojo izvirnostjo 
vrisal švicarski zdravilec Arnold Rikli. Turizem na 
Bledu je že tako dolgo prisoten, da je moč govoriti 
o že dolgi tradiciji, vendar očitno kot da ne prodre 
premosorazmerno dovolj globoko tudi v zavest 
domačinov o resničnih lastnih in skupnih potrebah 
kraja, v katerem živijo in skupaj ustvarjajo to svo-
jo tradicijo. Se bojim, da ni dovolj tovrstnih pre-
mislekov in zato seveda ni skupne akcije o svojih 
in potrebah sodobnega človeka, tudi kot turista, 
ki vedno bolj čuti in prepoznava, da se v naravi 
resnično najbolj odpočije. Povrhu pa posebej ceni 
kraje in ljudi, kjer te svoje želje in potrebe lahko 
podoživi in uresniči.

O tem si je bil mojster Rikli očitno povsem na ja-
snem že dolgo tega! 

Ko bo v blejski turistični ponudbi kraj sam sebe 
enotno, v duhu sodelovanja, ( brez milo rečeno 
čudnih, omejujočih notranjih delitev na blejce in 
blejčane!) prvenstveno oglaševal kot žlahtnega de-
diča že pred dobrim stoletjem v svetu prepoznanih 
Riklijevih terapij- wellnesa sredi blejske prelepe 
narave - bo s svojo novo in izdatno turistično po-
nudbo po vzoru Arnolda Riklija moč ugotoviti, da 
je Bled zakorakal v novo uspešno turistično obdo-
bje. In nazaj pridobil svoj nekdanji sloves.

In še enkrat se bo pokazalo, kako nedopustno je ne-
premišljeno poseganje v prvobitno naravo in kako 
pomembno in dragoceno je bilo celo z referendu-
mom obraniti dolino Brje, ki bo tudi del novega, 
trajno zelenega blejskega turističnega utripa. 

 Miran Šubelj Sagmeister,  
samostojni raziskovalec turizma in  

prostega časa
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Kvaliteta biva
Dejstvo, da živimo v tem neprecenljivo lepem, ro-
dovitnem in darežljivem koščku zemlje, nas zave-
zuje k posebej preudarnem ravnanju - v omejenem 
prostoru, ki nam je na voljo.

Kulturna krajina okoli nas mnogim daje kruh, obi-
skovalcem in gostom, ki prihajajo k nam pa ponu-
di naravo in možnost za oddih od napornega vsak-
dana v najlepši možni obliki.

Kakovost bivanja nam omogoča strategija grajenja 
prostora, ki je sestavljena iz:

umeščanja objektov, 1. 
gradnje,2. 
vzdrževanja in 3. 
možna dograjevanja ali spreminjanja teh objektov.4. 

Ali dovolj upoštevamo ta dejstva?

Enako pomembna je tudi strategija turizma, zato 
letos že tretje leto ponovno predlagamo, da se pred 
in tudi v času sezone redno sestaja ožja skupina 
glavnih nosilcev turizma, ki se posvetuje, bdi nad 
kvaliteto dogajanja v kraju in potekom sezone.

Sestavljajo naj jo predstavniki:
občine, • 
infrastrukture, • 
zavoda za turizem,• 
policije, redarstva in gasilcev,• 
gostincev, hotelirjev, sobodajalcev, trgovcev,• 
pletnarjev, lastnikov vikendov, etc..• 

Skupino naj sklicuje župan ali direktor zavoda za 
turizem, saj smo prepričani, da bi tak pristop ne-
sporno pripomogel k sprotnem reševanju zagat, ter 
dvignil kakovost bivanja in turizma na Bledu.

Ana Marija Kovač

Kvaliteta bivanja (domačinov kot 
turistov) in kakovost Blejskega 
turizma (našega preživetja)
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Zloraba javne 
Javna oblast je podeljena nosilcem oblasti zato, da 
jo izvajajo v skladu z ustavo, zakoni in javnim in-
teresom, po načelu spoštovanja prava in v njego-
vem okviru spoštovanja zakonodaje, podzakonskih 
predpisov, splošnih aktov države in občine ter seveda 
evropskih predpisov, ki so za vse nosilce javne obla-
sti, tako državne kot lokalne, zavezujoči in obvezni.

Javna oblast je skupek pravic in dolžnosti ter pri-
stojnosti, ki so opredeljene s pravili oziroma pred-
pisi in se morajo izvajati v njihovih mejah oziroma 
okvirih. Če se pri sprejemanju odločitev kršijo 
pravila postopkov, ki so predpisani za to, da se 
neka odločitev sploh lahko sprejme ali ne, oziroma 
če se teh postopkov ne upošteva, če se odločitve 
sprejema brez ustreznih udeležencev, tudi javno-
sti, celo mimo vseh ustreznih lokalnih in državnih 
organov ter drugih nosilcev javnih pooblastil, go-
vorimo o protipravnem, nezakonitem in nelegal-
nem izvajanju državne in lokalne javne oblasti 
oziroma o protizakonitem izvajanju javne oblasti.

Pri tem gre za hude zlorabe javne oblasti v ko-
rist posameznikov in z njimi povezanih skupin, 
ki delujejo za lasten interes in dobiček v škodo širše 
skupnosti in javnega interesa, ki je splošno prav-
no pripoznan in priznan interes v vsakem razvitem 
pravnem sistemu. Take skupine protipravno pose-
gajo v družbeno okolje in prostor ter delujejo mimo 
ustreznih postopkov in dovoljenj ter brez sode-
lovanja javnosti in nosilcev javnih pooblastil ozi-
roma državnih in lokalnih nadzornih institucij. 

Odločitve sprejemajo po tihem, pod mizo, tako da 
ljudje in prizadeti o njih ne vedo nič. Od tega ima-
jo običajno veliko finančno korist, ki je neposredno 
povezana tudi z dejanji korupcije in klientelizma.
Nezakonita ravnanja in odločitve, sprejete brez 
ustreznih postopkov in mimo pooblastil ter do-
voljenj, posegajo v pooblastila in naloge javne 
oblasti na več ravneh: posegajo v funkcijo in odgo-
vornost župana ter drugih občinskih služb; posegajo 
v pristojnosti in odgovornosti občinskega sveta (za 
mnoga ravnanja občinski svetniki sploh ne vedo ali 
pa zvedo prepozno, za nazaj); posegajo tudi v oblast 
države in njenih organov ter institucij ter nosilcev 
javnih pooblastil (upravna enota, državni zavodi, 
ministrstva, vladne službe, inšpekcije, policija). 

Ravnanje nosilcev javne oblasti je, če poteka na 
tak način, protiustavno, nezakonito, v nasprotju 
s predpisi in kaznivo; obstaja upravičen sum, da 
gre pri takšnem izvajanju oblasti za zlorabo javnih 
funkcij in oblasti, ki se pri nas kaznuje z odvzemom 
funkcije in večletno zaporno kaznijo (zloraba jav-
nega položaja in z njim povezanih pravic).

S pregonom takšnih ravnanj se ukvarjajo preisko-
valni organi in sodišča ter ostali organi nadzora. 
Javnost in volivci pa morajo ukrepati in se odlo-
čiti, da protipravnega delovanja svoje (državne 
ali lokalne) javne oblasti enkrat za vselej ne že-
lijo in ne podpirajo več. 

Špela Kapus

Zloraba javne oblasti
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Premislek
Shizofreno je biti v prepričanju, da sam vse veš, 
vse znaš, vse zmoreš,… da ne potrebuješ nikogar, 
da bi ti pomagal najti najboljšo rešitev. 

Ko človek v takem prepričanju dobi tudi moč, se 
seveda močno zaplete za okolico, za ljudi v krogu 
sobivanja. Prepričanju se pridruži še možnost, da 
lahko delaš vse sam, po svoje, pa tudi zase. 

Občutki moči, pomembnosti in večvrednosti so ti-
sti občutki, ki znajo človeka zanesti izven veljav-
nih norm sredine, naj gre za pravne, etične in celo 
moralne. Meje delovanja, obča pravila zginejo, vse 
je dovoljeno, postavljajo se lastna pravila glede na 
duševno in materialno »donosnost«. Princip ma-
nipulacije postane glavno vodilo za dosego ciljev. 
Celo pot v kriminal je pogosto blizu…

Primerov za potrditev takega premisleka imamo v 
zgodovini in sedanjosti ne broj. Prestraši dejstvo, 
da jih nenehno gledamo med tistimi, ki odločajo 
o najpomembnejših vidikih našega življenja. Novi 
predsednik najmočnejše države sveta, ki je napo-
vedoval boj za vsakega državljana, ti prvi dan svo-
je moči odvzame pravico do zdravstvenega varstva 
dvajsetim milijonom svojim državljanom. Gospe 
iz iste države sta pred desetletji reševali BiH (in 
svet jih je častil), pa sta mimogrede pokupili še ve-
lik del nacionalnega bogastva te države. Naštevali 
bi lahko še dolgo, pa ne le primere iz ZDA. Vendar 
je to le vrh dogajanja. Prične se vse dosti nižje, ho-
čem reči, bližje nam. Primere nerealnih prepričanj 
in s tem v skladu neusklajenega delovanja nam 
ni potrebno iskati le v tujini. Na svojem pragu jih 
imamo na pretek. Čeprav nas na državni ravni z 
državnimi vodji kreirana dejanja hudo prizadeva-
jo, je verjetno še bolj čutiti kaotičnost v svojem 
ožjem polju bivanja.

Tako dobimo cesto – čudovito, a istočasno dobimo 
tudi z gradbenim materialom zasuto eno od petih 
zaščitenih naravnih moren – nezakonito in skrajno 
nekulturno. 
Kupimo stavbo Partizana, za katerega smo se 
skoraj dve desetletji prizadevali – čudovito, a ga 
prodamo (in spet izgubimo) za kupnino, s katero 

nismo pokrili niti dodatnih stroškov za hišniško 
stanovanje – oškodovanje občine in občanov. 
Sprejmemo določbo, da bo na mestu starih športnih 
igrišč oblikovan park – čudovito, a ga zasuvamo z 
gradbenim materialom in pustimo urediti parkiri-
šče – naključje ali namerno zrežirana sprememba.
Hočemo zaščititi jezero pred dodatnim onesnaže-
vanjem – čudovito, a sprejmemo odlok, s katerim 
ga dodatno obremenimo – namerno zavajanje ali 
puhloglavost, izbira naj bo vaša.
Načrtujemo razbremenilno cesto – čudovito, saj 
jo kraj res potrebuje, a načrtujemo takšno, da bi 
uničila eno od petih vaških jeder in ambient kraja 
– pohlevnost do državnih načrtovalcev, ki za kraj 
– simbol države - ponujajo nestrokovno, ceneno 
oz. najcenejšo rešitev ne glede na posledice. Ali 
morda tudi pomoč nekaterim, katerih interes je za-
služiti s prodajo zemljišč?
Ko celo na nivoju EU ugotovijo, da tako načrtova-
nje ni dopustno in je v škodo kraju - čudovito, še 
vedno nismo sposobni premisleka, temveč se aro-
ganca le še stopnjuje – samovšečnost in izjemen 
občutek moči, saj mi nihče nič ne more.
Imamo lepe (tudi zaščitene) osamelce okrog jezera, 
izjemno možnost rekreativne ponudbe za domači-
ne in turistično ponudbo – čudovito, pa se spomni-
jo »vodje«, da bi se bilo nanje dobro povzpeti po 
široki cesti (pardon, gozdni vlaki) - nevednost ali 
ignoranca ali vsemogočnost? 

Pa še mnogo zgodb …, ki pijejo bistvo človeko-
vo, ki spravljajo v stres, ki rojevajo bojazljivost, 
ki ubijajo upanje, a tudi spravljajo v bes, sprožijo 
kritiko, sprožajo zahteve po spremembah… in, ne-
koč, v nekem trenutku se bodo te spremembe tudi 
realizirale.
Velik del ljudstva svojih »močnih vodij« niti ne 
opazi, saj pravijo, da jih politika ne zanima. Kako 
jih ne zanima nekaj, kar jim kroji življenje? Velik 
del ljudstva se z »močnim vodjem« poistoveti, saj 
so za svojo psihično stabilnost primorani poiskati 
kompenzacijo za svojo nemoč. Ti so zvesta voj-
ska manipulatorju. Velik del ljudstva rohni in se 
pritožuje, vendar pravi, da se nič ne da narediti. In 
še naprej lagodno s kavča opazuje dogajanja. Tisti 
del pa, ki glasneje zahteva odgovore, spremembe, 

Premislek
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Občani (in svetniki) 

razmisleke, poštenost, transparentnost, soodloča-
nje, moralno obnašanje, odpravo krivic, reševanje 
revščine, razumen odnos do narave in prostora, 
postanejo nevarni »teroristi«. Toda, dragi moji, 
tudi na tem področju se bodo spremembe enkrat 
zgodile.

»Posegi v naravo, ki jih izvrši neodgovorno in ne-
doletno zaneseno prepričanje človeka, so lahko 
za svet in človeka usodni,« nam sporoča naš dr. 
Edvard Kovač v Oddaljeni bližini. 

Premisli! 
Ljuba Kapus

Izvedeli smo, da je zakoličena trasa ceste iz Megr 
na Stražo. Pobudniki so pridobili soglasja in dovo-
ljenja za enostaven objekt gozdne vlake, ki naj bi 
bila potrebna za gospodarjenje z gozdom. Straža je 
večkraten kulturni spomenik državnega pomena, 
večkratni naravni spomenik državnega in lokalne-
ga pomena, gozd s posebnim pomenom in hkrati 
simbolna in kultna točka celotnega blejskega kota. 
Gospodarjenje z gozdom je zaradi tega omejeno, 
za kar so obstoječe vlake do sedaj zadostovale. Iz 
dokumentov je razvidno, da se je Javni sklad RS 
izrekel, da nove vlake ne potrebuje, en sam pri-
vatni lastnik o namenu, da bo cesta šla preko nje-
govega zemljišča, o tem pravočasno sploh ni bil 
obveščen, občina pa po našem mnenju za omejeno 
gospodarjenje tudi ne bo potrebovala ceste. Tako 

nam ostane le interes najemnika koče, ki pa za 
svoje potrebe lahko uporabi obstoječo pot preko 
smučišča in žičnico. 
Čemu je torej potrebna cesta – vlaka na Stražo? 
Čemu zapravljati davkoplačevalski denar za nekaj, 
kar ne potrebujemo in s čemer bi trajno poškodo-
vali del Riklijevih poti, ki se v prijetnem naklonu 
in z mnogimi serpentinami vzpenja proti vrhu?
O dogajanju vas bomo natančneje seznanili v na-
slednji številki Zavesti.
Kakšno pa je vaše mnenje o tem? Ali naj ostane 
Straža naravni prostor, prostor pešpoti in rekreaci-
je ali potrebujemo nanjo cesto? Pošljite nam ga na 
zavest.bled@gmail.com.

Društvo za varstvo okolja Bled

Občani (in svetniki) niso obveščeni 
o načrtovanju ceste na Stražo
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Izjava Društva za 
Društvo za varstvo okolja Bled se javno ograju-
je in brezpogojno nasprotuje dejavnosti spuščanja 
po žičnih vrveh (zip-line) v dolini Save Dolinke 
od Piškotarjevega do Blejskega mosta. Poseg naj 
bi nastal na širšem, vplivnem območju zavarovane 
doline Brje, kar je za Društvo nesprejemljivo. Po 
našem prepričanju bo poseg škodljivo vplival na 
krajino in življenje v njej in povzročil motenje ce-
lovitega doživljanja narave in prostora. 
Poseg zavračamo tudi zaradi dejstva, 
da ni bil pravočasno in ustrezno 
predstavljen ožji in širši, stro-
kovni in laični javnosti. Mnenje 
predstavnika društva o njegovi 
popolni nesprejemljivosti pa 
ni bilo upoštevano.

Kot vemo, so Brje lokalni na-
ravni spomenik, prav tako pa jih 
ščiti evropska mreža zavarovanih 
območij narave Natura 2000, ki va-
ruje najdragocenejše dele narave in oko-
lja v Evropi. Evropski okoljski predpisi določajo, 
da se je ob kakršnem koli dvomu vedno potrebno 
odločiti v korist narave, zato smatramo, da bi bil 
poseg nedopusten in nezakonit. V teh območjih 
in njihovi okolici (vplivnih območjih) je možno 
omejeno uvajanje mehkega individualnega sona-

ravnega turizma in kmetijstva ter uvedba ukrepov 
varstva za izboljšanje stanja zavarovanih območij, 
nikakor pa ne uvajanje športno - adrenalinskih in 
temu podobnih dejavnosti, ki v tako zaščiten pro-
stor vnašajo preveč zunanjega vpliva. Poseg je v 
popolnem nasprotju s prizadevanjem prebivalcev, 
občine in društva, pa tudi druge zainteresirane jav-
nosti, da dolino Save Dolinke pri Brjeh in Piško-

vici (ki je prav tako zaščiteno območje 
narave) ohranimo varno pred posegi 

in drugimi pretiranimi vplivi in da 
zanju sprejemamo le ukrepe za 
izboljšanje stanja zaščite in va-
rovanja. Iz tega razloga bomo 
zahtevali takojšno potrditev 
osnutka, sprejem in izvajanje 
Odloka o Zelenem pasu Bleda - 
gozd s posebnim pomenom v 

občini Bled iz leta 2011, ki za-
radi nekaj tisoč eurov na leto in 

drugih interesov, doslej ni bil sprejet. 
S tem tudi »širjenje vplivnega območja 

Narodnega parka do sotočja Sav« in prepoved lova 
na širšem območju B'rij in Brej.

Pozivamo vse pristojne, da z investitorjem poišče-
jo alternativne možnosti projekta zip-line ali pa se 
izrečejo proti posegu.

ZAvest je glasilo blejskih civilnih pobud. Njeno poslanstvo je širjenje 

težje dostopnih informacij javnega značaja in posredovanje predvsem 

kritičnih, a konstruktivnih mnenj občanov. Zavest želi obveščati o vseh 

pomembnih dogajanjih v kraju, ki zadevajo kvaliteto življenja tukajšnjih 

prebivalcev. Zavzema se za ohranitev naravnih, krajinskih, kulturnih in 

simbolnih vrednot Bleda in širše okolice. Zavest ni povezana s kakršno-

koli politično, filozofsko ali versko ideologijo ali organizacijo.

|   ZAvest je vpisana v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 931. Izdaja jo Društvo za varstvo okolja Bled.   |
|   besedila zbral: Miha Žvan   |   oblikovanje: Nataša Artiček   |   foto: arhiv Društva za varstvo okolja Bled   |

|   Avtorica slikarskega dela na prvi strani je Ejti Štih, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.   |

Izjava Društva za varstvo okolja 
Bled za javnost


