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Spoštovane obèanke in obèani
O Bledu, stanju prostora in okolja, razvoju
gospodarstva in drugih naèrtih se veliko
govori, še posebej pred volitvami. Obljube
letijo visoko, ko pa se izteèejo mandati, lahko
vidimo, ne samo, da je bilo malo narejenega,
temveè kako najbolj visokoleteèi naèrti lahko
nizko padejo. O obvoznicah se razpravlja že
veè desetletij, skoraj vse ostale ceste pa so
prav sedaj neusmiljeno prekopane ter nazaj
neugledno zakrpane. Veliki projekt kanalizacije, èeprav gre za infrastrukturo, torej nevidno
strukturo, pušèa Bledu vidno sled, ki turistiènemu kraju ni v èast. Slabo definirana pogodba
grozi, da bodo pri tem projektu nizkih gradenj
visoke predvsem cene.

sti edine veèje blejske industrijske cone, ki leži
ob robu naselja in ne moti ne kraja ne
turistiènega utripa. Sprememba namembnosti
strokovno izbrane, politièno utrjene in delujoèe
cone je dvojni udarec za Bled, saj zapira
prostor za gospodarski razvoj, z možnostjo
apartmajev pa hkrati ruši tudi blejsko turistièno
gospodarstvo. Apartmaji so po naèelih
trajnostnega razvoja (Agenda 21) ena od
najslabših oblik turistiène ponudbe, ker slabo
vplivajo na hotelsko in ostalo ponudbo sob v
turistiènem kraju. Kakšno ceno bomo plaèevali, ker je posamièni, parcialni, da ne reèemo
špekulantski interes prevladal nad javnim.
Vezenine bi lahko preživljale veè kot sto
blejskih družin. Tovarna èipk v dobi èipov,
Gospodarstvo naj bi bilo paradni konj razvoja, kulturnega turizma in prepoznavanja tradicije,
vendar so tisti svetniki, ki so se nanj najbolj bi lahko postala znana blagovna znamka, ki bi
sklicevali, izglasovali spremembo namembno- širila glas svetovno znanega turistiènega
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središèa in tržila vešèino slovenskega izroèila.
Tako pa so se Vezenine, ki so najtrši èas težke
industrializacije preživele, v mehkejši dobi
vezij in drugaènega vezenja izgubile v
meglicah »pri(h)vatizacije«.
Na zašèitenem obmoèju zgodovinskega jedra
Zagoric, v strogem središèu Bleda, je zrasel
apartmajski kompleks, ki ni ogrozil samo
javnega interesa, temveè si je skoraj prisvojil
javno pot. Malo je manjkalo, da bi v tem
mandatu svetniki izglasovali tudi potopitev
Brja, doline Save Dolinke med Vrbo in Bledom.
Absurd bi bil težko veèji, industrializirane
Jesenice se z evropskimi sredstvi in programi
poèasi prenavljajo v naselje XXI. stoletja,
turistièno obmoèje z naravnim spomenikom,
pa bi zalile strupene odplake industrijskega
bazena iz XX. stoletja. Prebivalci Bleda z
moèno podporo strokovnjakov Odbora za
rešitev Save Dolinke, Liste za ljudi in prostor,
Društva za varstvo okolja in širše slovenske
javnosti smo dokazali, da je mogoèe ne samo
nekaj storiti temveè celo tak tok obrniti. To
pomlad smo pripravili tudi sodobno strokovno
rešitev, ki upošteva sanacijo in prenovo
obstojeèe elektrarne, ter omogoèa ohranitev
obeh zavarovanih dolin Brja in Piškovice.
Gradovi v oblakih, ki se gradijo pred volitvami,
se sproti razblinjajo, pravi grad, ki trdno stoji na
skali že veè kot tisoè let, pa kljub trumam
turistov ni prenovljen, ponudba in vsebine na
njem so slabo usklajene, o razstavi, ki je bila
pripravljena že pred dobrim desetletjem in ki

naj bi povezala vse, tudi spregledane vrednote
blejske krajine, pa ni niti sledu.
Kampanjsko vodeni veliki projekti so doslej
prinesli Bledu veè škode kot koristi. Gradnje ob
svetovnem prvenstvo v veslanju v osemdesetih letih so do neprepoznavnosti poškodovalo
Betinsko sotesko, za šahovskim prvenstvom je
namesto velemojstrskih potez ostala velika
luknja v obèinskem proraèunu.
Zavedamo se problemov, ki jih ne smemo veè
spregledovati , èe hoèemo , da bo razvoj Bleda
res krenil v drugo smer. Provizije vladajo, samo
kjer ni vizije. Mi pa vizijo trajnostnega razvoja
Bleda z okolico imamo. Vemo kako odpreti
možnosti in podpreti zmožnosti ter vzpodbuditi
ustvarjalnost prebivalcev, poznamo prostorske
rešitve nastalih problemov, vemo, kako sanirati
dolg, pridobiti evropska sredstva in spodbuditi
nov gospodarski, socialni in kulturni polet.
Dogovorjeni smo z ministrom za okolje in
prostor, da skupaj z najboljšimi slovenskimi
strokovnjaki pripravimo arhitekturno in urbanistièno delavnico, s katero bi nova strategija
prostorskega razvoja lahko postala zgleden
prostorski dokument tudi za druge obèine.
Èas je, da Bled z “okolšno” spet postane zgled
prostorskega, gospodarskega, kulturnega in
turistiènega razvoja. Cilj vidimo in pot poznamo, prehodimo jo skupaj ...
Delajmo po vesti v jasni zavesti.
Ana Marija Kovaè in Lista za ljudi in prostor

BLEJSKO JEZERO

Stanje Blejskega jezera v luèi evropske vodne direktive!
V Sloveniji imamo samo dve veèji naravni stalni
jezeri, Blejsko in Bohinjsko. Kljub razmeroma
majhni oddaljenosti ležita v razliènih hidroekoregijah, zato lahko trdimo, da je Blejsko jezero
edino naravno predalpsko jezero v Sloveniji. Že
samo to dejstvo izprièuje pomembnost Blejskega
jezera, ne samo za Bled, temveè za vso Slovenijo.
Zaradi naravnih potencialov je bilo pojezerje
Blejskega jezera poseljeno že od paleolitika,
slikovita lega jezera med ledeniškimi osamelci pa
je že ob koncu 19. stoletja vzpodbudila razvoj
turizma. Z razvojem èloveške družbe in krajev v
pojezerju so se antropogeni pritiski na Blejsko
jezero spreminjali in stopnjevali. Analize sedimenta
(J.Sketelj, M.Rejic 1960) so pokazale, da so se prvi
znaki slabšanja, ki so se odrazili kot pomanjkanje
kisika v pridnenih slojih jezera, zaèeli kazati že pred
letom 1914, ko antropogeni pritiski na jezero še
niso dosegli današnjih razsežnosti. Kanalizacijsko
omrežje, ki še danes ni povsem urejeno, je ob
ekspanziji množiènega turizma v 50. in 60. letih
povzroèilo, da je vnos hranilnih in drugih škodljivih
snovi moèno presegel samoèistilne sposobnosti
jezera. Porušeno je bilo naravno ravnotežje, kar se
je odražalo v zmanjšani prosojnosti jezerske vode,
propadu obèutljivih rastlinskih in živalskih vrst in
masovnih cvetenjih cianobakterije Planktothrix
rubescens (syn. Oscillatoria rubescens) ter drugih
vrst alg z vsemi spremljevalnimi uèinki, ki vplivajo
na neprijeten videz in obèasno tudi na vonj jezera.
Prekinitev dotoka odplak v jezero, zmerna
urbanizacija ter zmanjšanje drugih obremenitev,
predvsem intenzivne živinoreje v prispevnem
obmoèju jezera, bi morali biti prvi ukrepi za
izboljšanje stanja jezera. Namesto teh ukrepov, ki
bi zahtevali zmeren in sonaraven razvoj pojezerja
Blejskega jezera, je bila leta 1964 v jezero speljana
Radovna, leta 1980/81 pa na dno jezera položena
natega, medtem ko se je odtok odplak v jezero

delno saniral šele leta 1985. Stanje Blejskega
jezera se je zaradi ukrepov sicer izboljšalo,
cvetenja niso veè tako pogosta in voda v jezeru je
bolj prosojna, vendar tako stanje jezera ni stabilno,
kar se odraža v obèasnem cvetenju fitoplanktona.
Hkrati je zavajajoèe in daje lažne vtise o
neobremenjenosti jezera in urejenosti pojezerja.
Z dotokom Radovne in položitvijo natege so se
umetno spremenile hidrološke znaèilnosti
Blejskega jezera, zmanjšal se je zadrževalni èas
vode v jezeru. Kroženje vode v jezeru v èasu
spomladanske in jesenske homotermije zajame
celotno globinsko plast – hipolimnij, ki se pred
sanacijo ni v celoti premešala. Posredno so se
zaradi odvzema vode hidrološko spremenile tudi
Radovna za zajetjem v Grabèah, Jezernica in Sava
Bohinjka, kar po novi vodni direktivi (Directive of
the European Parliament and of the Council
2000/60/EC), ki zahteva dobro ekološko stanje
vseh vodnih teles do leta 1915, ni sprejemljivo.
Dobro ekološko stanje le malo odstopa od
naravnega izvirnega stanja, kjer èlovekovi vplivi še
niso pustili veèjih posledic v vodnem ekosistemu.
Ocena ekološkega stanja vkljuèuje poleg
hidroloških, morfoloških in kemijskih analiz
predvsem biološke analize, ker so vodni organizmi
najboljši pokazatelji stanja okolja, v katerem živijo.
Èe vodno telo ne doseže dobrega ekološkega
stanja, so potrebni sanacijski ukrepi, oziroma so
državam èlanicam EU naloženi penali.
Glede na spremenjeni hidrološki režim, ki odstopa
od izvirnega-referenènega stanja, Blejsko jezero
ne more doseèi dobrega stanja, še zlasti ne, ker se
obremenitve in pritiski na Blejsko jezero zaradi
narašèajoèe urbanizacije v zadnjem obdobju celo
še stopnjujejo. Resnièno je že skrajni èas, da se
prenehamo slepiti in zaènemo naèrtovati okolju
prijazen, zmeren in sonaraven razvoj pojezerja
Blejskega jezera.
mag. Špela Remec-Rekar, univ. dipl. biol.

Zelenje v Obèini Bled – strategija ohranjanja in urejanja
Zeleno površino blejske obèine sestavljajo: - zelen
»baržunast plašè« (predvsem gozd s posebnim
namenom), ki prekriva pretežni del celotnega
prostora okrog blejskega jezera, se vtisne vsakemu svetovnemu popotniku globoko v spomin, ko se
povzpne na prepadna obzidja Blejskega gradu, veènamenski gozd v prehodnem poboèju med
izravnanim nižinskim delom obèine in visokimi
planotami Pokljuke, Mežakle in Jelovice ter na

platoju slednje, - gozd s posebnim namenom na
platojih Pokljuke z znaèilnimi starejšimi smrekovimi
debeljaki, Mežakle z Radovno in Krmo, vse v obmoèju Triglavskega narodnega parka, - varovalni
gozd na najvišjih in najbolj strmih legah obèine.
Nikjer na tej celotni površini blejske obèine pa ne
najdemo niti sledu o »lesni njivi«.
Glavna doktrinarna izhodišèa, naèela trajnosti,
sonaravnosti, biološke pestrosti, celovitega
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varstva in veènamenske vloge ter rabe gozdov,
ostajajo nespremenjena. Takšno gospodarjenje z
gozdovi predstavlja pomembno primerjalno
prednost v evropskem prostoru. Zato kakšni veèji
popravki, ali morda celo »skandinavizacija in
avstrifikacija« našega dela z gozdovi, ne pridejo v
poštev. Po osamelcih in bolj oddaljenih hribih okrog
Blejskega jezera tudi dolgoroèno ne želimo na
primer velikopovršinskih šablonskih goloseènih
gozdnih površin kvadratastih oblik.
Kultura odnosa do gozda in obzirno ravnanje z
njim postaja vse pomembnejša etièna vrednota.
Temelj gozdarske etike ostajata naèeli: »Z vsakim
posekom in posegom se mora stanje gozda
izboljšati!« in »Nihèe nas ne bo cenil po tem,
koliko kubikov bomo izkoristili v gozdu, ampak
kakšna bosta v prihodnosti ta gozd in ta
prostor.«
Èeprav je v isti sapi potrebno ugotoviti, da je
marsikje »lesne zaloge potrebno prezraèiti,
razgibati in osvežiti«. Preprosto reèeno: »Treba
je veè posekati!« Zavedati se moramo, da bo
pomen lesa kot obnovljivega vira energije
(biomase) v prihodnosti upravièeno narašèal
(pojav tople grede!).
V obèini Bled je tako ali drugaèe »varovanih
gozdov« veè kot 8/10. Status gozda s posebnim
namenom, ki ga je v obèini najveè (TNP, Zeleni pas
Bleda), je treba izvajati celovito, z upoštevanjem
naèel zmernosti, diferenciranosti in prilagojenosti.
Gozd je in bo vse bolj obremenjen. Ekološki in
socialni pomen se moèno krepita. Ekonomska
vloga gozda z lesnoproizvodno funkcijo bo
nedvomno še nekaj èasa zelo pomembna. Gre za
nenehen poizkus povezave zdrave ekonomije,
okolju prijazne tehnologije in ekologije oziroma za
vrhunsko optimiranje funkcij, ki jih opravlja. Ta cilj je
lahko dosežen samo pod pogojem, da je gozd
zdrav ter biološko in mehansko stabilen.
Velika površina gozdov (gozdnatost 74%) in
precejšne površine agrarnega in urbanega zelenja
skupaj (4/5 obèine) so odloèilen krajinski
element, ki pomeni glavno zagotovilo za zdravo,
varno, bogato in pestro življenje prebivalcev in
obiskovalcev obèine Bled.
Gozd s posebnim namenom se okrog Blejskega
jezera veže na parkovni gozd; sledijo parki,
skupne zelenice, individualni vrtovi, na koncu
skupine dreves, drevoredi in posamièna
drevesa. Sem sodi tudi zelenje, drevesa v vaseh in

vaških jedrih in na strnjenih kmetijskih površinah
(omejki) ter obvodna drevnina.
Pomembno je, da so vse zelene površine
gozdarsko, arboristièno, hortikulturno
celovito, trajnostno urejevane, vsaka za sebe
specifièno, prilagojeno. Vsak veèji investitor v
obèini Bled bi med drugim moral prispevati tudi
za urejanje zelenih površin (parkov, gozda s
posebnim namenom ipd).
Konkretne naloge lokalne skupnosti so:
- pridobitev formalno pravnega statusa gozdov
posebnega pomena v Obèini Bled - Zeleni pas
Bleda. Odlok je v fazi sprejemanja.
- sodelovati pri pripravi naèrtov upravljanja za
obmoèja Natura 2000,
- izdelati kataster zelenih površin v naseljih
obèine Bled in izvajati ostala doloèila odloka,
- sodelovati pri izdelavi kakovostnega zakona o
TNP,
- sooblikovati posebni sklad za naravo.
Gozd v prostoru in njegove funkcije ter
usklajevanje med razliènimi uporabniki gozdov
- (najvažnejši poudarki):
Zarašèanje opušèenih kmetijskih površin potrebno je doloèiti, katere je v skrajnem sluèaju
smiselno prepustiti gozdu, katere pa so
perspektivne za drugo rabo. Pri tem moramo slediti
poudarjenemu cilju ohranjanja kulturne krajine.
Ponori ogljikovega dvokisa - sprejemanje
(absorbcija) enega najvažnejših toplogrednih
plinov v gozdovih in ostalih zelenih površinah.
Trženje s ponori je v državni pristojnosti, vendar bi
morale imeti pravico do trženja tudi lokalne
skupnosti.
Viri pitne vode - redna spremljanje stanja in
predvidevanje ukrepov v zvezi s to strateško
dobrino na platojih Pokljuke, Mežakle, Ribenske
Jelovice, v prehodnem poboènem in nižinskem
terasnem obmoèju. Tudi tu bi pri trženju morale biti
soudeležene obèine.
Pri umešèanju novih infrastrukturnih objektov v
prostor gozda je treba èim bolj izkoristiti obstojeèe
koridorje. Okolica vizualno moteèih objektov mora
biti porašèena z vertikalno strukturiranim gozdom
(npr. bodoèa novogradnja gozdne ceste Kupljenik
Jelovica). Pri arhitekturni zasnovi stavb naj se v
najveèji meri upošteva les. Pri javnih cestah gre
za najcelovitejšo presojo celotnega prostora in
gozdnih površin znotraj njega. Dejstvo je, da v
zvezi z blejskimi obvoznicami nikoli ni bilo jasnih
odgovorov na celo vrsto vprašanj. Zato bi bilo kljub
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èasovni stiski vendarle nujno poiskati optimalne
rešitve. Za vzdrževanje gozdnih cest in vlak je
potrebno zagotoviti zadosten obseg sredstev in
tudi sofinanciranje s strani lokalne skupnosti. V
gozdnem prostoru je nujno izvesti sanacijo
peskokopov in kamnolomov, kjer le-ta še ni bila
izvedena. Velik problem predstavljajo na èrno
vzpostavljeni peskokopi, še posebej številni so v
nižinskem delu izven gozdnega prostora, na
kmetijskih površinah. Kasneje se ponavadi
zapolnijo z gradbenimi, pa tudi z nevarnimi odpadki
(primer pod obrtno cono na Lisicah). Podobno velja
za nekontrolirano zasipavanje obreènih brežin in
brežin nasploh.
Razvoj turizma in rekreacije v gozdu mora
upoštevati omejitve, ki jih narekujejo gozdnogospodarski in drugi vidiki upravljanja z gozdom in
obratno. Strategija razvoja gozda v prostoru, pri

èemer sta pomembna tako njegova prostorska
ureditev kot naèin gospodarjenja, mora biti
neposredno povezana s strategijo razvoja turizma
in rekreacije. Konkretno mislim na dodatno obnovo »Riklijevih stez«, fitnes promenade, ureditev
uènih poti ipd. Komunalna opremljenost naselij z
vikend hišami in posamiènimi vikendi je še precej
pomanjkljiva.
Nekateri skupni razvojni programi kmetij in
podeželja so v preteklosti izpadli (Slamniki). Poleg
posebnih programov je treba oblikovati skupni
program gradnje in vzdrževanja nujnih
infrastrukturnih objektov.
(strategija je pripravljena za obmoèje sedanje
blejske obèine, še preden je prišlo do slabo
premišljene delitve)
Miro Kapus, univ.dipl.ing.gozd.

Skladen prostorski razvoj za rast življenjskega standarda
Obèini Bled in Gorje spadata med redko-poseljene
obèine, kjer je skoraj polovica prebivalstva
skoncentrirana na Bledu, veè kot 80 odstotkov ljudi
pa živi v petih veèjih naseljih: Gorjah, Zasipu,
Ribnem in na Bohinjski Beli. Pri bodoèem
prostorskem razvoju v ta naselja prednostno
naèrtujemo usmerjanje novih dejavnosti, za ostala
naselja pa je bistvena prenova, zadovoljevanje
posameznih potreb po novih stanovanjskih
zmogljivostih in prepletanje primarnih kmetijskih in
drugih dejavnosti s turizmom.
Obmoèje obèine Bled kot zaledje za preživljanje
prostega èasa obèasno uporablja 500.000
prebivalcev Osrednjeslovenske regije in 200.000
prebivalcev Gorenjske regije. Do danes so
turistièni in drugi razvojni programi popolnoma
prezrli potencial in pomen tega obmoèja za lokalno
gospodarstvo, ki na podlagi razliènih kazalcev
kaže znake stagnacije. Plaèe v obèini Bled že
moèno zaostajajo za slovenskim povpreèjem,
dodana vrednost na zaposlenega je nizka.
Turizem, ki na Bledu razpolaga z izjemnimi viri, še
vedno ustvari komaj 14 odstotkov dohodka v
obèini.
Turistièni razvoj je bil v zadnjih 15 letih osredotoèen
zgolj na središèe Bleda, kjer se nahaja 65
odstotkov vseh turistiènih ležišè v obèini in okrog 75
odstotkov zasebnih sobodajalcev. Število
turistiènih prenoèišè v obèinah Bled in Gorje
stagnira že skoraj 20 let, vzporedno s tem pa tudi

druga turistièna infrastruktura in urejenost krajev v
obèinah.
Število prebivalcev v obèini rahlo narašèa, vendar
žal ne na raèun rodnosti, temveè zaradi
priseljevanja starejšega prebivalstva. Nadpovpreèna izobrazbena struktura prebivalcev obèin Bled
in Gorje je slabo izkorišèena. Veèina visoko izobraženih kadrov ne najde zaposlitve doma, tako da se
skoraj polovica prebivalcev vozi na delo v druge
obèine. Takšne razmere ne obetajo veliko niti
razmeroma velikemu številu študentov in dijakov v
obèini.
V obèinah Bled in Gorje v eni stanovanjski enoti živi
veè prebivalcev kot v Sloveniji v povpreèju. Ta
podatek je mogoèe povezati s podatki o številu
zgrajenih stanovanj v preteklih letih in ugotoviti, da
so mladi, ki ostajajo v obèini, prisiljeni živeti v hišah
svojih staršev in imajo zelo malo možnosti, da bi se
povsem osamosvojili.
Stanovanjski fond v obèini Bled je star, saj je bilo
dobrih 23% stanovanjskih enot zgrajenih pred II.
svetovno vojno, 55% stanovanj pa do
osamosvojitve Slovenije. Delež javnih stanovanj v
stanovanjskem fondu je v obèini Bled nižji od
slovenskega povpreèja, gradnja stanovanjskih
stavb v zadnjih letih pa temelji skoraj izkljuèno na
fiziènih osebah. V zadnjih treh letih se v obèini
zgradi komaj dobrih 30 novih stanovanj na leto.
Gradnja stanovanj v obèini Bled je tako še nižja od
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že tako nizkega slovenskega povpreèja. V Sloveniji
je bilo v zadnjih treh letih zgrajenih 3,47 stanovanja
na1000 prebivalcev letno, v obèini Bled pa komaj
2,87 stanovanja na1000 prebivalcev.
Prostorski plani, ki jih je obèina sprejemala v
zadnjih petnajstih letih, se niso resno sooèili s temi
problemi. Z novo strategijo prostorskega razvoja
želimo omogoèiti nastanek razliènih dejavnosti,
vezanih predvsem na lokalne èloveške vire, in ga
skladno razporediti po obmoèjih obeh obèin.
Prostorski razvoj obèin Bled in Gorje mora
upoštevati prostorske kvalitete in prednosti
krajinskega obmoèja s prepoznavno identiteto, ki
temelji na obsežnih neposeljenih in redkoposeljenih naravnih gorskih obmoèjih ter prepoznavnem
poselitvenem vzorcu v ravninskih obmoèjih.
Prostorski razvoj obèin Bled in Gorje mora biti
uravnotežena kombinacija konceptov ohranjanja
in varovanja, prenove in revitalizacije ter krepitve
razvoja in sodelovanja.
Da bi ohranili prostorske kvalitete in prednosti
obmoèja s prepoznavno identiteto, se dejavnosti
usmerjajo pretežno v obstojeèa obmoèja poselitve.
Pri tem je potrebno ohranjati in prenavljati
kvalitetne dele naselij, ki so pomemben nosilec
prostorske identitete. Stara poselitvena jedra v
bližini jezera in mestnega središèa se preobražajo
v dele mestnega središèa, namenjenega turizmu in
gostinstvu. Prenova je osredotoèena v bolj
kvalitetno urejanje ulic, trgov in parkovnih površin v
obmoèju teh naselij in izboljšanje ulic ter odprtega
skupnega javnega prostora v novejših stanovanjskih naseljih.
Naèrtovanje novih obmoèij za organizirano
stanovanjsko gradnjo, ki se urejajo z obèinskimi
lokacijskimi naèrti, naj bi z dodatnimi ukrepi pripomoglo k sprostitvi potreb po novih stanovanjih.

Z razporejanjem razliènih storitvenih dejavnosti na
obmoèju Ljubljanske in Prešernove ceste se bo
zaokrožilo mestno središèe na Bledu. Obenem je
potrebno intenzivno vzpodbuditi razvoj in urejanje
krajevnih središè v Gorjah, Zasipu, Ribnem in na
Bohinjskih Beli.
Z omogoèanjem razvoja razliènih dejavnosti naj bi
pripomogli k prenovi trga delovne sile v obèini,
zadržali izobraženo delovno silo doma in mladim
omogoèili zadostno število stanovanj. Vse to naj bi
posledièno vodilo tudi k rasti dohodka v obèini.
Potrebe malega gospodarstva po poslovnih in
proizvodnih površinah je potrebno rešiti s širitvijo
proizvodno poslovnih obmoèij na obstojeèih
lokacijah v Spodnjih Gorjah in na Lisicah na Bledu
ter z odpiranjem možnosti za razvoj teh dejavnosti
ob železniški progi na robu vojašnice na Bohinjski
Beli.
Z razvojem športno-rekreacijske infrastrukture naj
bi predvsem izboljšali možnosti za rekreacijo v
zimskem èasu, tako za dvoransko rekreacijo kot
rekreacijo na prostem. S prenovo Zatrnika naj bi
Bled znova postal tudi zimsko turistièno središèe.
Zadovoljevanje državnih razvojnih ciljev na
podroèju razvoja turizma je na podroèju nastanitvenih zmogljivosti potrebno najprej reševati
znotraj starejših opušèenih obmoèij hotelov in
gostišè. Z namenom, da bi omrežje naselij v obeh
obèinah razvijali kot turistièno obmoèje, je treba del
ponudbe naèrtno locirati v krajih okrog Bleda. V
nadalje so naèrtovane tudi lokacije za nove
hotelske objekte. Razvoj turizma na Mlinem, Reèici
in v mestnem središèu Bleda ter povezovanje prenove naselbinske in stavbne dedišèine v starejših
poselitvenih jedrih z razvojem manjših družinskih
gostišè in hotelov, naj bi pripomoglo tako k pestrejši
ponudbi nastanitev, veèji privlaènosti celotnega
obmoèja obeh obèin ter gospodarski in socialni
krepitvi krajev v Obèinah Bled in Gorje.
Matevž Èelik, univ. dipl. arh.
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Program za razvoj gospodarstva, izboljšanje delovanja obèinske uprave in ureditev
obèinskih financ
Finance in proraèun
Prva prioriteta je sanacija dolga, ki duši razvoj
celotne obèine. Zato bomo pripravili program
ukrepov za reprogramiranje ali zamenjavo
obstojeèih kreditov z novimi, saj so obrestne mere
sedaj bistveno nižje kot še pred nekaj leti.
Že vrsto let se primanjkljaj v obèinskem proraèunu
rešuje s prodajo obèinskega premoženja.
Popolnoma jasno je, da tako ne gre v nedogled. V
preteklem letu je bila Obèina Bled po vrednosti
prodanega premoženja med 193 obèinami na
neslavnem tretjem mestu. Veè premoženja sta
prodali samo bistveno bogatejši mestni obèini
Ljubljana in Kranj! Èe se že prodaja premoženje v
lasti Obèine, je potrebno zagotoviti, da se izkupièek
investira v razvojne projekte, ki bodo prinašali
dodatne prihodke v prihodnosti.

1.
2.
3.

Prihodki od prodaje premoženja v letu 2005
Mestna obèina Ljubljana
921.307
Mestna obèina Kranj
566.266
Obèina Bled
271.458

Vir: Ministrstvo za Finance

Potreben bo tudi dogovor z Obèino Gorje o
delitveni bilanci. Menimo, da bi se bilo smiselno
dogovoriti z novoustanovljeno Obèino Gorje tudi za
skupno izvajanje doloèenih funkcij, tako da ne
bi prihajalo do prevelikega podvajanja administracije. Takšno sodelovanje omogoèa zakon o lokalni
samoupravi, zakon o financiranju obèin pa ga z
dodatnimi proraèunskimi sredstvi celo vzpodbuja.
26.b èlen omenjenega zakona namreè zagotavlja
dodatno dotacijo iz državnega proraèuna v višini
kar 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov.
Zaradi izredno slabega finanènega stanja obèine in
velike zadolženosti bo pri veèjih naložbah nujno
delno sofinanciranju iz državnega proraèuna in
evropskih skladov. Predvsem evropski skladi so
velika priložnost, saj so bili do sedaj deloma tudi
zaradi pomanjkanja potrebnega znanja za pripravo
kakovostnih projektov praktièno neizkorišèeni.
Zato bomo oblikovali skupino strokovnjakov z
razliènih podroèij, ki bo obèini pomagala pri pripravi
projektov. Strokovna skupina bo lahko pomagala
tudi pri realizaciji dobrih idej obèanov, èe le ti ne
bodo imeli dovolj znanja in izkušen za samostojno
pripravo projektov. Èlani strokovne skupine ne
bodo zaposleni na obèini, paè pa bodo plaèani iz na
razpisih pridobljenih sredstev.

1.
2.
3.
4.
5.

Pridobljena evropska sredstva v letu 2005
Hrastnik
332.288
Komenda
262.175
Kuzma
227.996
Mestna obèina Velenje
193.516
Mestna obèina Slovenj Gradec
168.908
...
BLED
0

Vir: Ministrstvo za Finance

Gospodarstvo
Zagovarjamo tak razvoj gospodarstva, ki bo resnièno pomenil napredek. Razvoj se v današnjem
svetu ne more veè meriti v tonah betona. Tako
Evropska unija kot država Slovenija sta se v svojih
strateških dokumentih jasno opredelili za
trajnostni razvoj in za družbo, temeljeèo na
znanju. Bled ima v slovenskem merilu daleè
nadpovpreèno izobrazbeno strukturo. Žal pa na
Bledu ni dovolj ustreznih delovnih mest, zato se
veè kot polovica prebivalcev na delo vozi drugam.
Naloga Obèine je, da v sodelovanju z regionalno
razvojno agencijo ustvari spodbudno okolje, v
katerem bo ta potencial znanja lahko prišel do
veljave. Potrebujemo sveže zamisli, ki bodo
omogoèale razvoj ustvarjalnega potenciala prebivalcev Bleda in nove projekte, ki bodo uglašeni s
prostorskimi in naravnimi danostmi našega kraja.
Hkrati z ustvarjanjem pogojev za nastajanje
kakovostnih novih delovnih mest spada med
odgovornosti obèinskega sveta tudi ohranjanje
obstojeèih. Obèinski svet mora z zavrnitvijo
spremembe namembnosti zemljišèa zagotoviti, da
se lastnikom podjetij na dobri lokaciji ne bo
splaèalo zapirati delovnih mest, kot se je to zgodilo
s podjetjem Vezenine Bled. Potencialno ogroženi
sta še vsaj dve podjetji.
Poleg kakovostnejših oblik turizma bomo spodbujali predvsem razvoj panog, ki v veèji meri temeljijo
na znanju. Pri tem ne smemo pozabiti na kmetijstvo. V interesu vseh obèanov Obèine Bled je
dolgoroèno preživetje kmetij, ki dajejo znaèaj
našemu kraju in skrbijo za ohranjanje kulturne
krajine. Zaradi razdrobljenosti obdelovalnih
površin in manjše velikosti kmetij kolièinsko težko
konkurirajo velikim kmetom iz drugih držav EU.
Zato je potrebna preusmeritev s kvantitete v
kvaliteto – torej pridelava kakovostne hrane, po
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kateri bo vse veèje povpraševanje. Poleg tega bo
nujen razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki se v veèini
primerov vežejo na turizem. Kje so torej boljši
pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti kot na Bledu
in v okolici? Za take spremembe je potrebno precej
znanja in tudi èasa. Zato je potrebno prièeti èim
prej. Pri tem pa kmetje seveda potrebujejo in lahko
tudi upravièeno prièakujejo konkretno strokovno in
finanèno podporo obèine.

Lokalna samouprava
Obèani potrebujemo obèinske svetnike, funkcionarje in uslužbence, ki jim bomo lahko zaupali.
Zaupanje pa lahko temelji zgolj na iskrenem
zavzemanju in delovanju za korist kraja. Menimo,
da je zaradi negativnih izkušenj iz preteklosti
Obèina Bled potrebuje etièni kodeks. Etièni
kodeks predstavlja minimalne standarde etiènega
ravnanja župana, svetnikov ter drugih obèinskih
funkcionarjev in uslužbencev. Verjamemo, da bodo
sprejem kodeksa pozdravili tudi obèinski funkcionarji, saj jim bo v pomoè, da se bodo lažje odloèali
v moralnih dilemah. Poleg etiènega kodeksa pa
lahko k povrnitvi omajanega zaupanja v delovanje
organov Obèine pripomore predvsem popolna
preglednost postopkov ter spoštovanje
zakonov in referendumske volje obèanov.
Obèinska uprava
Osnova za dobro delovanje obèinske uprave sta
strokovnost, vizija in etièno ravnanje. Od vodij
oddelkov poleg strokovnosti prièakujemo dobro
poznavanje zakonodaje, ki ureja njihovo podroèje
dela. Le tako bodo lahko zagotovili, da ne bo
prihajalo do kršenja zakonodaje in kratenja pravic
obèanov. Ob zavedanju, da je celotna obèinska
uprava v službi obèanov ne bo težko pripraviti ukrepov za približanje obèinske uprave obèanom.
V zadnjem èasu je na Bledu nastalo kar nekaj
civilnih pobud, zelo dejavna so številna društva,
vendar pa zelo težko predstavijo svoja stališèa.
Zato predlagamo, da se ustanovi poseben odbor
za pobude obèanov, ki bo redno obravnaval
pobude skupin in posameznikov in jih tudi
predstavljal na sejah obèinskega sveta. Poleg tega
bomo poskušali omogoèiti, da bodo predstavniki
civilnih iniciativ in društev tudi sami dobili besedo
na odborih in na sejah obèinskega sveta.
Prepreèevanje korupcije
Možnost korupcije na obèinski ravni obstaja predvsem pri porabi javnega denarja in na podroèju
urejanja prostora. Pri porabi javnega denarja
predstavlja pomemben problem mešanje javnega
in zasebnega interesa, predvsem v primerih
poslovanja obèine s podjetji v lasti obèinskih
funkcionarjev. Rešitev vidimo v etiènem kodeksu,

ki bo v bodoèe prepreèeval tovrstno navzkrižje
interesov in v boljšem nadzoru nad javnimi
naroèili.
Na podroèju urejanja prostora sodi obèina Bled
skupaj z obalnimi obèinami in mestno obèino
Ljubljana prav zaradi atraktivnosti zemljišè in s tem
povezanimi možnimi dobièki med korupcijsko
najbolj izpostavljene obèine v državi. Problem je še
posebej pereè, ker ima korupcija na podroèju
prostorskega naèrtovanja trajne posledice, ki jih ni
veè mogoèe popraviti. Zato mora obèinska uprava
v najkrajšem èasu pripraviti naèrt integritete, kot
ga predvideva 40. èlen zakona o prepreèevanju
korupcije. Potrebno je predvsem ugotoviti, katera
delovna mesta v obèinski upravi so najbolj
izpostavljena korupciji in sprejeti preventivne
ukrepe za zmanjševanje možnosti zanjo.
Z boljšim delovanjem vseh ravni lokalne samouprave bo prav tako manj možnosti za korupcijo,
saj o pomembnih stvareh za posamezna naselja
ne bo odloèala pešèica ljudi v tajnosti, paè pa bo o
njih tekla široka razprava. Prièakujemo, da bo k
manjši korupcijski izpostavljenosti prispevala tudi
zahtevana dvotretjinska veèina za spremembe
zašèite varovanih obmoèij, ki so žal za
špekulante še posebej zanimiva.
Upam, da je iz zapisanega razvidno, da imamo na
omenjenih podroèjih jasne cilje in da tudi natanèno
vemo, kako jih bomo dosegli.
mag. Slavko Ažman
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Turizem v obèini Bled
Bled z okolico je naravni fenomen (jezerska kotlina,
okoliški holmi, ki ji je izoblikoval bohinjski ledenik,
njihove strme peèine na južnih straneh, ledeniške
morene, sotoèje obeh Sav z mokrišèi, raznolika
flora in favna, gorski venec, ki obkroža ta prostor –
Julijske Alpe in Karavanke). Enkratnost in
sorazmerna majhnost tega prostora zahteva še
posebej premišljene èlovekove posege v ta
neponovljivi prostor. Glede na naravni fenomen,
umetelno nadgrajen z otoško cerkvijo in grajskim
poslopjem, predstavlja turistièno ikono ponudbe
naše države, saj takega fenomena in skladnosti ni
najti nikjer na svetu.
Zato se mora obèina Bled prvenstveno zavedati te
enkratnosti in obèutljivosti prostora, še posebej
neposredno ob Blejskem jezeru. Varstvo okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dedišèine in
trajnostno rabo naravnih dobrin v zvezi z
naèrtovanjem prostorskih ureditev in gradnjo
objektov bi morali biti za obèino, ki želi razvijati
kakovosten turizem, prioriteten strateški cilj,
namesto da z nepremišljenimi odloèitvami stalno
devalvira ta prostor, saj prostor pojezerja teh
pozidav ne prenese veè. Odraz tega je gost in
neurejen promet, obremenjenost objezerskega
prostora s hrupom in izpuhi, kar vse predvsem v
višku turistiène sezone povzroèa nezadovoljstvo
turistov. Ti se v nevrotiènem in prometno
neurejenem okolju poèutijo nelagodno in kot pešci
celo ogroženo. Prostor ob jezeru ne prenese
megalomanskih posegov, krèenja zelenic in
parkov, betoniranja in razvrednotenja enkratne
krajine. To so spoznali tudi turisti, ki ne želijo bivati v
hotelih brez vrtov in urejene okolice, v hrupnem
okolju, neposredno ob cesti ali parkirišèu.
Za razvoj kvalitetnega turizma na Bledu je
potrebno najti prave odgovore na spremembe v
družbi in globalizacijo, kar zahteva drugaèno
upravljanje z sredstvi, ob vkljuèitvi veèine
prebivalcev v naèrtovanje in izvajanje novih
turistiènih vsebin. Lista se zavzema za izrabo tega
enkratnega prostora, uspešno uporabo kadrovskih
resursov, vsebinsko in kapitalsko povezovanje v
skupnem cilju doslej razdrobljenih gospodarskih
subjektov, ki se ukvarjajo s turistièno ponudbo.
Zaposlenim v turizmu je potrebno zagotoviti
zadostne zmogljivosti za uèenje ter priložnost za
uporabo novih znanj, da bodo uspešno usklajevali
strpnost, tekmovalnost in sodelovanje v cilju
doseganja sinergijskih uèinkov, ki jih prinaša
usklajena, visokokvalitetna turistièna ponudba, ki
bo temeljila na izredni naravni danosti, ta pa bo
požlahtnjena z idejnim turizmom, raznovrstnim
programom in ponudbo.

V okviru integracijskih procesov, ki potekajo na
nivoju EU, razpada Jugoslavije kot enotne in
razpoznavne destinacije, spremenjenih migracijskih tokov in cestnih povezav, bi bilo smiselno
izkoristiti promocijo Bleda in njegove okolice s
stališèa prikaza prirodnega bisera, ki je v
duhovnem smislu rezultat prepletanja razliènih
kultur. Ta pozicija in tradicija daje Bledu veliko
prednost pred ostalimi kraji, ki želijo pridobiti
evropski status oziroma razpoznavnosti v svetu.
Univerzalnost in hkrati neprecenljiva posebnost
Bledu vsekakor daje velike obete za njegov razcvet
tudi v turistiènem smislu.
Brez pametne uporabe javnih medijev ravno tako
ni možna ustrezna promocija Bleda, tako da je
potrebno najti pravo mero med splošnim in
posebnim, natanèno doloèiti, kateri elementi so
tisti, ki se npr. lahko prodajajo kot komparativne
prednosti. Bled si zasluži veè informiranja lokalne
in širše javnosti ne le preko odmevnih prireditev in
kongresov, temveè tudi preko pisne besede,
strokovnih razprav in kulturnih dejavnosti, katerim
kraj služi kot navdih in hkrati mesto izmenjave
razliènih kultur, ver, navad …
Ni veè skrivnost, da se profil turista menja, da iz vse
bolj nezainteresiranega konzumenta naravnih
danosti vse bolj postaja aktivna oseba, ki želi
spoznati znaèilnosti dežele in ljudi, v kateri preživlja
poèitnice. V okviru teh trendov in zahtev je
potrebno umestiti ponudbo, ki je bogata z
arheološkimi najdišèi, ostanki slovanske kulture,
srednjega veka in novejše zgodovine. V ponudbo
kraja je potrebno tudi bolj smelo vkljuèiti živopisno
vsebino delujoèih kulturno umetniških društev in
posameznikov, ki gojijo raznovrstno domaèo in
umetno obrt.
Doloèitev prioritetnih ciljev je glede na ne ravno
rožnato situacijo v turistièni panogi nujnost.
Nemudoma je potrebno izdelati projekte ozdravitve
blejskega jezera, sanacije otoka in gradu. Tem trem
toèkam je potrebno posvetiti najveè energije, ne le
v smislu saniranja stanja, temveè tudi novega
osmišljanja kulturne ponudbe in turistiène izrabe
njenih vsebin.
Naravna razgibanost Bleda z okolico, s številènimi
vaškimi jedri, raznoliko floro in favno, obièaji in
ljudmi kar klièe, da se tudi to vkljuèi v pestrejšo
turistièno ponudbo. Popis in vrednotenje teh resursov naj služi kot vir in inspiracija za oblikovanje
konkretnih kulturnih programov, ki bi služili za
izdelavo kvalitetnejše in pestrejše turistiène
ponudbe, ki bi zadržala na Bledu gosta tudi v
deževnem obdobju.
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Nekaj konkretnih ciljev in predlogov za izboljšanje turistiène ponudbe:
·
razvijati ekološki turizem najvišjih standardov,
·
pozidavo tega prostora izvajati skrajno premišljeno, turistièno ponudbo pa izvajati èimbolj
inovativno,
·
oživiti in osmisliti pristope na Bled preko železnice ter letališèa Lesce za posebne skupine gostov,
·
ureditev veèjega števila galerij, muzeja vošèenih lutk, akvarija, tehniènega muzeja (v sklopu
Železarne Jesenice) kot dodatno turistièno ponudbo predvsem v deževnem obdobju,
·
uskaditi izletniški turizem s stacionarnim turizmom,
·
na novo izdelati simbol prepoznavnosti Bleda v Evropi in v svetu,
·
s tablami in spremembo cestnega dostopa ustrezno obvestiti tranzitne goste, da se v neposredni
bližini cestne povezave severa z jugom Evrope nahaja svetovni naravni fenomen,
·
v ospredju ponudbe naj bo doživljanje prirodnih lepot, miru, družinskih sprehajalnih poti, vaške
tradicije in folklore zgornjegorenjskega prostora,
·
otok je treba koristiti za tradicionalni verski turizem (mali in veliki šmaren) in za doživljanje najbolj
kvalitetnih glasbenih dogodkov, ki bi se izvajali v cerkvi oziroma na stopnišèu,
·
grad turistièno nadgraditi z ekskuzivno ponudbo kulturnih veèerov, ki bi jih izvajali svetovno znani
umetniki (monodrame, klavirski, violinski koncerti ipd.),
·
fotografiranje
·
prepovedati gradnjo veèjih turistiènih objektov vsaj 150 metrov od jezerske obale, obstojeèo pa
postopno prilagajati naravni konfiguraciji (npr. Park Hotel, Krim, Golf),
·
privabiti moène svetovno znane hotelske verige ob upoštevanju pogojev, da imajo hoteli razmerje
pozidave z okolico vsaj 3 : 1 (2 : 1)
·
prioritetno razvijati razlièno in manjšo penzionsko ponudbo
·
izobraževanje in usposabljanje kadra z namenom doseganja veèjega nivoja kvalitete gostinskih
storitev,
·
sistemsko financiranje lokalnih amaterskih folklornih skupin in glasbenikov, ki bi zabavali goste v
prostorih in na vrtovih hotelov,
·
uporaba èimbolj domaèe zdrave hrane v hotelih in penzionih, kar bi dosegli z dolgoroènimi
pogodbami z lokalnimi kmeti,
·
organiziranje in strokovno vodenje izletov v neposredno okolico: Vintgar, jamo pod Babji zob,
mokrišèa, Brje, hribèki okoli jezera, Talež, Slamniki, Pokljuška luknja, ... ( in ne le v Benetke, Minimundus ipd.)
·
Bled z okolico naj postane duhovno središèe alternativnih skupin, ki propagirajo zdrav in naraven
naèin življenja,
·
turistièno informacijski center naj bi gostom na enem mestu ponujal vse informacije o
prenoèitvenih kapacitetah, znamenitostih, prireditvah,
·
kljuènega pomena za razvoj turizma je, da je dobro razvita in obiskana cela regija, zato je
potrebno uskladiti turistièno ponudbo in koledar najpomembnejših sezonskih prireditev,
·
v turistièno ponudbo bi vkljuèili tudi programe študentov VSŠGT Bled, ki so in bodo izdelali zelo
dobre naloge,
·
urejene, ljubeèe negovane njive, pestro zasejana polja, polni kozolci,
·
ukvarjanje z biološko dinamiènim kmetovanjem. Vsak hotel, penzion bi moral imeti vsaj en dnevni
meni z zdravo ekološko pridelano hrano, pridelano v bližini.
·
v novem turistièno informativnem centru bi morala biti vitrina s predstavitvijo rokodelcev in
njihovih izdelkov.
Sreèo Kunèiè
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Kultura posameznika – kultura obèine – blagostanje skupnosti
Tako kot je gospodarstvo osnova za zdrave ekonomske temelje, je kultura osnova za zdrav razvoj
posameznika.
Kultura oz. kultiviranje ne pomeni zgolj osnovnega
in nadaljnjega šolanja v okviru institucij.
Zavedamo se, da se posameznik preko najrazliènejših dejavnosti kultivira vse življenje. Elementarno vzgojno funkcijo opravljajo državne ustanove,
uveljavljajo se tudi novi pristopi.
Obèina po meri obèana omiko lahko vzpodbuja ali
zanemarja. Le kultivirana skupnost obèanov pa
lahko zagotovi najboljše razvojne možnosti na
vseh podroèjih bivanja.
Da bi dosegli veèjo in bolj poglobljeno povezanost
krajanov, bomo v prihodnosti posveèali veèjo
pozornost ozavešèanju posameznikov, da se
moèneje povežejo s skupnostjo, v kateri živijo, kajti
obèutek pripadnosti je eden izmed odloèilnih dejavnikov pri oblikovanju èlovekove samopodobe.
Zato si prizadevamo za obnovitev oz. izgradnjo

novih kulturnih domov, za ustanovitev kulturnega
centra v prostorih TVD Partizan in na Pristavi
(organizacija prireditev, muzejska in galerijska
dejavnost, ureditev muzejske zbirke na Blejskem
gradu). Želeli bi približati kulturo mlajši populaciji in
omogoèiti druženje pripadnikov razliènih starostnih
skupin, ki bi se sreèevali na literarnih in spominskih
veèerih, koncertih, na sreèanjih s starejšimi
domaèini, v folklornih skupinah, na gledaliških in
lutkovnih predstavah. V medsebojni povezavi
razliènih društev bi oživela tradicija, obenem pa si
lahko obetamo razcvet vsestranskih talentov.
Kot je zapisal psiholog in prevajalec Janez Svetina
v svoji knjigi Slovenci in prihodnost:
»Zrela kulturna politika in dejavnost na vseh
ravneh v družbi bi si morala prizadevati za obilico
žlahtnih vsebin in oblik družabnega življenja in
prireditev, ki bi lahko bogatile naše ljudi in spreminjale naše življenje v igro žlahtnih medèloveških
odnosov.«
Ana Marija Kovaè, Marisa Monti

Rokodelstvo, eko-kmetijstvo, tržnica
V obèini Bled trenutno ni niti ene kmetije, ki bi se
uradno ukvarjala z ekološkim kmetovanjem.
Obèina ima s svojo lego in porabniki za tovrstno
dejavnost idealne možnosti. Zemlja je rodovitna,
globoka, in dežja je dovolj. Treba je ohraniti
travniške sadovnjake visokih starih dreves,
podpirati sajenje starih sort jabolk, hrušk, ki ne
potrebujejo škropljenja, ter sajenje ostalega
košèièastega sadja, orehov ..., iz katerih bi se za
potrebe hotelov, penzionov, kupcev na tržnici in
restavracij, izdelovalo domaèe dobrote, kot so
marmelade, sokovi, žganje, kis, sušeno sadje,
vložena zelenjava ... Vsak hotel ali penzion bi moral imeti vsaj en dnevni meni z zdravo ekološko
hrano, pridelano v bližini. Tako bi tudi kmetje imeli
interes saditi tako hrano. Zemljo, ki je kmetje ne
obdelujejo, in zemlja, ki je v lasti obèine ali pašnih
skupnosti, bi lahko oddali v najem zainteresiranim
posameznikom za pridelavo ekohrane. Ne v stilu
vrtièkarskih skupnosti, ampak pod nadzorom
strokovnjakov. Le-ti bi organizirali tudi predavanja
in povabili nanje tudi strokovnjake iz drugih držav.
Nujno je treba ohraniti kozolce, saj so izjemna
krajinska posebnost, edinstvena na svetu, za
katero se zanima tudi UNESCO. Iz lastnih izkušenj
vem, da je nakladanje sena v kozolec naporno in
neprijetno delo, toda vèasih so za to delo uporabljali tudi turiste!

Treba je postopno opustiti intenzivno kmetijstvo
(koruza) na obmoèju teras ob Savi Dolinki ter ob
vodnih zajetjih, saj se pesticidi in umetna gnojila
poèasi izcejajo proti Savi in v zajetja. Takšen naèin
kmetovanja bi morali opustiti tudi na povirju jezera,
sedanjo farmo pa bi lahko preuredili v nekakšen
ranè, ki bi izvrstno dopolnjeval ponudbo športnega
parka v bližini (jahanje, kolesarjenje, sprehodi), ali
pa v terme.
Ena od stvari, ki jo turisti najbolj pogrešajo, je
tržnica. Prav tržnica je bila nekdaj center dogajanja
vsakega kraja - trga, danes pa je edina blejska
tržnica skrita za živo mejo, njene stojnice pa
razpadajo. Najboljši sosed, njen upravljavec, si tu
ne zasluži tega naziva. Izvrstna eko-tržnica bi bila
lahko npr. vsak èetrtek v zdraviliškem parku, vse
kar bi tam za to še potrebovali, je voda.
Ponudba domaèe in umetnostne obrti
Na Bledu je nekaj izvrstnih rokodelcev, ki poleg
svojega dela v svet odnašajo tudi prièevanje o
lepotah Bleda. V nekaterih obèinah na svojih
turistiènih predstavitvah in spletnih straneh
oglašujejo svoje rokodelce, na Bledu pa tega
nismo deležni. Turisti v blejskih etnogalerijah so
preseneèeni, ko jim prodajalec pove, da so vsi
izdelki narejeni v Sloveniji ali celo na Bledu. Skupaj
z izdelkom odnesejo domov tudi košèek Bleda.
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Velika razlika je, èe turist kupi kitajsko skodelico z
tiskanim otokom, ali èe kupi kvalitetno, roèno
izdelano, z narisanim otokom. Taki izdelki širijo
prepoznavnost kraja. Vsak turist ima prijatelje, in
èe kdo od njih zagleda nek izdelek pri turistu doma,
se zaèudi: “ooo, kako lepo, kje pa si to dobil?” In
turist z zanosom odgovori: “na Bledu, veš, tam je
tako lepo ...” In mogoèe bo ta skodelica na Bled
pripeljala gosta veè. V novem turistièno
informativnem centru bi morala biti vitrina s
predstavitvijo rokodelcev in njihovih izdelkov,
informacije, kako do njih, in še kaj. Tudi sejem v
zdraviliškem parku bi moral biti pod nadzorom
strokovnjaka. Veè bi moralo biti izdelovalcev in
umetnikov iz bližnjih krajev, tudi takih brez
vsakršnega statusa rokodelca ali umetnika.

Bolšji sejem - olimpijski trg
Na Bledu je èudovit trg, ki je najlepši, ko je poln
ljudi, izdelkov, barv. Tam bi lahko enkrat tedensko
pripravili bolšji sejem, kjer bi se prodajale le rabljeni
predmeti. Enkrat tedensko bi tam pripravili tudi
folklorni veèer s pravo ljudsko folkloro.
Veliko se da na Bledu storiti in organizirati, samo
tiste ljudi potrebujemo, ki pravijo, da se tu niè ne
dogaja - ker jih je najveè in imajo oèitno dovolj èasa
in idej, da bi postorili vse potrebno. Pešèica
zaposlenih na LTO ni izvajalsko podjetje, ampak
lahko podpira in pomaga pri organizaciji dogodkov,
izvesti pa jih morajo ljudje, domaèini, in le ti lahko
premaknejo stvari v pravo smer!
Miha Žvan

Obèino vidimo kot skupnost, ki skrbi za varnost obèanov, za njihovo dobro poèutje in za
razvijanje njihovih zmožnosti
Naloge obèine, ki jih prièakujemo, so med drugim:
1. Obèan in njegova varnost
- prizadevanje za ohranitev zdravega življenskega
okolja (èiste vode, ustrezno ravnanje z odpadki,
prepreèevanje onesnaževanja)
- prizadevanje za varnejše ulice in ceste ter dobro
organiziran promet (ureditev cest in ploènikov,
omejitve hitrosti, posebna skrb za varnost pešca otroci, ostareli)
- ureditev pešpoti in kolesarskih poti za rekreacijo
in turizem
- skrb za varnost obèanov, še zlasti otrok, na
kopališèih, igrišèih, prireditvah
- aktivna participacija lokalne skupnosti in obèanov
pri prepreèevanju vseh vrst kriminalitete (med
drugim nasilja, preprodaje drog in korupcije)
- aktivna udeležba lokalne skupnosti pri
zmanjševanju zasvojenosti vseh vrst (tobak,
alkohol, droga, igre na sreèo, TV in internet)
- utrjevanje odgovornosti za aktivno in zdravo
življenje (ustvarjalnost, šport, rekreacija)
Zdravstvena varnost
- skrb za dostopnost zdravstva
- širitev možnosti preventivnih zdravstvenih uslug
svetovanje, izobraževanje širših družbenih skupin,
posebno mladih, za zdravo življenje
- približati možnost pomoèi riziènim skupinam v
okviru psihološkega in psihiatriènega svetovanja
ter terapevtskega delovanja ter zdravljenja
(problematika odvisnosti, depresivnih in psihotiènih obolenj)
- zagotovitev zdravstvenega varstva tistim, ki si ga
sami ne morejo zagotoviti (osebe brez
zavarovanja, revni, brezdomci)
Socialna varnost
- temeljna je skrb za gospodarski razvoj obèine, ki

prinaša ekonomsko dobrobit najširšemu krogu
obèanov
- pomoè mladim družinam pri ustvarjanju varnega
in toplega doma
- dopolnjevanje zakonsko doloèene skrbi za
socialno ranljive skupine ljudi (starejši, brezposelni, revni, otroci, invalidi, osebe s težavami v razvoju, fizièno in psihièno bolni …)
- promocija in skrb za strpnost, humanost in
medsebojno pomoè
2. Oblikovanje obèanom prijazne skupnosti
- organizacija družabnih sreèanj, prireditev,
skupnih aktivnosti obèanov (razvijanje pripadnosti
in sodelovanja)
- negovanje medsebojnega spoštovanja, strpnosti
in sprejemanja razliènosti
- spodbujanje sodelovanja pri doseganju skupnih
ciljev
- skrb za dobre pogoje za društvene aktivnosti na
podroèjih kulturnih, športnih in umetniških dejavnosti za vse družbene skupine
Skrb za starejše obèane
- vzpodbujanje izobraževanja in družabnega
življenja upokojencev in starejših ter njihovo
vkljuèevanje v družbeno življenje
- vzpodbujanje delovanja društev za starejše in
ustvarjanje pogojev zanj
- vzpodbujanje medsebojne pomoèi in pomoèi
starejšim s strani mladih in ostalih èlanov lokalne
skupnosti
- pomoè in dopolnjevanje družbeni skrbi pri organizaciji socialne in zdravstvene pomoèi starejšim,
nemoènim in osamljenim
- organiziranje dnevnega centra za starejše in
pomoèi na domu
- podpora ustanovitvi doma za starejše obèane
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3. Razvijanje sposobnosti obèanov za
soudeleženost pri odloèanju
- dopolnjevanje ponudbe ob rednem izobraževanju
(glasbena šola, teèaji jezikov, ustvarjalne in tehniène delavnice) dostopne za širok krog ljudi vseh
generacij
- razvijanje športa in telesnih aktivnosti obèanov

vseh generacij po naèelu »Zdrav duh v zdravem
telesu«
- spodbujanje delovanja interesnih skupin obèanov, skupin posameznih lokalnih obmoèij ter civilnih iniciativ ter vkljuèevanje njihovega znanja in
sposobnosti v odloèanje o lokalni samoupravi
Ljuba Kapus

Kaj lahko lokalna skupnost nudi mladim za zdrav osebnostni razvoj?
Kaj determinira poèutje mladih v življenjskem
obdobju med zakljuèkom otroštva do zrelosti?
Mladost oziroma prehod iz otroštva v odraslost je
bila skozi vso kulturno zgodovino pojmovana kot
problematièno in krizno življenjsko obdobje.
V preteklosti je bilo to obdobje kratko, prehod iz
otroštva hiter, mladi so hitro dobili obveznosti
odraslih. Sedaj se obdobje adolescence daljša,
vsaka generacija vstopa vanjo prej (otroštvo se
krajša), a hkrati mladi kasneje vstopajo v svet
odraslosti.
V tem èasu naj bi mladostnik razvil svojo identiteto
(kdo je, kje je njegovo mesto - posebno pomembno
je to v skupini z vrstniki vzpostavil dokonèen odnos
do svoje spolne vloge in drugega spola), vzpostavil
samostojnost oz. avtonomnost (prevzemanje
odgovornosti, osamosvajanje - trenja s starši,
obèutki krivde, jeza, uporništvo), se odloèil, kaj bo v
življenju poèel (doloèitev ciljev, iskanje smisla
življenja).
To so kompleksne in težke naloge za mladega
èloveka in jih brez posebnih težav zmorejo le tisti, ki
imajo trden obèutek lastne vrednosti.
Pogoj za to je, da mu okolje, v katerem živi, nudi
takšne možnosti z zagotovitvijo
1. pogojev za obèutek varnosti - z jasnimi pravili
in postopki, z jasno opredeljeno odgovornostjo, z
odkrivanjem in reševanjem strahu in bojazni, s
spodbujanjem
2. pogojev, ki razvijajo obèutke pripadnosti skupne aktivnosti, z okolico, ki sprejema, razvijanje ponosa,- nudenje pomoèi
3. pogojev, ki razvijajo obèutek smiselnosti naèrtovanje dela in doseganje ciljev, zaupanje,
samozaupanje in požrtvovalnost ter pripravljenost,
vrednote, pozitivno mišljenje, poznavanje osebnih
prièakovanj
4. pogojev, ki razvijajo identiteto: - poznavanje
mladih, upoštevanje enkratne osebnosti, opaziti
dobre rešitve in pohvaliti, slavljenje uspeha
5. pogojev, ki razvijajo sposobnosti: - iskanje
razliènih rešitev, prilagajanje na spremembe,
analiza aktivnosti in uèinkovitosti, uèenje sodelovanja, povratna informacija.
Velik delež mladih ni deležen pogojev, ki bi mu

omogoèili, da bi trdno, odloèno in uspešno stopal
proti odraslosti. Razlièni dejavniki v družbi ogrožajo
njegov razvoj: v družini, v šoli, lokalni skupnosti ter
v širši družbeni skupnosti s svojimi cilji, filozofijo,
organizacijo in politiko.
Na urejanje razmer za ugoden fizièen, socialen,
psihièen in duhoven razvoj mladih pa imajo na
koncu najveèji vpliv tisti, ki imajo v rokah moè
odloèanja.
Od njihovega zavedanja, kaj je pomembno za
mlade in kaj je pomembno nasploh v življenju
(katere vrednote) in njihovih odloèitev bo odvisno, ali bodo v družbi prevladovali ogrožajoèi
dejavniki (èim veè prestrašenih, vodljivih in
manj kompetentnih ljudi) ali pa dejavniki, ki
bodo pomagali mladim zrasti v odgovorne,
zdrave in uèinkovite samostojne odrasle.
Odkar se v naši družbi uveljavljajo vrednote
potrošništva, lahkega in hitrega zaslužka, ki
opravièuje vsa sredstva za dosego cilja,
pretiranega pohlepa po velikem bogastvu,
vrednotenje uèinkov samo z denarjem, prihaja
do stopnjevanja težav kot so nemotiviranost za
delo, nepripravljenost potruditi se, posledièno
slabši šolski uspeh, velik osip pri izobraževanju, neprepoznavanje smisla zaradi slabih
zaposlitvenih možnosti, socialnih težav.
Socialni kontakti in odnosi so okrnjeni - manj
druženja, veè individualnih dejavnosti (tv,
internet), krhkost sposobnosti reševanja
življenjskih problemov in iskanje rešitev s
kompenzacijami oz. nadomestnimi zadovoljitvami, kamor sodijo tudi droge in tudi druge
odvisnosti (odvisnosti v odnosih, iger na
sreèo…), obolevanje – velik porast depresivnih, nevrotiènih, psihiatriènih obolenj (paranoje, anoreksije).
Vsakdanji svet mladih postaja na eni strani apatija,
resignacija in umik v zasebnost, na drugi strani
agresivnost, nasilje.
»Svet vidijo kot nepredvidljiv, poln tveganj, ta
tveganja pa dojemajo individualno kot svoje krize in
ne kot uèinke procesov, ki so zunaj osebnih
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dometov. Izguba zaposlitve je videti kot osebna
odgovornost, neuspeh v šoli kot pomanjkanje
truda, mladinska odklonskost kot pomanjkanje
družinske vzgoje. Tudi socialne izkljuèenosti mladi
ne razumejo kot objektivno stanje stvari, paè pa kot
obèutek pomanjkanja moèi, da bi lahko spremenili
lastno situacijo. Èeprav veèina mladih najde lastno
pot v odraslo življenje, se oblikujeta dve kontrastni
skupini: tista, ki ji ti procesi odpirajo nove možnosti
in so zanje izziv, in tista, ki je potisnjena na rob.«
(Mirjana Ule)
Reševanje teh problemov zato zahteva aktiven
družbeni odnos odraslih - posebno družbeno
skrb.

Èe hoèemo spremeniti tokove, je potrebno
postaviti na mesta odloèanja ljudi, ki bodo
zaznali obèutljivost sobivanja in medsebojne
soodvisnosti ljudi, pa ne le ljudi – tudi narave,
in bodo te vrednote postavili pred svoje
interese.
Ob zavedanju tega je naložba v dejavnosti za
otroke in mlade dobra naložba. Izgovorov, da ni
denarja, èeš, druge stvari so bolj pomembne,
potem ne more biti veè. Kot del sistema ima pri
tem veliko vlogo tudi lokalna skupnost in je v
dobršni meri odgovorna za to, kakšne pogoje
bo ustvarila za svoje mlade ter kakšna
sporoèila o vrednotah jim bo posredovala predvsem s svojim zgledom.
Ljuba Kapus

Èesa si mladi na Bledu želimo?
Pred kratkim sem dobil pobudo, naj napišem
èlanek o tem, èesa si mladi na Bledu in njegovi
okolici najbolj želimo. Vsekakor je to tema, o kateri
se da veliko napisati, saj je na Bledu kar nekaj
»lukenj«, ki bi jih bilo potrebno nemudoma zakrpati.
Kot prvo bi rad omenil veènamenski športni center,
v katerem bi lahko mladim ponudili najrazliènejše
športe. Težnja razvitejših držav sveta je usmerjanje
mladih v aktivnejše preživljanje prostega èasa.
Zato je zelo pomembno, da k temu problemu na
Bledu pristopimo pravilno in preudarno.
Kot naslednji problem na Bledu mladi vidimo kino,
ki je trenutno v izredno nezavidljivem položaju. Kot
je že splošno znano, se vse spet zatika prav pri
razpisu za izvajalca. Torej je tudi tukaj vpletena
Obèina Bled, ki postori za mlade na Bledu vse manj
in manj.
Na Bledu ne deluje veè niti Klub študentov Bled, saj
mu obèina ne dodeli ne finanènih sredstev, kaj šele
ustrezne prostore. Tako si mladi na Bledu ne
moremo izbrati svojih predstavnikov, ki bi
organizirali nam tako želene prireditve. Verjetno
nekaterim to celo ugaja.
Pred leti je bila na Bledu tudi poletna prireditev
študentov ½Šik fest½, ki je bila zelo obiskana, vendar
so tudi njo pokopala premajhna denarna sredstva
sponzorjev. Prav ta prireditev je dokazovala, da
smo mladi na Bledu sposobni organizirati zanimive
dogodke, ki privabijo tudi domaèine in turiste, a
vendar le ob zadostni podpori obèine.
Po pregledu letošnjega programa prireditev v
Obèini Bled sem ugotovil, da bi lahko prireditve za
mlade preštel na prste ene roke! Še najbolj se
prireditvam za mlade približajo vrtne veselice
raznoraznih gasilskih društev! Zdi se mi, da je to
absurdno in nesprejemljivo. Zato je treba na Bledu

na tem podroèju postoriti še mnogo.
Na Bledu obstaja tudi lokalna televizijska postaja
Bled TV, ki je namenjena izkljuèno reklamam in
prenosom obèinskih sej. Mladi na Bledu skorajda
nimamo možnosti javnega udejstvovanja v
splošnih obèilih in medijih. Kaj ko bi mladi na Bledu
imeli enkrat na teden svojo oddajo? Bi bilo to spet
predrago? Mogoèe kakšen drug izgovor?
No, pa da ne bom samo grajal, bi rad obèino ob tej
priložnosti tudi pohvalil za obnovljeni stadion. S
tem je dokazala, da se da z zadostno voljo
ogromno doseèi.
Mladi na Bledu imamo v sebi ogromen potencial, le
pomagati nam ga morate izkoristiti. Imamo nove,
sveže ideje, ki bi jih radi predstavili širši javnosti in
predvsem obèini, ki bi nam jih morala pomagati
realizirati.
Noèemo, da bi nas narobe razumeli in gledali na
nas kot na ljudi, ki samo kritizirajo. Imamo voljo in
željo, da se Bled razvije v vodilni turistièni kraj, v
katerem bodo svoje zatoèišèe našli ljudje vseh
starosti.
Zato je pomembno, da mladi na Bledu izberemo
prave kandidate, ki bodo v prihodnjih štirih letih
zastopali naša stališèa. Le tako si lahko obetamo
lepšo prihodnost tukaj, na Bledu. Le upamo lahko,
da nam naših aktivnosti kmalu ne bo veè potrebno
iskati po drugih obèinah, ki mladim posveèajo veè
pozornosti.
Pred èasom sem prebral misel, ki govori o tem, da
je treba z mlajšimi ravnati spoštljivo, saj bodo le ti
nekoè pisali našo zgodovino. In prav to naj bo
popotnica novemu županu oziroma županji in
seveda tudi obèinskemu svetu.
Blaž Intihar Eržen
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Rešitve pošljite na naslov Društvo za varstvo okolja
Bled, p.p. 27, 4260 Bled
Èaka vas lepa nagrada.

Naj bo Bled naš ponos
Sem Nizozemec in živim s svojo ženo Slovenko na
Bledu, zadnja leta na Koritnem. Do leta 1994 sem
kot zobozdravnik delal na Nizozemskem. Poleg
svojega dela sem opravljal veè funkcij na
socialnem in kulturnem podroèju, bil se èlan
nadzornega sveta domov za starejše obèane in
ustanovitelj prve zobne ambulante za predšolske
otroke na Nizozemskem. Za moje življenjsko delo
sem bil odlikovan z znakom Vitez Oranje Nassau,
ki ga daje kraljica zaslužnim državljanom. Že 30 let
sem èlan Rotary kluba na Nizozemskem , zdaj pa
tudi èastni èlan Rotary kluba Ljubljana.
Živeti na tem prelepem Bledu je èudovito, vendar

so stvari, ki mi ležijo na duši in bi jih rad povedal. Zdi
se mi, da bi bilo potrebno veliko veè narediti za
pozitiven razvoj Bleda. Levo in desno slišim, da se
veliko projektov in dogodkov ni realiziralo zaradi
naèrtnih nasprotovanj, veliko je bilo tudi
netransparentnega. Zato od srca podpiram Listo
za ljudi in prostor, ki s svojim entuzijazmom in
poštenostjo poskuša, da bi se Bled, ki ga imamo
radi, razvijal v miren, lep in predvsem naravi
naklonjen kraj, ki ga obiskujejo ljudje iz vseh
kontinentov sveta.
Gerhard Drese
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Varovanje narave je nuja in ne fanatizem
Veliki ekosistemi ustvarjajo klimatske razmere in
življenjske pogoje na Zemlji. Èlovek s svojim
delovanjem ruši naravno ravnovesje, ki ga je
nemogoèe ponovno vzpostaviti. Posledice poseganja v naravo so nepredvidljive in nepredstavljive.
Najpomembnejši argumenti za èimbolj obsežno
varovanje narave so:
priznanje vrednosti narave, etiène zavezanosti do
vseh živih bitij in ohranjanje narave za bodoèe
generacije, zagotavljanje pogojev za obstoj èloveštva, ohranjanje biološke raznovrstnosti, omogoèanje doživetij v naravi, aktivnosti v prostem èasu,
ki poveèajo veselje do življenja, krepijo duševno in
telesno zdravje ter poveèajo delovno zmogljivost.
Z vstopom v EU smo dolžni upoštevati tudi doloèbe
varovanja narave:
Konvencija o biološki raznovrstnosti – njen cilj
je ohranjanje biološke raznovrstnosti in trajnostna
uporaba njenih sestavnih delov ter poštena in
pravièna delitev koristi od uporabe genskih virov
skupaj z ustreznim dostopom do njih in primernim
dostopom ustreznih tehnologij ob upoštevanju
vseh pravic do teh virov in tehnologij ter s
primernim financiranjem.
Ramsarska konvencija - države podpisnice so se
zavezale, da bodo: uvršèale mokrišèa na seznam
mokrišè mednarodnega pomena in ohranjala ter
vzdrževala njihovo ekološko ravnovesje; vkljuèevale ohranitev mokrišè v nacionalne razvojne

programe in naèrtovale celostno upravljanje povodij ob spoštovanju naèela trajnostne rabe;
podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišè na
svojem ozemlju z razglašanjem zavarovanih
obmoèij in podpirale strokovno usposabljanje
raziskovalcev in upravljavcev mokrišè; sodelovale
z drugimi pogodbenicami na podroèju mejnih
mokrišè in hidroloških sistemov ter v skupnih
razvojnih projektih na mokrišèih.
Bernska konvencija - glavni cilj je ohranitev
prostoživeèega evropskega živalstva in rastlinstva
ter njunih naravnih življenjskih prostorov.
Alpska konvencija - glavni cilj je ohranitev Alp kot
življenjskega prostora za èloveštvo, živalstvo in
rastlinstvo.
Evropska diploma - Svet Evrope jo podeljuje
pomembnim evropskim zavarovanim obmoèjem s
primernim upravljanjem za pet let, po preverjanju
stanja pa se njena veljavnost lahko podaljša (npr.
Triglavski narodni park) .
Smernice za realizacijo teh konvencij doloèa vsaka
država za sebe in jih uskladi z evropskimi.
Smernice za realizacijo so: zašèita ptic (zašèita ptic
in njihovega življenjskega prostora), favna - flora habitat ( FFH) (zašèita prostoživeèega živalstva in
rastlinstva in ogroženih življenjskih prostorov).
Predstavitev naèina varovanja narave in nadzora
naravnih spomenikov ter zavarovanih in zašèitenih
obmoèjih v Visokih Turah bo v novembru.
Maja Vrtaènik, Boris Marinkoviè

Zapustil nas je dr.Branko Lubej (1931 - 2006), dolgoletni zdravnik splošne in športne prakse in èlan
Društva za varstvo okolja.
Njegova poglobljena in nepristranska analiza dejavnikov, ki so v zadnjih desetletjih povzroèili
zaskrbljujoè porast specifiènih obolenj, povezanih z onesnaževanjem okolja, je bila deležna znatne
podpore s strani èlanov Društva zdravnikov Gorenjske.
Njegov prodorni glas bo odzvanjal v našem nadaljnjem prizadevanju za ohranjanje zdravega okolja.

Poslovili smo se od Marjane Torkar (1952 - 2006), profesorice biologije in ustanovne èlanice
Društva za varstvo okolja Bled. S svojim znanjem in žarom ljubezni do narave nas je navduševala,
a hkrati kritièno ocenjevala nepremišljene posege v posamezne življenjske prostore, saj se je
zavedala dolgotrajnih posledic na življenje v njih. Z nevsiljivo prizadevnostjo in optimizmom je
znanje posredovala tudi dijakom, ki jih je pogosto vodila v naravo.
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Brje in Sava Dolinka v èudovitem blejskem krajinsko-turistiènem prostoru
Ko je z uspelim referendumom o ohranitvi Brja in z
njim (upajmo) celotne "blejske" doline Save
Dolinke vsaj zaèasno zmagala zdrava pamet, se še
enkrat spomnimo na grožnjo potopitve in pri tem
razmislimo, kako bi lahko bolj smotrno uporabili to
lepo naravo, ki nam je bila podarjena in izroèena v
varstvo?
Da bi nazorneje dojeli katastrofièno posledico
vsaditve nihajoèe "zajezbe", zelo podobne
jeseniško - žirovniški, ki bi jo prinesla uresnièitev
naèrtovane akumulacijske hidroelektrarne v dolini
"blejske" Save Dolinke v osrèje blejskega in
evropskega bisera, si pomagajmo tudi s priloženo
poenostavljeno risbo.

Kaj se najprej prikaže kot "blejski krajinskoturistièno fenomen"? To je vsekakor v sredini
vizualni in funkcionalni prostor Blejskega jezera, ki
z obrobji sega do vzhodnih obronkov Mežakle in
Pokljuke, severnih obronkov Jelovice in do
jugozahodnih poboèij Stola, Begunjšèice in
Dobrèe. Znotraj tega prostora na zahodni strani
izstopa svetovna znamenitost Blejsko jezero z
njegovimi slikovitimi krajinskimi in kulturnozgodovinskimi pridatki. Na drugi, vzhodni strani pa
steber slovenske kulturne dedišèine: Prešernova
Vrba s svojim krajinskim in kulturnozgodovinskim
okoljem pod slovenskim "Parnasom" znamenitih
Slovencev in vencem prav tako znamenitih krajev v
loku od Ajdne do Krope. Notranje krajinsko ožilje
tega prostora predstavlja èudoviti splet vodnih in
obvodnih dolinskih prostorov rek in reèic poreèja
Save s tokom Dolinke prav na sredi.
Ko izrisujemo zunanje meje tega prostora, se nam
prikaže oblika srca ali srèastega lipovega lista.
Kako presenetljivo in pomenljivo! Ta srèasti list ima
sicer tudi pecelj, ki v našem primeru predstavlja

grožnjo življenju srca. To grožnjo poznamo pod
imenom "jeseniški industrijski bazen" z umazano,
nihajoèo in strupeno vodno akumulacijo nad
"Mošèansko zajezbo".
Predstavljajmo si s pomoèjo te skice, kako
unièujoèe in absolutno nedopustno bi se zarinila
podvojitev te "nesreèe" v samo osrèje tega svetega
slovenskega prostora! V svetovno znameniti
prostor med Blejskim jezerom in Vrbo. Brje se tu
prikaže kot le ena od številnih dragocenih podrobnosti in vrednot tega prostora, ki sestavljajo neloèljivo celoto.
Pa bodi dovolj o grožnji s potopitvijo, ki se je vsaj
zaenkrat umaknila ali morda zgolj potajila?
Zazrimo se v Prešernovo rajsko podobo tega
prostora. Kaj je storiti, da bo tudi to širše "blejsko
krajinsko-turistièno obmoèje" zaživelo? Prièeti in
nadaljevati bi seveda morali z uèinkovitejšo in
doslednejšo zašèito jezera, njegovih bregov,
njegovih vedut v "jezerski skledi" in še drugih najpomembnejših krajinskih sestavin tega "rajskega"
prostora. Mislim, da bi morali pri tem zagotoviti
uèinkovitejši nadzor, morda najširše državno in
mednarodno skrbništvo in vsestransko pomoè za
temu okolju primeren, skladen razvoj?!
Kaj pa samo Brje? Iz precejšnjega preteklega
brezbrižja in pozabe ga je nujno dvigniti in vkljuèiti v
sistem varovanih, urejenih in obèudovanih
krajinskih atrakcij tega prostora. Ponuja se odlièna
priložnost za organizacijo posameznih vodenih
strokovnih ogledov znamenitosti tega mokrišèa,
kot tudi za vkljuèitev Brja v sklop velikopoteznega
programa ogledov in povezav številnih drugih
naravnih znamenitosti Blejskega kota, na primer v
sklopu predstavitve doživljajsko nadvse mogoène
obvodne, dobro oznaèene in ustrezno urejene
turistiène pešpoti po atraktivni blejski reèni
obvodni, romantièni naravni krajini. Zaèenjala bi se
z edinstveno promenadno potjo okoli Blejskega
jezera in se nadaljevala na Mlinem navzdol po
dolini Jezernice do Save Bohinjke in njenih livad,
gozdièev, reènih vodnih motivov in belih prodišè tja
do sotoèja v Lancovem in nato navzgor ob slikovitih
obrežjih Save Dolinke skozi Brje do sotoèja z
Radovno ter skozi velièastni Vintgar in divje
romantièno Pokljuško sotesko prek Zatrnika in
košenic Rèitnega s povratkom preko Poljšice na
Bled. Za zaèetek niso potrebni veliki stroški, le
dobra volja, domišljija in nekaj srènosti. Sreèno!
Marjan Debelak
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Na mrtvi reki ne more biti turizma
Sodoben turist, še posebej pa tisti bolj ozavešèen,
je presenetljivo tankoèuten in obèutljiv, premišljen
in odgovoren, ko se odloèa za kraj preživljanja
svojega prostega èasa, spoznavanja novih ljudi in
širjenja svojih obzorij. Ne prenese pohabljenega
naravnega okolja, hitro sprevidi ponaredke, se
obrne stran, odide, ne vrne se nikoli veè. Doma
naredi slabo reklamo, navkljub dobremu delu
zaposlenih v celotni turistièni verigi. Hoteli ali ne,
Nemci (in ne samo oni) kot trenutno najštevilnejši
potovalni narod in naši najpogostejši gostje, po
opravljenih raziskavah postavljajo na prvo mesto
pomembnosti med razliènimi dejavniki pri izbiri
kraja dopustovanja neokrnjenost in èistost
naravnega okolja.
Èlovek, recimo mu moderni turist, vedno bolj èuti in
prepoznava, da si v naravi resnièno odpoèije, in
posebej ceni kraje in ljudi, kjer to svojo željo lahko
podoživi in uresnièi.
Zato je bilo tudi s turistiènega vidika za Bled
vitalnega pomena zoperstaviti se potopitvi Brja.
Kot je bila vèasih našim prednikom pomembna
vsaka ped obdelovalne zemlje, takisto je
dandanašnji, za žal že preveè pozidan Bled, ki je
vse preveèkrat klonil pred takimi pritiski v
preteklosti, pomembna prav vsaka ped še
preostale prvobitne krajine. Gre namreè za
nenadomestljivo vrednoto, ki Bledu še lahko
omogoèa vrhunski turizem, ki si ga želi in zasluži.
Vsak èlovekov poseg v prostor pušèa posledice.
Pri velikih posegih so posledice dostikrat pogu-

bne.Trajnostni razvoj pomeni možnost trajnega
sobivanja z naravo in razvoja tudi za prihodnje
rodove. Nujno je skrbno tehtanje in premislek,
pogosto je zaradi dolgoroènih in trajnih koristi
modreje odstopiti od investicij, ki prinašajo le
kratkotrajen izplen. Rezultat referenduma pred
dvema letoma ohrabruje in navdušuje. Odloèno
kaže na raven ozavešèenosti obèanov blejske
obèine, ki so se veèinsko poistovetili s stališèi
Odbora za zašèito Save Dolinke. Turizem na Bledu
je že tako dolgo prisoten, da je moè govoriti o bogati
tradiciji, ki pa oèitno odseva tudi v znanju in vesti
domaèinov o resniènih potrebah kraja, v katerem
ustvarjajo to tradicijo.
Zato je rezultat referenduma nekako logièna
posledica in odraz novonastalega umevanja
razvoja, posebej pa turizma, v celotni blejski obèini
in ne samo na Bledu. Poudarjam, v celotni obèini,
saj je le tako blejski turizem lahko celosten in
uspešen, in na kar je pokazala tudi podpora v vseh
krajevnih skupnostih.
Za konec bi dodal še svoje mnenje, da to
dolgotrajno, veè kot šestletno branjenje doline Brja
pred ''utopitvijo'', ni sluèajno trajalo tako dolgo.
Zadrega je bila postavljena na ogled vsej slovenski
javnosti, in ker le-ta Bled z okolšno prepoznava kot
naravno lepoto in vrednoto, se mi zdi, da se prav na
Brjeh simbolno rojeva nova, trajnostna razvojna
paradigma celotne Slovenije.
Zato je bil ta referendum še dodatno tako pomemben, kar so nam sporoèili tudi številni odmevi iz
domovine in tujine.
Miran Šubelj Sagmeister, samostojni raziskovalec
turizma

Kaj me žene
Razmišljam, da je bolje nameniti mesec èasa sedaj
pred volitvami, kot pa v naslednjih štirih letih ostati
brez vpliva na odloèanje.
Veliko je ljudi, ki noèe imeti opravka s politiko. Od
tega se želijo distancirati in živeti v miru po svoje.
Vendar pa se nihèe ne more povsem izogniti
vpetosti v družbo okrog sebe. Poznam veliko ljudi,
ki za politiko noèejo slišati, takoj v naslednjem hipu
pa se že jezijo nad prekopano cesto. Spoštujem
njihovo odloèitev, da ne namenijo svojega èasa
politiki, vendar bi se morali zavedati, da njene
posledice in odloèitve vplivajo na vsakogar izmed
nas. Poznam tudi ljudi, ki poznajo odgovore na
marsikatero politièno vprašanje. Celo probleme

sveta bi znali rešiti v krèmi ob steklenici vina. Ko pa
gre za stvar pred svojim pragom, pa ne zberejo
dovolj poguma, da bi kaj ukrenili. Ne moremo
zameriti ne enim ne drugim. Vse je paè stvar
odloèitve posameznika. V tem je tudi obèutek
svobode.
Povem pa vam, da je danes najveèja svoboda, da
lahko vplivamo na svoje življenje. Sreèo imamo, da
se naši zakoni vse bolj bližajo demokratiènim
deželam in možnost resniènega odloèanja je tu.
Vsak jo ima, vendar pa je mnogi izmed vas ne
uporabljajo.
Je pa še ena možnost, in to je vplivanje preko
ljudi, ki jim zaupate. Zato ne zavrzite priložnosti, o

LOKALNE VOLITVE 19

kateri so vèasih le sanjali, za nekatere pa so to
sanje še danes. Najslabša izbira pa je živeti
popolnoma mimo dogodkov. To je neodgovorno
tudi do vaših potomcev.
V današnjem èasu demokratiènih medijev pa je
prava umetnost izlušèiti bistvo, resnico ali laž.
Poslušanje le z enim ušesom vam lahko ustvari
povsem napaèno predstavo o nekom ali neki stvari.
Zato je za pravo predstavo potrebno koristiti
informacije iz veèjega števila virov, predvsem pa ne
samo obèasno. Imam priložnost, da vam ob letošnji
objavi kandidatov za župana Bleda pojasnim, kaj s
tem mislim.
Vloge so vložene in èe stvar najprej pogledam s
stališèa zbiranja podpore za župana lahko
ugotovim naslednje kategorije kandidatov za
župana. Prvi so za zbiranje porabili predvsem
svoje politiène prijatelje in poslovne partnerje.
Drugi so za zbiranje podpisov uporabili svoje
zaposlene in sorodnike in sorodnike sorodnikov.
Tretji so za zbiranje uporabili dolgoletno družbeno
aktivnost in široki krog poznanstev. So tudi taki, ki
so za zbiranje podpore uporabili kar uporabnike
svojih storitev, saj obrazec za zbiranje podpore

precej spominja na bianko naroèilnico. Še veèji
spretneži so tisti, ki so zbirali podporo s figo v žepu
in svojo priljubljenost izkoristili za zbiranje podpore,
potem pa odstopili od kandidature. Kdor je oddal
podporo takim kandidatom, naj dobro premisli, za
koga je romala njegova podpora. Èe želijo zvedeti,
naj jo zahtevajo nazaj. Vem pa, da je bilo v neki
sredini povsem obratno. Obstajala je številèna
podpora županu, potrebno pa je bilo poiskati
kandidata. In našli smo Ano Marijo Kovaè, v kateri
je zdrava mera politiène ambicije in jasen motiv za
upoštevanje obèanov in vzpodbujanje aktivnosti in
zaposlovanja mladih s sonaravnim razvojem
turizma in preostalega gospodarstva. V enem
dnevu je zbrala neverjetnih 164 podpisanih podpor
obèanov Bleda, ki so veèkrat v neprekinjeni vrsti
èakali pred vrati upravne enote Bled.
Tudi v naši sredini nismo vselej enakih misli.
Pravzaprav je naša heterogenost celo naša
prednost. Svetovali so mi, naj poimensko ne kritiziram. Prav gotovo pa pri svojem pisanju noèem
preganjati megle. Razen ko gre za vprašanje Brja.
Jožef Dijak

Izjava za javnost (ob sooèenju nosilcev list na GTV - Veldesdur Bled)
Spoštovane obèanke in obèani,
Podpisani nosilci list kandidatov za obèinski svet Obèine Bled se ne bomo udeležili sooèenja na GTVVeldesdur Bled dne 9.10 2006.
Podjetje Veldesdur, ki izvaja in trži dejavnost in ki
nam organizira sooèanje, je namreè v lasti
sedanjega obèinskega svetnika in kandidata za
župana Romana Beznika, kar neizpodbitno
dokazuje izpis iz registra podjetij. Navzven se to
dejstvo spretno prikriva.
Iz vabila, ki je bilo brez podpisa in žiga poslano s
podjetja Grad Bled, tudi ni razvidno, kdo je plaènik
omenjenega sooèenja.
Dejstvo je, da so s tem kršena minimalna demokratièna naèela, ki naj bi v naši družbi veljala za predvolivne aktivnosti.
Predvideno sooèanje bo vodil novinar Blaž Raèiè,
ki je dolgoletni sodelavec ustanove in omenjenega
županskega kandidata, kar dodatno poveèuje
nesprejemljivost ponujenih pogojev za sodelovanje in ne zagotavlja, da bodo vsi kandidati imeli
enake možnosti za svojo predstavitev.
Obèankam in obèanom Obèine Bled posebej
sporoèamo, da naša odsotnost ne pomeni, da se
želimo izogniti njihovim vprašanjem v zvezi z

našimi naèrti in pripravljenostjo na delo za boljšo
bodoènost obèine. Imamo argumentirane odgovore. Posredovali vam jih bomo na naših predstavitvah, kamor ste prisrèno vabljeni.
Bled, 9.10. 2006
Èlani Liste za ljudi in prostor smo se odloèili, da
ne sodelujemo na sooèenju, ker smo želeli
glasno opozoriti na nesprejemljiv možen vpliv
enega od svetnikov in celo aktualnega
kandidata za župana na informiranje v
predvolilnem èasu. Naš namen je, da v
bodoèem obèinskem svetu prepreèimo sporne
odloèitve, ki so se v preteklem mandatu
sprejemale prav zaradi premoènega vpliva in
uveljavljanja osebnih interesov posameznih
svetnikov na škodo obèine in obèanov.
Izjavo je na samem sooèanju prebrala nosilka
naše liste Ljuba Kapus, v celoti so jo podprli in
jo podpisali tudi èlani Liste za naš kraj z
nosilcem Jožem Bercem.
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Ura resnice blejskih kandidatov
V predvolilnem èasu, ko vsi kažejo le najlepše plati,
je vèasih na prvi pogled težko loèiti seme od
plevela. Da bi razbrali, kdo resnièno kaj velja, je
potrebno pogledati besede in dejanja v èasu, ko so
bile volitve še daleè in ko še ni bil èas za prazne
nasmehe.
Eno izmed takšnih obdobij je bilo poletje in jesen
2004, ko je na nitki visela prihodnost Save Dolinke.
Na eni strani »neizmeren« kapital v višini 72 mio
evrov, ter ljudje, ki so tukaj videli svoj interes. Na
drugi strani pa reka in neokrnjena dolina ter ljudje s
spoštovanjem, ljubeznijo do rojstnega kraja in z
dolgoroènejšo vizijo razvoja. In res, vložek je bil
prevelik, maske so padle, ljudje so pokazali prave
obraze.
Eno najbolj žalostnih vlog je odigral kandidat za
župana, ki danes poudarja ekologijo in ohranjanje
narave. Bil je predlagatelj ukinitve zašèite Brja, s
èimer je odprl vrata Savskim elektrarnam pri njihovi
želji po potopitvi doline. Z nekaterimi svetniškimi
kolegi je izdal celo propagandno zloženko, ki naj bi
gradnjo jezu za Bled prikazala tako pomembno, kot
sta grad in cerkvica na otoku?!
Še dva kandidata sta se v tistem èasu jasno
postavila na stran potopitve Save Dolinke. Gospa,
ki se je smehljala v razliènih propagandnih akcijah

Savskih Elektrarn in je govorila: »žal mi je za Brje,
vendar je v Sloveniji še dovolj lepih kotièkov …«, bi
bila potemtakem bolj primerna kandidatka v tistih
drugih lepih delih Slovenije in ne na Bledu!
Tretji kandidat je oznaèil zahtevo obèanov po
ohranitvi Save Dolinke kot »pritisk ulice« ter menda
prav zato podprl potopitev. V predvolilnem èasu pa
v programu navaja, da se zaveda, da: »nismo le
oblast, ampak predvsem servis obèanom«. Iz
žaljive »ulice« smo torej pred volitvami postali
obèani. Lepo. V programu pod 8. toèko navaja
ohranitev narave z moèvirji in povirji. Lepo, a še
lepše bi bilo to slišati pred dvema letoma, ko je
resnièno štel vsak glas.
Ne bodite preseneèeni, èe ti ljudje danes govorijo
POVSEM drugaèe, kot so govorili in delali v
preteklosti. Sedaj je èas za obljube in nasmehe!
Kljub temu upam, da se jih je malo zavesti in
spoštovanja do Bleda vendarle prijelo in da s strani
lastnih svetnikov ne bo nikdar veè grozilo takšno
opustošenje!
Blejci pa smo že na referendumu pokazali modrost
in dokazali, da nas moène in blešèeèe kampanje ne
zaslepijo. Tokrat smo VSI ponovno vabljeni na
volišèe, da zavestno oddamo svoj glas po vesti.
Miloš Ažman

Obvoznice – odloèilne za nadaljnji razvoj Bleda
Bled za svoj nadaljnji razvoj neobhodno potrebuje
obvoznice in to v najkrajšem možnem èasu. To pa
ne pomeni, da si lahko privošèimo neustrezne
rešitve. Dosedaj smo bili prièa kar nekaj takšnim
predlogom. O problematiki južne ali mlinske
obvoznice ste lahko brali v prejšnji številki Zavesti,
o severni, reèiški, pa boste lahko v eni od naslednjih. Trase, ki kljub obstoju boljših možnosti po

nepotrebnem unièujejo stoletni razvoj vasi, niso
dopustne.
Zato si moèno želim, da bo nova obèinska oblast
zmožna ponovno in z veliko mero pameti pretehtati
vse predloge in izbrati tiste, ki so sprejemljivi za
ljudi in za prostor, v katerem živimo.
Seveda obvoznice potrebujemo takoj, potrebovali
bi jih že pred leti. Kljub temu si je bolje vzeti še
kakšen mesec èasa za izdelavo optimalnih rešitev,
kot pa z zastarelimi in prenagljenimi odloèitvami
(nemara celo špekulativno 'zlobiranimi') trajno pokvariti edinstveno podobo kraja in/ali nedopustno
posegati (grobo zarezati) v obèutljivo življensko
tkivo blejskih vasi in življenja vašèanov.
Kljub nujnosti èimprejšnjega zaèetka gradnje si bo
Lista za ljudi in prostor zato še naprej prizadevala
za take rešitve, ki bodo uèinkovite in hkrati usklajene s potrebami in možnostmi kraja.
Dani Ferèej
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Predstavitev celovite prenove HE Moste z ohranitvijo doline Save Dolinke
Predlog celovite prenove HE Moste izhaja iz
osnovnih naèel Odbora za rešitev Save Dolinke, ki
se zavzema za ohranitev naravnih vrednot med
Vrbo in Bledom, dvema kljuènima krajema
slovenstva s simbolnim pomenom. Predlog tudi
dosledno spoštuje referendumsko odloèitev
prebivalcev Obèine Bled, po kateri se ne »ukinja
režim varovanja na povirjih Brje in Piškovica pri
Zasipu«.
Strokovnjaki Odbora smo že od vsega zaèetka
poudarjali, da nismo proti prenovi HE Moste,
nasprotno, zavzemamo se tudi za sanacijo akumulacijskega bazena, nasprotujemo pa »kompenzacijskemu« bazenu, ki bi potopil dolino Brja in
unièil zavarovano obmoèje, ki je konec koncev
naravni spomenik.
Zavarovanje:
Obmoèje Brja in Piškovice je zavarovano z
Odlokom o razglasitvi povirij, moèvirij in rastišè
redkih rastlin v Obèini Bled. Obmoèje Piškovice je
zavarovano z mednarodno mrežo za Evropo
pomembnih naravnih vrednot Natura 2000. Naj
poudarimo, da je bilo na podoben naèin pripravljeno tudi zavarovanje Brja, vendar je bilo tik pred
oddajo seznama zavarovanih obmoèij v Bruselj
maja 2004 iz seznama izbrisano.
Celovita prenova stare HE Moste
Predlog celovite prenove HE Moste je naravnan
tako, da se bo izjemna pokrajina z naravnimi
vrednotami med Blejskim kotom pod Triglavom in
Deželo pod Stolom skoraj v celoti ohranila,
elektrarna pa tudi preživela.
A/ Prenova stare HE Moste
V skladu z naèeli trajnostnega razvoja se
izkorišèajo naravne in tehniène danosti, tako da se
upoštevajo kakovosti prostora in posebnosti
narave ter, da hkrati noben korak dosedanjega
razvoja elektrarne ni storjen v prazno. Zato se
obstojeèa elektrarna z utrditvijo terena in strojnice v
celoti prenovi in posodobi. Vodni režim Save
Dolinke je osnova za režim njenega obratovanja,
za doloèitev razmerja med njeno pretoèno in vršno
energijo. Èe se izkaže, da ta prenova elektrarni
omogoèa osnovno preživetje, naj pri tem tudi
ostane.

B/ Nova HE Moste
Predlog nove elektrarne s strojnico na desnem
bregu Save Dolinke prenove ne negira, temveè jo
logièno dopolnjuje. S prestavitvijo izravnalnega
bazena nižje dobimo veèjo delovno višino
elektrarne in s tem za primerljiv rezultat
potrebujemo bistveno manjši izravnalni bazen, ki je
lahko pokrit in ozelenjen. Optimalno mesto za
izravnalni bazen je travnik ob cesti Bled Lesce tik
pred savskim mostom, kajti s stališèa naravovarstva nima izrazitih naravnih posebnosti, s
stališèa energetske izrabe pa leži ravno na tisti meji
ko Sava po zadnjih brzicah zaène izgubljati padec.
Breg Save z gozdnim robom na dolžini celega
okljuka ostane nedotaknjen, bližina ceste pa
bistveno olajša izvedbo. Celovita prenova obmoèja
bi omogoèila prenovo degradirane cone nekdanje
gradbene baze na nasprotni strani ceste,
postavitev mostu za kolesarsko in peš stezo ter
bistvene popravke Betinske soteske vkljuèno z
ureditvijo obeh križišè na Koritno in v Lisice. S
kontroliranjem biološkega minimuma skozi
Piškovico in Brje ter z upoèasnjenim narašèanjem
vode, ki bi ga omogoèil izravnalni bazen, bi se
bistveno izboljšali pogoji v strugi tudi mimo Šobca
in celotnem toku do Mavèiè.
Tako posodobljena elektrarna bi lahko postala
zgled za sonaravno urejanje podobnih problemov.
Skupaj z naravnimi vrednotami bi lahko postala del
turistiène ponudbe, ki bi bila vzor za novo sožitje
med civilizacijo in naravo, tehnologijo in prostorom,
èlovekom in okoljem.
Janko Rožiè, arhitekt in urbanist
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Tehnièni vidiki
Savske elektrarne d.o.o. so lani pri biološem
inštitutu Jovana Hadžija naroèile študijo conacije
Brja. To na kratko pomeni, da so biologi razdelili
zašèiteno obmoèje Brje na štiri razliène cone. V prvi
coni so najbolj ogrožene rastlinske vrste, v drugi so
manj, v tretji so kmetijske površine, v èetrti pa gozd.
Prvo cono bi ogradili z nasipom, ki naj bi varoval
mokrišèe. Študija je bila predstavljena enajstega
julija lani v hotelu Astoria na Bledu. Na sestanku so
bili predstavniki Savskih elektrarn d.o.o., Odbora
za rešitev Save Dolinke, predstavnica Ministrstva
za okolje in prostor in èlani Informe Echo d.o.o. ,
agencije za odnose z javnostmi, katero so najele
Savske elektrarne d.o.o. (SEL) Odbor se ni strinjal
s prenovljeno obliko starega projekta, ki krši
strokovni kodeks in referendumsko voljo prebivalcev, zato je prestavnici Ministrstva predlagal, da
strokovnjaki Odbora pripravijo svojo razlièico
obnove HE Moste. Na koncu bi obe študiji oziroma
projekta ocenila skupina neodvisnih strokovnjakov.
Projektant Daniel Magajne, ki ga je povabil Odbor
za rešitev Save Dolinke, bi lahko pregledal vseh 22
oziroma veè študij, ki so jih naredile Savske
elektrarne. Ministrstvo in SEL sta se s to idejo
strinjala.
Prva razlièica celovite prenove se zavzema “le” za
prenovo strojnice, utrditev brežin okoli strojnice in
posodobitev. To je po najnovejših informacijah
prièakovati v maju 2007, ko bodo prièeli z deli.
Zamenjali naj bi oba agregata, na novo utrdili celo
strojnico in brežine ter posodobili krmiljenje in
stikališèe.

Druga razlièica je nova elektrarna HE Moste. Bilo je
veliko idej. Kar nekaj novih razlièic smo na grobo
obdelali in jih po nastanku novih boljših idej drugo
za drugo sami ovrgli. Strojnica ostane na istem
mestu kot sedaj, izprazni se le srednji od treh
agregatov, ta prostor se zalije z betonom, z izjemo
prehodov v vseh etažah po predhodnem armiranju
in sidranju temeljev v sivico pod objektom. Utrdi se
tudi brežine. Iz strojnice do izravnalnega bazena
bo odvodni rov premera 3,9m speljan 10m globoko
pod strugo Save in bo dolg 4,4km. Armirano
betonski rov bo veèkrat preèkal strugo in bo vedno
poln vode, zato bo skrbel vodostan pred njegovim
zaèetkom. Ta bo zgrajen v sivici v hribu nad bodoèo
novo strojnico nasproti obstojeèe HE Moste.Voda
bo skozenj pritekla v izravnalni bazen, ki bo pod
travnikom na desni strani ceste v smeri od Bleda
proti Lescam, èez blejski most v Betinu. 50.000m2
veliko jezero globine 6m (300.000m3) veliko jezero
bo v celoti pokrito. Iztok iz jezera bo speljan v reko
Savo skozi kamnit izpust. Pri vsakem zaèetku
obratovanja nove HE se bo izravnalni bazen prièel
polniti. Hkrati bo iz njega v strugo Save Dolinke
skozi režo doloèene širine prièela poèasi prosto
odtekati voda. Višji kot bo vodostaj v bazenu,
obilnejši bo odtok iz bazena. Pri dolgotrajnem
neprekinjenem obratovanju s pretokom 35 m3/sek
(cca 4 ure) bo iz bazena odtekala vsa voda, ki bo
pritekla vanj. Ker bo elektrarna obièajno
obratovala 2x dnevno, se bo to dogajalo povpreèno
le cca 80 delavnih dni v letu. V vseh drugih dnevih
izdatnost preliva iz izravnalnega bazena ne bo
3
presegla 35m /sek.

PRIMERJAVA TEHNIÈNIH KARAKTERISTIK

sQs:
Qi:
Hb:
e:
P:
t:
E:
Ev:

m3/sek
m3/sek
m
MW
h
GWh
GWh

Obstojeèa
HE Moste
13,8
3 x 9,5 = 28,5
524 - 457 = 67
0,75
14,0
8000
54,2
54,2

Sanirana
HE Moste
3,8
2 x 9,5 = 19
67
0,80
10,1
8500
17,2
12,9

Sanirana HE Moste bo pri nizkih vodostajih
Radovne in Završnice morala skrbeti za biološko
sprejemljivi pretok, zato bo 1/4 svojega sQs (3,8 /4
3
= 0,9m /sek) porabila za pretoèni naèin obratovanja.
Na ta naèin bo v strugi Save Dolinke med HE Zasip

Nova
HE Moste
10,0
1 x 35 = 35
524 - 427 = 97
0,858
28,6
8500
69,5
69,5

Skupaj
celovita obnova
13,8
54 (35)
97

Razlika

38,6
8500
86,7
82,4

24,6
32,5
28,2

in iztokom iz nove elektrarne teklo vedno vsaj
3,0m3/sek vode (od tega max 2,0m3/sek iz HE
Moste)!
To bo ugodno tudi za strugo dolvodno od iztoka iz
izravnalnega bazena, ker bo zaradi tega dnevno
nihanje gladina vode manjše.
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Ocena investicijskih vrednosti
V stolpcu "razlika" imamo poveèanja moèi in
proizvodnje osnovne in nove razlièice nasproti
sedanjemu stanju negotove proizvodnje, ki jo je
nujno potrebno sanirati.
(v odstotkih glede na oceno stroškov izgradnje
nove HE po starem predlogu Savskih elektrarn. To
je 70 milijonov evrov)
Zajetje je pri naši razlièici cenejše, ker bo izvedeno
za 2 x manj vode in ne bo tako globoko. V primeru
praznjenja akumulacije v veèjih globinah, bi to
izvedli skozi obstojeèo HE.
Zgornji vodostan bo 4 x cenejši zato, ker bo vode 2
x manj in ker bo dovodni rov veè kot 2 x krajši.
Vodostan pred odvodnim rovom za strojnico bo

veèji kot pred njo a še vedno manjši kot pri 2600m
dolgem dovodnem rovu za 2 x veèji pretok. Pri rovih
je upoštevano, da je cena rova s premerom 3,90 m,
ki bo izveden v sivici, 3,5 x nižja od rova premera
4,90 m, ki bi bil izveden v gramozu. Številke v
oklepajih veljajo za prekriti izravnalni bazen.
Tretjega julija letos je bila na Ministrstvu za okolje in
prostor tiskovna konferenca, na kateri sta obe
strani predstavili svoje projekte, SEL conacijo (ki ne
upošteva referendumske volje obèanov) in odbor
svoj projekt celovite prenove. O tem, kdo bo
recenzent, se bo moral strinjati tudi Odbor,
zaenkrat pa še ni izbran. Podrobnejše tehniène
podatke novega projekta, pa tudi druge zanimivosti
o HE Moste in Brju lahko dobite na našem
spletnem naslovu www.zavest.net v razdelku Brje.
Daniel Magajne, Miha Žvan

RAZLIÈICA
sanirana HE Moste
nova HE Moste

0
1

dovodni odvodni vodostan strojnica z
rov
rov
opremo
1
4

1
15

SKUPAJ

0
2+4

6
14

jez

izravnalni
bazen

skupaj

0
0

0
14 (35)

8
54 (75)

62 (83)

38 (17)

A. PRENOVA
OBSTOJEÈE
HE MOSTE
Ohranjeno
obmoèje
Piškovice in
B’rja
Obratovnje
prilagojeno
vodnemu režimu

B. NOVA HE MOSTE
4400 m dolg
odtoèni cevovod
v sivici
Veèja moè
elektrarne
Bazen volumna
300000 m3
Nova strojnica in
na desnem bregu,
nasproti obstojeèi
in postavitev
mostu

razlika

C. PRENOVA
OBSTOJEÈE
HE MOSTE
Potopljena dolina
B’rja
Manjša nihanja
vode dolvodno
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O razlièici projekta, ki ohranja Piškovico in Brje
Danijel Magajne, dipl. ing．gradbeništva in znani
primorski projektant malih elektrarn, mostov in še
marsièesa, je skupaj z Odborom za rešitev Save
Dolinke pripravil zanimivo rešitev težkega
problema. Veèina objekta, vkljuèno z izravnalnim
akumulacijskim bazenom bi bila pod zemljo,
nevidna, obvarovano pa bi bilo tudi mokrišèe v
Brjeh. Še cena investicije bi bila nižja kot pri klasièni
izvedbi. Komaj opazen objekt bi bil lep inženirski
dosežek in dokaz slovenske inovativnosti. Sedaj je

na potezi investitor, Savske elektrarne；in ne
nazadnje krajani，
ki naj povedo zadnjo besedo o tej
varianti doinstalacije．Malo zmoti le misel，da celo
ta，cenejša varianta nadgraditve HE Moste ne bo
dosegla prièakovane gospodarske donosnosti.
Primerno gospodarna je le sanacija objekta, za kar
se Odbor zavzema že od samega zaèetka. Po
Sloveniji je še kar nekaj možnosti za izgradnjo
manjših ali tudi veèjih HE, ki so gospodarsko bolj
privlaène. Nekaj zelo inovativnih možnosti je
ponudil tudi konstruktor Danijel Magajne.
dr Mihael G. Tomšiè，dipl．ing．stroj．，
nekdanji
minister za energetiko

Lokacija manjšega pokritega in ozelenjenega
kompenzacijskega bazena na okljuku Save
Dolinke pod savskim mostom med Bledom
in Lescami

Dolina Save Dolinke z zavarovanim obmoèjem Brja in Bledom z okolico

www.zavest.net

Vaše prispevke, rešitve in odgovore pošljite na naslov:
Društvo za varstvo okolja Bled, p.p. 27, 4260 Bled, zavest.bled@gmail.com
Èe ste pripravljeni podpreti èasopis ZAvest, dejavnosti za ohranitev Save Dolinke ter zavzemanje za
trajnostni razvoj Obèine Bled tudi s prostovoljnimi prispevki, jih lahko nakažete na raèun pri
Gorenjski banki številka 07000-0000400215.

