
Dežela kranjska nima lepšga kraja,
ko je z okolšno ta podoba raja

glasilo pobudnikov referenduma / št. 1, Bled, 8.9.2004

Spoštovane občanke in občani,

veseli nas, da vas končno lahko seznanimo s prvo
številko novega predreferendumskega glasila, ki smo
ga zavestno poimenovali ZAvest. Poudarek je na ob-
kroženem ZA, kar pomeni, da bi vam radi predstavili
utemeljene razloge ZAkaj smo ZA zavrnitev odloka, ki
ukinja varovanje v Brju in Piškovici, ZAkaj smo ZA ohra-
nitev izjemne doline Save Dolinke, in ZAkaj smo ZA ra-
zvoj, ki ne bo samo trajnosten, temveč zares trajen.
Radi bi vam čimbolj nazorno pokazali čimveč dejstev,
da bi se vsi, tudi tisti, ki morda še dvomite laže odloča-
li po svoji vesti.*

Naj še enkrat ponovimo, da nismo proti prenovi HE
Moste, nasprotno zavzemamo se tudi za sanacijo aku-
mulacijskega bazena v katerem je še vedno skrita stru-
pena dediščina jeseniškega industrijskega bazena s fe-
noli in težkimi kovinami. Odločno pa nasprotujemo iz-
gradnji novega izravnalnega bazena, zaradi katerega bi
uničili 39 ha enega najdaljših neokrnjenih odsekov Sa-
ve, 2 km dolgo dolino Save Dolinke med Vrbo in Ble-
dom, dvema ključnima simboloma slovenstva.

Strokovnjaki Odbora za rešitev Save Dolinke smo ce-
lostno ovrednotili območje in projekt ter ugotovili, da
je iz naravovarstvenih, okoljevarstvenih, turističnih, so-
cioloških in pravnih razlogov izgradnja izravnalnega ba-
zena povsem nesprejemljiv poseg iz ekonomsko-ener-
getskega in gradbeno-tehničnega vidika pa so možne
drugačne rešitve. Že naslov projekta “sanacija in doin-
stalacija” HE Moste je zavajujoč. Ne gre za “sanacijo”,
kajti največji ekološki problem, fenoli in težke kovine iz
obstoječe akumulacije, ne bi bil saniran. Veliko izravnal-
no jezero z novim jezom in novo strojnico več kilome-
trov stran od obstoječih objektov, je nova elektrarna.
Nikakor je ne moremo skriti in pokriti s tehničnim ter-
minom “doinstalacija”, ki običajno pomeni predvsem
zamenjavo, prenovo ali dopolnitev strojne opreme. 

Priprava projekta ni bila izvedena v skladu s predpi-
sano metodologijo izvajanja javnih investicij, ker gre
vsaj zaenkrat za podjetje, ki je 80% v državni lasti, to-
rej javno podjetje na kar je opozoril, nekdanji minister

za energetiko, dr. Miha Tomšič. Ker ne obstaja pregle-
den javni nadzor skozi preglednost odločitev in dosto-
pnost investicijske dokumentacije, je povečana mo-
žnost nezakonitega delovanja. Je bilo nezakonito rav-
nanje svetnikov samo vrh ledene gore? 

Odločitev za zavrnitev Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč
redkih rastlin v Občini Bled s pravnega vidika, vsaj za
vse tiste, ki jim je spoštovanje zakonitosti državljanska
dolžnost, ni težka. Kajti skupina svetnikov, ki je poisku-
sila izvzeti naravni spomenik Brje in Piškovca iz obmo-
čij zavarovanja je kršila zakonodajo na vseh treh rav-
neh. Ustavo, ker je bila izključena javnost, zakon o
ohranjanju narave, ker ni bila upoštevana pristojna
strokovna služba, in poslovnik občine, ker se tak odlok
ne more sprejeti na izredni seji. Na to smo prvi opozo-
rili strokovnjaki Odbora za rešitev Save Dolinke, podo-
bno je kasneje trdil Pravni inštitut Pravne fakultete, in
na koncu, seveda s svojimi razlogi, tudi minister za oko-
lje in prostor. Čemu sploh razprava o drugih dejstvih,
ko pa je bil očitno kršen zakon. Svetniki so odgovorni
predvsem za zakonitost, volivci smo odgovorni, ker
smo jih volili. Kdor bo glasoval ZA iz pravnih razlogov,
bo popravil napako, tudi svojo, in opravil svojo držav-
ljansko dolžnost.

Zavarovanje Brja z občinskim odlokom 1998 je bila
samo poglobitev strokovnih spoznanj in naravna prav-
na nadgradnja prepoznanja kvalitet. Projekt je od sa-
mega začetka v nasprotju z že doseženo stopnjo varo-
vanja naravnih vrednot. V prostorskih dokumentih je
bilo že v osemdesetih letih zapisano, da v zgornjem to-
ku ni dovoljeno graditi novih elektrarn. V obveznih iz-
hodiščih plana je bila Sava Dolinka do sotočja s Savo Bo-
hinjko opredeljena kot naravni spomenik in namenjena
predvsem turistični dejavnosti. 

V skladu z najnovejšo evropsko naravovarstveno za-
konodajo je bilo območje letos uvrščeno v seznam
območij Natura 2000. Minister je na lastno pest, mimo
svojih strokovnih služb območje izbrisal iz seznama za-
dnji dan pred oddajo v Bruselj. Izbris Brja je nedopu-
stna kršitev habitatne direktive, kajti pri opredeljeva-

* Vsaka odgovorna odločitev, če dobro premislimo, je povezana z vestjo v obeh pomenih besede. Najprej potrebujemo vest, torej  novi-
co, podatek ali informacijo, da jo potem lahko pretehtamo po svoji vesti. Če hočemo zares do zavesti, ne moremo mimo vesti, kajti
zavest je, kot pove slovenska beseda, šele za vestjo. “Informacijsko ero”, kakor imenujemo čas na prelomu tisočletja v slovenščino lahko
lepo prevedemo v “obdobje vesti”. V oceanu računalniško proizvedenih informacij in satelitsko posredovanih vesti se lahko orientiramo
edino z vestjo. Če je bil kompas, ta občutljiva igla med dvema poloma, instrument, ki je pomagal pri zunanjem raziskovanju  sveta in
odkrivanju novih celin, je vest v obeh pomenih besede tista ključna notranja vez s celoto, ki celi.



ZAkaj smo ZA?
• Smo ZA zavrnitev pravno spornega odloka, ki ukinja zaščito Brja in Piškovce. ZAustavimo uničevanje

našega življenskega okolja. 
• ZA neokrnjeno območje prvinske narave v neposredni bližini središča Bleda, ki ga bodo zagotovo zna-

le ceniti prihajajoče generacije. Vsaka naslednja bolj.
• Smo ZA ustrezno obnovo stare HE Moste in ZA sanacijo obstoječe akumulacije, kar bi ohranilo dolino

in delovna mesta ter trajno ozdravilo Savo Dolinko.
• ZA več energije v različnih oblikah, in sicer takih, ki so najbolj primerne v danem okolju in hkrati ZA učin-

kovito rabo energije. ZA nov pristop k reševanju energetskih potreb.
• Smo ZA demokratično soodločanje vseh občanov o bistvenih okoljskih in ostalih vprašanjih., kar smo

dokazali s tem, da smo omogočili referendum.
• ZA dejansko nadgraditev Bleda in “okolšne” v slovenski in evropski simbol.
• ZA ohranitev dragocenega čistilnega učinka območja Brja in Piškovce ter pritoka reke Radovne. Kako-

vostna voda postaja tudi v tem okolju dobrina najvišjega pomena.
• Smo za ZAustavitev igranja z nepredvidljivimi posledicami ZA naše zdravje, tako s klimatskega kot so-

cialnega in psihološkega vidika. Izjemno kompleksnih vplivov morebitne zajezitve na mikroklimo ni mo-
žno predvideti.

• ZA tak razvoj, ki ga bodo lahko s ponosom nadaljevale tudi bodoče generacije.

Dani Ferčej

2 REFERENDUM

nju varstvenih območij se “morajo upoštevati izključno
strokovni kriteriji, ne pa ekonomski in socialni interesi”
(Sodba evropskega sodišča; primer Lappel Bank). 

Kadar se ne upoštevajo ključni strokovni argumenti,
kadar se očitno krši zakonodaja, je zdravorazumska
presoja javnosti, kar referendum konec koncev je,
zadnji instrument obrambe demokracije, javnega in-
teresa in stvarnih vrednot. 

V prvem krogu pred petimi leti smo skupaj z Druš-
tvom za varstvo okolja Bled zbrali v dobrih štirinajstih
dneh več kot 1500 podpisov. Podprla so nas vsa blej-
ska društva, vse krajevne skupnosti, skoraj vsi turisti-
čni delavci, rotary klub in na koncu tudi svetniki sta-
rega občinskega sveta. Letošnjo pomlad smo v dobrih
dveh dneh zbrali več kot 1000 podpisov za referen-
dum. Poleg strokovnjakov v ožjem delu odbora, letos
deluje veliko večja in bolje organizirana skupina Blej-
cev in domačinov, tako da lažje skrbimo za podpiso-

vanje, obveščanje in pripravo prireditev... Pripravlja-
mo predstavitve po krajevnih skupnostih, petkova
srečanja, kjer bomo osvetlili problematiko s stališča
trajnostnega razvoja, turizma, gospodarstva, kulture
in energetike. Strokovnjake in ljudi na drugi strani
strokovno in človeško ne izključujemo, zato pa toliko
bolj jasno vidimo napake projekta. Naša prednost je v
jasni viziji prostorskega razvoja in preprostem dej-
stvu, da imamo ta kraj radi. S svojim delovanjem no-
čemo zaostrovati temveč izostrovati. Bolj kot prepri-
čevati želimo čimbolj nazorno pričevati. Prosimo vas,
če po svojih močeh pomagate, da skupaj ohranimo
bistvo tega kraja. Prešeren je dobro preudaril, ko je
zapisal, ne samo “osredek blejskega jezera”, temveč
“z okolšno ta podoba raja”. Poudaril je okolšna, okoli-
ca in okolje. Ohranimo ta svet, prenesimo dobro in či-
sto vest, tudi vsem, ki prihajajo ... 

Bodimo vestni, bodimo      ... 

Ta dolina je neprecenljiva vrednota in tega se že sedaj zaveda vedno več ljudi. Turistična ponudba po sodobnih načelih
trajnostnega razvoja, zavestno vključuje naravne in kulturne vrednote. Sredi Londona so na 40 ha, toliko kot v Brju, odprli
center z umetnimi mokrišči in močvirji. Ta center vsako leto obišče dvakrat več ljudi kot Blejski grad, a gre če smo natančni,
za ponaredek. Tukaj, ob svetovno znanem turističnem središču pa imamo original, ki mora ostati zavarovano naravno obmo-
čje. V dolini bi bilo mogoče z veliko posluha za oblikotvornost narave odpreti učno pot, morda učno polje ali bolje učno bar-
je Brje. Ne gre za kvantiteto obiska temveč kvaliteto pristopa. 

Močna hudourniška reka, ki je rahlo vzvalovano krajino Blejskega kota navidezno ločila od prostranih polj Dežele je s tem,
ko se je prebila skozi jezerske usedline in ledeniške nanose poglobila in nanovo povezala vse odnose. Kar je drugod skrito
je tod spet odkrito. Na dveh bregovih iste reke se ne srečuje samo tisto kar je najbližje Zasip in Breg, Bled in Vrba, tem-
več tudi tisto, kar je najbolj oddaljeno Triglav in Stol. Najgloblje v dolini Dolinke se človek lahko sreča s tistim, kar je najvi-
šje, na koncu s tistim kar je na začetku ... Ozka brv, ki bi poleg pešcev prepuščala morda še kolesarje, bi po obstoječih po-
teh zbližala Bled in Vrbo. S ponudbo visoke kulture slovenske literarne zgodovine, Prešerenovo, Čopovo, Finžgarjevo, Jal-
novo ... hišo, ki jih premorejo vasi pod Stolom, bi tudi Bled z “okolšno” lažje izluščil lastno kulturno sled od Kumerdeja, Pu-
harja, Riklija, Plemlja, Belarja, Remica, J. Svetine in drugih. Bled letos praznuje tisočletnico prve omebe, prvega zgodovin-
skega vira, kdor zna brati in se vrniti na vire, pa v tej dolini lahko prebira živi odmev njene petnajsttisočletne zgodovine. 

Janko Rožič, Odbor za rešitev Save Dolinke



Jezero — Povirje — Povirno barje — Reka

Začelo se je skoraj dvajset tisoč let nazaj, v dobi pred zadnjo poledenitvijo. Blejsko jezero je bilo pre-
cej večje kot danes. Segalo je od Zasipa do Radovljice. Na dnu jezera se je nalagala jezerska kreda, ki jo
danes najdemo ponekod tudi v petdeset metrov debelih plasteh. Sava Dolinka je zaradi bohinjskega le-
denika premaknila svoj tok proti severu in v ledeniški material vrezala sotesko pri Mostah. 

Danes voda iz jezera skozi plasti jezerske krede pronica proti dolinam obeh Sav. Tako nasičena z apnen-
cem ob stiku s površjem odlaga lehnjak. Blejski lehnjak nosi v sebi geološki spomin in ne nastaja zaradi
fotosinteze vodnih mahov kot lehnjak drugod po Sloveniji. Zato so lehnjako tvorna slapišča v Brju tako
slikovita. Lehnjakove strukture so odprte, nezaraščene. Opazimo lahko, kako se tanka kamnita prevleka
nalaga na suhe vejice in liste, ki padejo v vodo.

Lehnjakotvorna voda ima posebne lastnosti. Je bazična in obenem zelo revna s hranilnimi snovmi. Ko se ob
dnu pobočja razlije po uravnanem svetu, ustvari posebne življenjske pogoje. Mesojede mastnice se v tem rev-
nem okolju znajdejo z lovljenjem mušic v drobne lepljive kapljice na površini listov. Nekatere rastline, kot reci-
mo loeselova grezovka in rezika, so se na ekstremne razmere tako natančno prilagodile, da ne morejo živeti ni-
kjer drugje. In ker je povirnih barij malo, orhideje pa se nikdar ne pojavljajo prav množično, lahko grezovke v Br-
ju kar preštejemo. Julija 2004 je bilo na levem bregu Save Dolinke devetnajst grezovk, dvanajst cvetočih.

Ljudje poskušamo marsikaj, tudi ustvarjati naravo. Včasih nam tudi kar dobro uspe. Navodila, kako na-
rediti vrtno mlako, lahko kupite v trgovini. Kljub še tako popolnemu izgledu naših kreacij pa te so in tudi
vedno bodo le ponaredki. Nikdar ne bomo zmogli v vse te nadomestne strukture vdelati zgodovinskega
spomina, geoloških procesov, ki so oblikovali današnjo podobo površja. In nikdar ne bomo zmogli vanje
naseliti vse množice živih bitij, predvsem tistih malih pajkcev, žuželk, gliv in bakterij, ki z zapleteno mre-
žo medsebojnih prehrambenih povezav delajo naravo in prostor, v katerem živimo ljudje, popoln.

mag. Martina Kačičnik, univ. dipl. bio.

Zakaj so strokovnjaki in naravovarstveniki zavarovali Brje?

Območje v Brju je v očeh strokovnjakov in ljubiteljskih poznavalcev narave zares nekaj posebnega. Že
nepoznavalec narave, ki se spusti v dolino Save Dolinke lahko kaj kmalu ugotovi, kako zelo pestro življe-
nje dejansko prebiva v tej neokrnjeni dolini. Radovednega obiskovalca ne očarajo samo zanimive rastlin-
ske in živalske vrste ampak tudi izredna raznolikost njihovih življenjskih okolij. Vodni del reke skupaj s tol-
muni predstavlja le deset odstotkov celotnega območja, ostalo pa so travišča, mokrišča, grmišča, gozd,
trstišča, loke, barja itd, ki dajejo zavetje divjadi, plazilcem, pticam, dvoživkam, ribam, žuželkam, polžem
in še mnogim manj poznanim, a vendar zelo pomembnim skupinam nevretenčarjev, kot so živali tal.

Odgovor za tako življenjsko raznolikost lahko iščemo v izredno pestri geološki preteklosti Blejskega ko-
ta, kjer je prihajalo do izmeničnega delovanja bohinjskega, radovljiškega in dolinskega ledenika v ledenih
dobah, ter delovanje Save Dolinke in Bohinjke v vmesnih otoplitvah. Pri tem so nastali morenski nasipi,
osamelci, vlažne površine nekdanjih jezer, opuščene struge, prodni nanosi ter konglomeratne terase, ki
s svojimi raznolikimi specifičnimi ekološkimi razmerami nudijo zavetje mnogim življenjskim oblikam. 

Posebnost Brja pa je predvsem v tem, da si je Sava Dolinka na tem območju tiho utrla pot skozi jezer-
ske nanose in čelno ledeniško moreno (to je redkost!) in v njej izdolbla z obeh strani enakomerno zaprto
dolino, v kateri vladajo specifični mikroklimatski pogoji. Na mnogih mestih poroznega pobočja doline pa
prihaja na plan studenčnica, ki s seboj prinaša usedline pradavnega jezera, močno nasičene z jezersko
kredo, ki se nato na površini v stiku z zrakom postopno nalagajo v obliki več deset metrov dolgih zlato-
rumenih slapišč lehnjaka. 

Različne življenjske oblike so se lahko v pestrih razmerah življenjskih okolij med seboj povezovale in razvi-
jale v funkcionalne celote (na vrstnem, medvrstnem ter populacijskem nivoju), ki so se razvijale v oblike, kot
jih poznamo danes okoli 15000 let. Tako je posledično današnja pestrost favne, flore in vegetacijskih habi-
tatov zares zelo velika. To so potrdile tudi dvoletne raziskave, ki jih je na tem območju izvedel 1997 in 1998
leta znanstvenoraziskovalni center SAZU, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete v Ljubljani.
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Rastlinski svet
Na raziskovanem območju je bilo zabeleženo 414 ra-

stlinskih vrst, med katerimi izstopajo predvsem:
loeselova grezovka (Liparis loeselli (l.) L. C: Rich) - vr-

sta s seznama strogo zavarovanih vrst Bernske konven-
cije, saj je zelo zelo ogrožena in izjemno redka!!!

navadna rezika (Cladium mariscus (L.) Pohl) - ranljiva
vrsta, ki ima v Brju eno največjih rastišč v Sloveniji, kjer
tudi cveti, kar je znak vitalnega rastišča,

rjasti sitovec (Schoenus ferrugineus L.) — nezado-
stno poznana vrsta,

brstična lilija (Lilium bulbiferum L.) - zavarovana vrsta.
Polnoštevilno so zastopane tudi značilne vrste povirnih

območij. Povirna območja v Brju so zavarovana z Odlo-
kom o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v
občini Bled kot naravni spomenik s splošno in posebej na
floro nanašajočim se varstvenim režimom. Pri raziskova-
nju pestre gozdne vegetacije (19 združb) pa so odkrili tu-
di novo redko združbo rdečega bora in glot (Brachyopo-
dio-Pinetum) ter zabeležili prav tako redko že znano
združbo rdečega bora in sive jelše (Alno-Pinetum). Kot
smo že prej omenili sta obe združbi pri nas redki in razšir-
jeni le na majhnih površinah in to predvsem v območju
Brja. Odkrita pa je bila tudi nenavadna toploljubna združ-
ba gabrovca in malega jesena (Fraxino-Ostryetum), ki je
po znanih podatkih prisotna samo v tem predelu. Na mo-
kriščih v Brju so bile popisane tudi v Sloveniji izredno red-
ke združbe rezikovje (Mariscetum serrati), moknato je-
gličevo-rjasto sitovcovje (Primulo-Schoenetum ferrugi-
nei) in črnikasto sitovcovje (Schoenetum nigricantis). Te
združbe za svoje uspevanje zahtevajo posebne kemijske
lastnosti tal, kot so visoka vsebnost karbonatov in bazično
reakcijo podlage. Zato menimo, da bi v primeru priprave
nadomestnih habitatov zelo težko vzpostavili naravnim
razmeram podobna rastišča.

Zavarovana, redka in značilna flora, vegetacija in ha-
bitati v območju predvidenega kompenzacijskega jeze-
ra bi bili v primeru izvedbe posega skoraj v celoti uniče-
ni. Gozdne in delno tudi grmičaste vegetacije ni mogo-
če nadomestiti. Nadomestni habitati za mokrišče so
predvideni. Vendar zaradi zahtevnih ekoloških razmer in
izjemnega pomanjkanja podatkov v literaturi sploh ni
mogoče oceniti stopnjo uspešnosti načrtovanega na-
domestnega habitata. Vsa ta leta s strani HE Moste ni
bil izveden niti en sam poskus možnosti presaditve
močvirnatih rastlin v nadomestne habitate!!!

Živalski svet
Z načrtovano potopitvijo pa bodo ogrožene tudi šte-

vilne živalske vrste. Žal je raziskava zaradi omejenih
sredstev in strokovnjakov specialistov zajela le peščico
živalskih skupin — vrst, glive pa so ostale popolnoma
neobdelane.

Med mehkužci je bilo popisanih 70 vrst polžev in 1
školjka. Ob potopitvi bi bilo zaradi krčenja njihovega živ-
ljenjskega območja prizadetih 6 vrst vodnih polžev in 2
kopenska, ki imata območje razširjenosti omejeni na ju-
govzhodni del alpskega sveta. S posegom pa bi bila zelo
ogrožena tudi edina školjka, ki živi v tem delu Save Do-
linke. Ogroženih pa bi bilo tudi 7 vrst enodnevnic, od ka-
terih se na tem območju 4 vrste tudi razmnožujejo.

Med metulji je bilo popisanih 51 vrst, od katerih ima kar
15 vrst po Rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst
status redke vrste v alpski regiji Slovenije, kar po-
meni, da bi ob morebitnih posegih v njihovo življenjsko
okolje lahko prešle v kategorijo prizadetih vrst.

V Brju je registriranih 42 vrst hroščev, od tega v mo-
krišču 24 vrst, med katerimi je ena v Sloveniji zelo red-
ka, 6 vrst pa zaščitenih. Ob gradnji vodnega zadrževal-
nika bi bile najbolj prizadete populacije hroščev v tleh,
na prodiščih, v manjših potokih in v mlakah.

Na obravnavanem območju živi 6 vrst rib in en piškur.
Štiri vrste rib (sulec, potočna postrv, lipan in kapelj) in
en piškur so uvrščene v Rdeči seznam ogroženih sladko-
vodnih rib in piškurjev, dve kot prizadeti in ranljivi vrsti.
Po Uredbi o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
sta kapelj in piškur popolnoma zavarovana. Na pre-
delu predvidene akumulacije bi zaradi popolnoma spre-
menjenih pogojev sulec, lipan, naravna populacija poto-
čne postrvi, piškur in kapelj izginili.

Na območju živi tudi 10 vrst dvoživk, ki so vse (9), ra-
zen navadnega močerada, v Rdečem seznamu ogrože-
nih dvoživk in v Sloveniji označene kot premalo raziska-
ne, ranljive in z Uredbo o zavarovanju ogroženih ži-
valskih vrst zakonsko zavarovane.

Na širšem obravnavanem območju živi 7 vrst plazil-
cev, 5 vrst je zelo ranljivih. Vse vrste plazilcev, ki žive na
tem območju, so z Uredbo o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst zakonsko zavarovane. Poseg na obrav-
navanem območju bi za plazilce pomenil izgubo življenj-
skega okolja, zato bi se njihove populacije zelo zmanjša-
le ali celo izginile z območja.

Opaženih je bilo 59 vrst ptic; 3 na Rdečem seznamu,
4 ranljive, 8 ogroženih; 53 vrst jih v območju gnezdi. Se-
salci, ki živijo v območju, so življenjsko vezani predvsem
na gozd, ki porašča oba bregova, k reki pa se hodijo na-
pajat in prehranjevat. Med glodalci v gozdnih tleh živijo
miši in voluharice, v drevesni plasti najdemo polhe in ve-
verice. Plenilci med malimi sesalci so ježi, podlasice, ku-
ne in lisice. Med velikimi rastlinojedci sta zastopana srna
in jelen, ki bi ob izgradnji akumulacijskega jezera imela
zelo motene selitvene poti in uničena skrivališča, ki jim
jih nudi bujna vegetacija v Brju, zato bi njihove popula-
cije na tem območju pričele močno upadati.

Vsako, še tako neznatno bitje, ki živi na tem
območju, je pomemben delček v mozaiku življenja;
dejanskih posledic, ki bi jih za živa bitja prineslo za-
litje te edinstvene doline, ne more predvideti nihče.
Če verigi pretrgamo šibki člen, se veriga strga, v na-
ravi pa je žal vsaka vrsta najšibkejši člen, ki služi
svojemu namenu (zelo poenostavljeno: vzdrževanju
energetskega ravnovesja v stalnem pretoku ener-
gije - hranilnih snovi).

Strokovnjaki ekologi ocenjujemo, da bi bilo ob po-
segu uničeno ali močno prizadeto toliko ogroženih
ali zavarovanih vrst in združb oziroma mozaik na-
ravnih ekosistemov, ki kot zaključena celota omo-
gočajo obstoj teh vrst, da je s stališča stroke oz. s
stališča ohranjanja narave poseg nesprejemljiv.

Aleš Alijeski, univ. dipl. bio. 
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Kaj bi prinesla “sanacija in doinštalacija HE Moste” z energetskega vidika?

S “sanacijo in doinstalacijo HE Moste” bi pridobili samo 41 GWh proizvodnje električne energije. 
Če to primerjamo s celotno slovensko porabo električne energije, ki je v letu 2003 znašala 12.300

GWh1, vidimo, da gre zgolj za 3 tisočinke! (41/12.300 = 0,003!)
To dejstvo so Savske elektrarne sprva poskušale zanikati (gospod Koselj na Radiu Triglav), nato pa pod

težo argumentov prvič priznale - najprej na njihovi predstavitvi v Zasipu, nato pa še v sporočilu za jav-
nost dne 8. 7. 2004. 

Seveda z dodatnimi tremi tisočinkami električne energije nikakor ne moremo reševati problema pove-
čevanja porabe (5 % letno), ker bi v tem primeru morali letno zgraditi 15 podobnih elektrarn. Kaj to po-
meni za prostor, si seveda lahko predstavljamo. 

Samo izgube pri prenosu električne energije so v letu 20022 znašale 737 GWh — torej 18 krat več, kot
bi pridobili z uničenjem naravnega spomenika Brje. Že z zmanjšanjem teh izgub za dobrih 5 odstotkov bi
pridobili 41 GWh, kolikor bi jih prinesla doinstalacija.

Prav tako 3 tisočinke ne morejo bistveno vplivati na ceno električne energije, četudi gre, kot Savske
elektrarne rade poudarjajo, za vršno energijo. 

1 Vir: Resolucija o nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS 57/04
2 Vir: Statistični urad RS, Statištične informacije, št. 281/2003

Slavko Ažman, mag. rer. soc. oec. 

Povzetek priporočil iz strokovnega mnenja Novi energetski in strokovni
vidiki obnove HE Moste 27. 6. 2001

Zaradi velikih sprememb v času od izdelave študij izvedljivosti projekta dosedanje strokovno gradivo
ne daje zadostne podlage za objektivno odločanje o izvedbi projekta sanacije HE Moste.

Ekonomiko investicije je potrebno ponovno variantno preveriti v spremenjenih tržnih razmerah zara-
di uvedbe trga z električno energijo, česar dosedanje študije še niso zadostno obdelale.

Z dograditvijo dveh plinskih turbin v termoelektrarni Brestanica, obnovo in doinstalacijo obstoječih HE
ter odločitvijo o gradnji verige HE na spodnji Savi, (letošnja odločitev za prečrpovalno HE Avče 180 MW
in po potrebi HE Kozjak 2 x 200 MW ... op. ured.) se bo v Sloveniji bistveno povečala kapaciteta vršnih HE
ter obseg regulacijskih kapacitet, kar v relativnem merilu zmanjšuje pomen doinstalacije HE Moste.

V dosedanjih študijah niso bile enako podrobno obravnavane različne možne variante obnove HE Mo-
ste. Brez objektivnega večkriterijskega vrednotenja več možnih alternativ ne more priti do kvalitetne
odločitve glede izvedbe projekta. Ponovno bi bilo potrebno analizirati vsaj še možnost obnove elektrar-
ne na sedanji lokaciji brez izravnalnega bazena oz. z manjšim izravnalnim bazenom in z doinstalacijo manj-
še moči.

Šele ocena donosnosti v novih okoliščinah odpiranja trga in ob večji sedanji in pričakovani ponudbi si-
stemskih storitev je lahko osnova za dimenzioniranje projekta v sedanjih razmerah.

Poleg celovite ocene posega v prostor in okolje je sočasno potrebna celovita in v več variantah izde-
lana ekonomska analiza projekta glede na koristi investitorja (mikroekonomska analiza) in škode. Glede na
pomen Bleda z okolico in naravne dediščine v tem prostoru, je smiselno vrednotenje rešitev v evrops-
kem in svetovnem kontekstu.

mag. Stane Jerše, mag. Andreja Urbančič, prof.dr. Miha Tomšič
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NAGRADNA KRIŽANKA
Drage občanke in občani, če vam uspe rešiti našo “težko” križanko, 

vam ponujamo sledeče nagrade, ki jih bomo izžrebali:
• večerja za družino (tudi za babico in dedka) v restavraciji Okarina Bled
• rafting za tri osebe po Savi Dolinki z Rafting klubom Bled
• voden obisk jame pod Babjim zobom za 4 osebe pod vodstvom Društva za raziskovanje jam Bled
• unikatna glinena svetilka, ki jo podarja Miha Žvan 

Rešitve lahko pošljete na naslov Društva za varstvo okolja, p.p. 27, 4260 Bled do 21. 9. 2004. Srečno
pri reševanju.

Vodoravno: 
1. črni..., rdeči..., od..., -

glej ilustracijo
2. življenski prostor 

določene živalske ali
rastlinske vrste

3. glej sliko
4. zaščitena cvetlica na

območju Brja, glej 
ilustracijo

5. vse, kar nas obdaja
6. mokrišče ob Savi 

Dolinki, rešitev 
križanke

7. materialne in kulturne
dobrine, ki smo jih
prejeli od prednikov

8. priroda
9. električna, toplotna,

sončna ......ja, besedo
napiši z desne proti 
levi

10. najbolj perspektivna
gospodarska panoga
v blejski občini

Navpično:
1. Dežela Kranjska nima

lepšga kraja, kot je z
okolšno ta, ...... ....

2. veda o okolju
3. vodne živali
4. vodne rastline
5. stoječa voda, 

Blejsko ......
6. zaščitena cvetlica na

območju Brja, glej 
ilustracijo

7. naslov našega glasila
8. tekoča voda
9. .... Dolinka

6 MALO ZA ŠALO ...



Svetniki Občine Bled, ki podpirajo naša prizadevanja za ohranitev naravnega
okolja, so nam povedali:

Rajmund Bernik, N.Si, občinski svetnik, na seji OS dne 2.6.2004
Brje so naravni spomenik in edini rezervat za kakovostno dopolnitev blejskega turizma. Glede pridobi-

vanja energije pa poznamo še druge možnosti obnovljivih virov energije, zato raje razmislimo o tej mo-
žnosti.

Bojan Žerovec, SDS, podžupan občine Bled — turizem
Smatram, da je področje Brja prečudovita narava, ki zasluži veliko pozornost, posebej v turističnem

smislu. Gre za označene sprehajalne poti, urejene razgledne točke,vodene sprehode domačih in tujih go-
stov. Potrebno bo nameniti sredstva, da se to področje čimprej uredi.

Franci Pogačar, SDS, občinski svetnik
Kapital, ki je prostorsko slep, ne sme krojiti politike izkoriščanja narave. Napake pri prostorskih odloči-

tvah se ne dajo popraviti in trajno razvrednotijo našo krajino.

Alojz Poklukar, Lista za naš kraj, občinski svetnik
Iz pričevanja Savskih elektrarn je razvidno, da ne gre za sanacijo, ampak za novo pridobitveno dejav-

nost. Obstoječa sanacija da, nova pridobitvena dejavnost ne!

Ana Marija Kovač, Lista za ljudi in prostor, občinska svetnica, predsednica odbora za
družbene dejavnosti

Nesporno bogastvo naše občine je v ohranjeni naravi, ki predstavlja osnovo za zdravje prebivalcev,
gospodarski in turistični razvoj. Potopitev Brja v neposredni bližini Bleda bi uničila krhko ravnotežje nara-
ve v prostoru, nepopravljivo poslabšala kakovost bivanja in Bled prekrila z meglo.

citati ...

Jože Antonič, župan Občine Bled v Blejskih novicah april 2004,
na vprašanje, kakšen bo Bled ob svoji 2000-letnici:

Upam, da ga do takrat ne bodo preveč pozidali ali uničili in bo ostal vsaj tak, kot je danes, ali še lepši.

Anton Rop, predsednik vlade RS v Blejskih novicah april 2004
Cerkev in grad sta zrasla kot skladna spomenika soustvarjalnega znanja domačih ljudi in Evropejcev, ki

so jih v preteklih stoletjih na Bled privabile njegove lepote, slovenskemu alpskemu dragulju pa so poda-
rili značilnosti novih slogov. Te je oplemenitil Plečnikov učenec, arhitekt Anton Bitenc v petdesetih letih
preteklega stoletja v skladno arhitekturo, kjer je v gradu nekdanjo vojaško dominanto zamenjala kultu-
ra in na otoku sakralno namembnost cerkve dopolnilo plastenje arheologije skozi stoletja.

Bled z otokom in srednjeveškim stražarjem nad njim je nezamenljiv krajinski simbol države, ki ga nosi-
jo v spominu vsi Slovenci in vsi drugi obiskovalci Bleda. Danes ni slovenskega zbirališča kjerkoli po svetu,
kjer ob slovenski trobojnici ne bi visela slika ali vsaj plakat s podobo tega kraja, ki je bil že za Prešerna po-
doba raja. Država želi ohraniti vse sedanje simbolne vrednote obeh spomenikov in Bleda kot celote za Re-
publiko Slovenijo ter jih nadgraditi v vseevropski simbol.
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... pa še nekaj o turizmu

Propagandni material Savskih elektrarn “Modro sožitje” je poln različnih netočnosti in zavajanj. Višek
pa so verjetno prav obljube o neslutenem razvoju turizma na izravnalnem bazenu. Si lahko predstavlja-
te razvoj turizma na jezeru, kjer bi voda nihala 2 m (ali celo do 4 m) v dveh urah, kjer megla že danes po-
gosto zapolni dolino, kjer bi bilo nemogoče dnevno čiščenje 5 km dolgega obalnega pasu, kar bi prineslo
mulj in z njim smrad. Za povrh pa bi ves ta turizem potekal na in ob vodi, ki priteka iz bazena z 2 milijona
m3 težko strupenih snovi, in ki ga na prvih straneh te brošure imenujejo tudi “grozeča ekološka katastro-
fa”. 

Takšen projekt pomeni dejansko degradacijo blejskega turizma, ne pa prispevka k njegovi povečani ka-
kovosti. Poleg neposredne škode, ki bi jo predstavljala lahko megla in smrad stoječe vode, ne smemo po-
zabiti na posredno škodo, ki bi nastala z izgubo izredno bogate doline, zaščitene kot naravni spomenik.
Ohraniti jo je potrebno takšno kot je, saj le taka lahko odigra svojo vlogo pri razvoju kvalitete v blejskem
turizmu. Seveda je dolina preveč občutljiva za množično turistično izrabo, je pa zanimiva za previdno spe-
ljano gozdno učno pot in druge najbolj ozaveščene oblike turizma. Predstavlja pa tudi čudovito naravno
povezavo slovenskega krajinskega bisera Bleda s kulturnim draguljem slovenstva, Vrbo. Vrednosti doline
so se zavedali že v Riklijevem času, ko so “pripravljali izlete v okolico preko njiv in travnikov v Brje”, kot
piše Božo Benedik v svoji knjigi Bled nekoč in danes.

Kako resno mislijo s turizmom v HE Moste, verjetno najlepše prikaže opozorilna tabla, ki je postavljena v
Završnici, ki pa ni obremenjena z 2 milijona m3 težkih kovin in fenolov. Slika je bila posneta julija letos, torej
na višku turistične sezone.

Miloš Ažman

Nekaterim se zdijo Brje neizkoriščene in to uporabljajo kot izgovor za izgradnjo jezu. Prepričanje, da
kar ni pozidano, ni izkoriščeno, je bilo na Bledu že v preteklosti skoraj pogubno, ne samo za turizem, am-
pak za celoten kraj.

Leta 1782 se je grajskemu oskrbniku Ignacu Novaku zazdelo, da je Blejsko jezero neizkoriščeno, zato
je predlagal, naj se izsuši, da bi ilovico z jezerskega dna lahko uporabili za izdelavo opeke. Očitno se je tu-
di on zavzemal za gospodarski razvoj na račun razvoja v prihodnosti.

Zaradi razumnosti krajanov in Kranjskega deželnega zbora takrat do tega na srečo ni prišlo. Pri tem je
zanimiva še ena primerjava z današnjo situacijo. Gospod Novak v svoji vnemi ni počival in je čez natanko
pet let poskusil znova. Savske elektrarne na Bledu s svojim projektom, ki je bil prvič zavrnjen leta 1999,
poskušajo znova leta 2004. Torej natanko po petih letih. 

Pa še nekaj. Ali uganete, kako se je v petletnem obdobju primera Brja pisal k podobnim novotarijem
nagnjeni državni sekretar na pristojnem ministrstvu?

Slavko Ažman
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Anketa in čudni obiski po domovih

Ponovno odprta tema ukinitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi povirij, mo-
čvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled in posledično graditve jezu na Savi Dolinki je prepričljivo raz-
burkala javnost in redki so še ostali, ki so do problematike neopredeljeni. Področje Brja je zopet postalo
polje izostrovanja mnenj in dejstev, prednosti in slabosti posega. In najmanj, kar moramo storiti, je, da
se o problematiki dopustimo seznaniti z vseh stališč. In se ob koncu zbiranja dejstev opredeliti. 

A predlagatelji posega na svojih predstavitvah niso uspeli prepričati niti nestrokovne javnosti, doda-
ten problem pa jim povzročajo strokovnjaki, ki delujejo v in z Odborom. Z njimi pa ozaveščenost ljudi ra-
ste. In stavek: “Sem sicer proti ukinitvi odloka, a bodo naredili po svoje!”, na srečo ni več pogost.

Pravkar zaključena telefonska anketa, ki jo je za Savske elektrarne opravila Fakulteta za družbene ve-
de, jasno pokaže, da se Savske elektrarne izida referenduma še kako bojijo. V skladu s pridobljenimi ana-
lizami odgovorov bodo Savske elektrarne vlekle nadaljnje poteze; prva je že tu. Njihovi predstavniki obi-
skujejo pomembne občane in jim razlagajo, kako zavajajoče deluje Odbor za rešitev Save Dolinke, razla-
gajo, da so strokovnjaki, ki delujejo v Odboru, nestrokovni ... Če vas bodo v teh dneh obiskali, si to vse-
kakor štejte v čast, saj so v vas prepoznali mnenjskega vodjo in vas bodo morda želeli predstaviti v no-
vem Sožitju! Vendar teh akcij energetikom ne zamerim.

Zamerim pa nekaterim našim predstavnikom ljudstva, ki tudi na lokalni ravni niso sposobni uzreti inte-
resov prebivalstva in pomena obravnavanega področja v luči ekološko težkih časov, ki nam jih napove-
dujejo svetovno priznani strokovnjaki. Tako pa so se že na začetku postavili na stran “razvoja”. “Razvoj”
pa ni vedno razvoj v smislu izboljševanja življenjskih pogojev. Vplivi “razvoja” pesticidov so nam posledi-
čno prinesli razna obolenja (rak, depresija, melanholičnost, neplodnost).

Potopitev navidezno nepomembne doline bi bila katastrofalna; poučimo se o pomenu mokrišč in izve-
deli bomo, da preprečujejo ali pomembno blažijo možnosti poplav, kot filter mineralnih in organskih sno-
vi čistijo vodo, omogočajo pestrost življenja, so pomembna genetska banka, izjemen vir za farmacijo, ...

Prepričan sem, da bo izid referenduma v prid Brja in da bo moralno obvezujoč sedanjemu in prihod-
njim svetom naših izvoljencev. Naj jim bo tako kot vsa “okolšna” dan v zavezo.

Marjan Kalan
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Edvard Kovač, teolog, filozof v članku Izgon iz raja v časopisu Družina 8.8.2004
Sedaj razumemo, zakaj toliko vroče krvi okoli nove dograditve vodne elektrarne na Savi Dolinki, s

katero bi zalili dva km dolgo dolino med Vrbo in Bledom, preplavili 39 ha in zakaj ogorčenje nad postavitvi-
jo vetrnih elektrarn na Krasu, ki bi dokončno pregnale iz naših krajev nekatere redke ptice ali pa jih vsaj
pogubno načele. 

Ali je ob tej logiki, ki želi tržiti do zadnjega trenutka in za ceno najlepših delov naše pokrajine, mogoče
še kaj storiti? Vsekakor. Nevladne organizacije se z velikim strokovnim znanjem prizadevajo osvestiti
javnost in razkriti dvomljivost uradnih strokovnih izjav. K sreči postajamo pregledna družba in tudi civil-
na družba se prebuja. Vsaj do zdaj je v veljavi tudi eden izmed najbolj demokratičnih instrumentov, ki se
imenuje referendum.

Priznati moramo, da krščanska zavest o etično odgovornem odnosu do narave v Sloveniji še ni izob-
likovana in izostrena. Prav bi bilo, da bi po zgledu evropskih škofovskih konferenc tudi Cerkev v Sloveniji
ustanovila telo, ki bi se kot eden izmed členov civilne družbe zavzemal za ohranitev stvarstva. Sveto
pismo in življenje nas namreč učita, da raj človeku ni podarjen brezpogojno, ampak da ga lahko
s svojo požrešnostjo in nespametjo tudi zapravi. Ko bo v rajski pokrajini uničil cvetlice in drevesa
ter pregnal ribe, ptice in druge živali, jo bo moral tudi sam zapustiti.



Poletno srečanje v Dolini 

Na našem poletnem srečanju smo živali, rastline in druga bitja, ki prebivamo v dolini Save Dolinke med
mostom v Piškovci in Blejskim mostom, ponovno povabile našega predstavnika iz vašega sveta, da nas za-
stopa in posreduje naša mnenja in zahteve. Najprej pa se seveda zahvaljujemo za opravljeno delo od leta
1998, po vašem štetju, mi namreč ne uporabljamo vaših številk, imamo dneve in noči, sonce, dež in sneg,
poletje in zimo. Za enodnevnice namreč leto ne pomeni nič, tudi za druge žuželke bolj malo. Vsaka vrsta
ima svoj način štetja, po katerem se ravna, manjše kot smo, hitreje teče naš čas. No, tistega leta smo do-
bili svojo prvo avtonomijo, državico po vaše, saj smo po zaslugi Odbora in drugih dobrih ljudi postali zašči-
teno območje, kar je pomenilo, da nas nihče več ne bo ogrožal in nam kratil naš življenjski prostor. Z izje-
mo kakšne divje rave zabave in občasnih piknikov smo vaših pet let živeli v miru, po naših naravnih zako-
nih. Kot ste se vi veselili državice leta 1991 smo se veselili tudi naše v dolini. Vendar vse dobre stvari pri
vas ne trajajo dolgo in začela se je nova ofenziva. Najprej so nas vrgli iz Nature 2000, kar bi v vašem pri-
meru pomenilo, da vas vržejo iz OZN, potem pa so nam po kratkem postopku ukinili avtonomijo. 

V naši nameri, pregnati agresorja, nas podpirajo tudi vse novonastale avtonomne cone oziroma drža-
ve iz konfederacije Natura 2000, pokrajine, ki jim je bila tako kot nam odvzeta pravica do avtonomije,
kot so Mura in Kraške planote, podpira nas Zveza držav Ramsarske konvencije, Sotočja lehnjakovih izvi-
rov, Ptice selivke, Žužkocvetke skupaj s Sindikatom opraševalcev, Piškurji, Orhideje, reprezentanti medna-
rodno zaščitenih rastlin in živali, Društvo grezovk, Trstičje in kot najmogočnejša, Mednarodna zveza pro-
stoživečih dreves. Zaradi nedefiniranega življenjskega prostora in težavne komunikacije v našo skupnost
nismo vključili neorganskih bitij, izrekli pa so nam vso podporo, predvsem pri prenosu informacij po pla-
netu in drugod, prinesli so nam tudi pozdrave prebivalcev doline Kavčke, ki so umrli leta 1952 in spomin
na pomor v Savi Dolinki leta 1974 od jezu v Mostah do Črnuč. 

Nekaj najpomembnejših mnenj in sklepov iz srečanja:
1. Zveza vlagoljubih rastlin obeh bregov najostreje nasprotuje selitvi na nadomestno mokrišče in to

primerja s koncentracijskim taboriščem, saj se od tam ne bi vrnila nobena rastlina, preživelih pa tu-
di ne bi bilo. Gre za eksperimentiranje na živih osebkih, ki so povrhu še zelo zaščitene. 

2. Reka s svojimi prebivalci tudi odločno nasprotuje spremembam, saj bodo prav vsi, vključno z Reko
deležni izjemnih in nepredvidljivih posledic. Piškurji in drugi prebivalci hitrotekoče Save bodo pomr-
li, ostali pa se bodo verjetno zadušili in zastrupili. Prav tako se Reka ne strinja z mnenjem, da uniču-
je Brje, saj tam teče že ves čas, včasih se preseli na to, včasih pa na ono stran. Sicer je pa tako, da
so bili tudi ljudje na prvem pomladnem sestanku po dolgi zimi pred 10.000 do 15.000 vaših let in so
podprli dejstvo, da reka pač ne more teči tam, kjer bi hoteli ljudje, ampak bo tekla, kjer bo lahko,
nekje bo jemala, nekje dajala.

3. Zveza Žužkocvetk in Sindikat Opraševalcev iz obeh bregov tudi ostro nasprotujeta spremembi po-
krajine, saj bi ob poboju žužkocvetk brez hrane in možnosti preživetja ostal tudi večji del opraševal-
cev.

4. Povezati je treba oba bregova, saj se severni breg počuti zapostavljenega, ker ima iste vrste rastlin
in živali, pa nima pravice do avtonomije. Pokrajina je ista, vmes je samo Reka. 

Razprava je bila še zelo burna, trajala je 3 dni in 3 noči. Vsaka vrsta bi namreč izgubila ves svoj življenj-
ski prostor, saj bi uničili dno doline, bregove pa bi prav tako posekali in obložili s skalami. Na koncu smo se
še enkrat preko našega predstavnika zahvalili za vso dosedanjo podporo in akcije, za kres v Piškovci, za
očiščevalno akcijo in vsa druga dobra dela dobrih ljudi. Spomnite se prvega pomladanskega sestanka po
dolgi zimi, ko smo skupaj doumeli, da smo del narave, da je narava naš dom in da, če nam kdo vzame
dom, pa četudi dolga zima, bomo žalostni in jezni in da moramo držati skupaj. 

V imenu živali in rastlin Doline Save Dolinke, 
Miha Žvan 

10 GLAS Z DRUGEGA BREGA
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Dragi Prijatelj,

ker skupaj deliva usodo našega kraja, Ti zaskrbljen pišem to pismo. Kot veš, obstaja velika
nevarnost, da uničijo Brje — malo alpsko dolinico. 

Pred kratkim sem zopet obiskal in vznemirljivo doživel ta čudovit kraj. Srečal sem plaho srni-
co, videl množico žuželk in metuljev in poslušal šumenje Save. Ko sem vstopil v ta nedotaknjen
čarobni svet so ptice vznemirjeno poletele in kričeče oznanjale moj prihod. V njihovo čudovito
kraljestvo, kjer že tisočletja živali živijo v harmoniji, prihaja človek. Nevarnost! Zla slutnja!?

Jez! 

Prosim Te dragi prijatelj, da narediš vse, kar je v Tvoji moči, da se jez, ki ni prijazen do ži-
vih bitij ne zgradi. Brje so dom tisočerih živali, ki bi bile v primeru potopitve brez milosti
umorjene. 

Uničen bi bil tudi nedotaknjen gozd, ki skrbi za ogromne količine svežega kisika, ki ga diha-
mo. Veš, da je ta ekološka in biološka niša nujno potrebna za naše zdravo in uravnovešeno živ-
ljenje. Naša skupna dolžnost je, da obdržimo ta lep kraj nedotaknjen za prihodnje generacije. 

Če bi uničili ta prelep kos Slovenije, bi bila to tudi prava katastrofa za turizem. V kolikor bi
ta kraj potopili in iz njega naredili mrtvo jezero, bi vsa turistična konkurenca iz nas brila
norce. Takih neumnosti v imenu turizma ne počenjajo nikjer več. Danes živa, poskočna in
brhka Sava bi postala mrtva mlaka, nihajoča gor in dol v višino 4 metrov.

Brje si lahko ogledaš če se spustiš po Savi z domačimi raftarji. Priporočam Ti tudi sprehod
skozi neokrnjeno naravo. Poslušaj ptičje petje in mogoče boš slišal črnega škarnika, ki v Slo-
veniji gnezdi le še v Brju. Če boš čuječ, boš morda opazil malega sokola škrjančarja, ki tukaj
gnezdi. Pojdi in poglej si ta lep in nedotaknjen kraj. Mokrišča in izviri čiste vode. Čista voda
bo našim zanamcem veliko boljša popotnica v prihodnost kot nekaj kw električne energije. 

Pomori čebel, pomori rib, hrušev ožig, BSA ... Kar se danes dogaja z živalmi in kraljestvi
narave niso več skrivnosti. Očitno je, da je povzročitelj teh grozodejstev človek. Človek, ki na
preži za šop dolarjev brez kančka usmiljenja pokončuje stvarstvo narave. Ali bo ta človeček
kdaj razumel, da je življenje pomembnejše od denarja!? 

Čas je, da nehamo maltretirati naravo, rastline, živali in minerale, vodo in zrak. Čas je, da
zaustavimo uničevanje naravnih okolij v Sloveniji. 

Lep pozdrav                                                                                                                   Leo Ličof

Izjava:
Ko so pred dobrega pol stoletja gradili HE Moste, ni nihče protestiral, prednosti in vrednote so bile

drugje, besedne zveze ekološka zavest nismo poznali in nihče ni niti slutil, da bo takrat verjetno dobro-
hoten poseg v naravo prerasel v težko rešljiv okoljski problem. Ta po tolikem času dobiva svoj epilog v
Brjah. Čez petdeset let bi se zgodba iz Most ponovila za pregrado v Brjah. Smo se res kaj naučili?

V tem času smo vendarle spoznali, da je Dolinka v Brju z vsem okoljem, ki ga soustvarja še veliko več
kot zgolj izkoristljiva energija. Čutimo, da je prizadeta, kot je, še vedno enkratna vrednota sredi enkratne
krajine. V nas se spet prebuja ekološka zavest. Danes nekaj čutimo in nekaj vemo; čez petdeset let bodo
vedeli vsi,... če ne bomo molčali.

Prof. dr. Boštjan Anko,.... 

PISMO, IZJAVA



Zahvaljujemo se vsem 1200 občankam in obča-
nom, ki so v dobrih dveh dneh podprli našo pobu-
do in vsem 825 občankam in občanom, ki so si vze-
li čas in prišli pred krajevni urad podpisat zahtevo
za demokratično odločanje. Vaš odziv je utrdil na-
še prepričanje, da je prostor Bleda in z njim Brje za
vse tako pomemben, da se je zanj vredno zavze-
mati. Dali ste nam dodatno moč za to, kar delamo.
KER SEM PROTI UNIČENJU DOLINE BRJE, 
SEM ZA ZAVRNITEV ODLOKA, KI UKINJA
NJENO VAROVANJE

Z množično podporo občank in občanov smo dose-
gli, da o našem zdravju in o prelepi naravi okoli nas ne
bodo odločali posamezniki, ki vidijo v projektu Modro
sožitje priliko za materialno obogatitev, ampak mi sami
na referendumu 3. oktobra. Demokratično in s polno
vestjo lahko prispevamo k temu, da ohranimo zdravo
in naravno okolje v neposredni bližini Bleda, s katerim
se ponašamo ne le mi, ki tu živimo, temveč celotna dr-
žava. Našli so se nekateri, ki so nas zelo premeteno in
po tihem nameravali prepričati (in nas še hočejo), da
nam je ubogih tri tisočinke pridobljene električne ener-
gije večji interes kot to, na kar smo ponosni in kar je
večno bogastvo. 

Meni se ne bo težko odločiti. Prepričana sem zaradi
najmanj treh razlogov. 

Betonski bazen ne sodi v ta prostor, ker bi za ve-
čno uničil del neokrnjene narave in ob tem zmanj-
šal možnosti za razvoj kvalitetnejšega turizma Ble-
da. Današnji (in bodoči) gostje za svoj oddih že inten-
zivno iščejo stik s prvobitno naravo, saj se zavedajo, da
jim le ta lahko omogoči duhovno, duševno in telesno
sprostitev. To jim bomo lahko ponudili le, če bomo oču-
vali širok prostor blejskega okolja.

Neobhodne mikroklimatske spremembe bi
nujno vplivale na pogoje bivanja in posledično

na zdravje ljudi. Negotovost o teh spremembah
je vendarle tolikšna, da ne želim tvegati. Naše
zdravje je soodvisno od narave, širitev onesnaženja
(karcinogenih strupov) iz zgornjega bazena v našo
bližino pa bi bila neizogibna.

Snovalcem “sožitja” ne zaupam. S poskusom ne-
poštenega pritiska za spremembo odloka, s kate-
rim je območje Brje zaščiteno, so jasno pokazali,
da jih želje in hotenja občanov ne zanimajo in hoče-
jo z vsemi sredstvi uveljaviti le svoje interese. S takim
delovanjem tudi nadaljujejo. Poleg javnih predstavitev
v občini, kjer zavajajo s podatki, “prepričujejo” tudi na
inkognito sklicanih sestankih upravnih odborov druš-
tev, skupnosti, pa tudi posameznike. Ponujeno “sodelo-
vanje” se, smo slišali, splača.

Kakorkoli že, drage občanke in občani, jaz verja-
mem, da boste prepoznali pomembnejšo vredno-
to zase, za soljudi in naše zanamce in se nam pri-
družili na referendumu s svojim glasom ZA zavrni-
tev ukinitve zaščite Brja. 

Referendumsko vprašanje ni neposredno povezano
z namenom gradnje jezera, temveč se nanaša na sklep
Občinskega sveta o ukinitvi zaščite Save Dolinke. Glasilo
se bo “Ali ste ZA to, da se ZAVRNE Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi povi-
rij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled, ki
UKINJA REŽIM VAROVANJA na povirjih Brje in Piško-
vica pri Zasipu?” 

Ker sem proti uničujočemu izravnalnemu ba-
zenu, bom obkrožila 

in s tem glasovala za trajno varovanje doline
Brje. Vabim vas, da se mi pridružite.

Ljuba Kapus

12 Uredniški odbor: Miloš Ažman, Slavko Ažman, Tina Hauptman, Dani Ferčej, Marjan Kalan, Ljuba Kapus, Janko Rožič;
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VABIMO VAS, DA SE PRED REFERENDUMOM UDELEŽITE NASLEDNJIH PREDSTAVITEV IN PRIREDITEV:

v sredo, 8.9. ob 19.00 uri, predstavitev v KS Zasip, Dom krajanov
v petek, 10.9. ob 19.00 uri, srečanje na temo trajnostnega razvoja, GG Bled
v ponedeljek 13.9. ob 19.00 uri, predstavitev v KS Zg. Gorje, Gorjanski dom
v sredo 15.9 ob 19.00 uri, predstavitev v KS Ribno,
v četrtek, 16.9. ob 19.00 uri, predstavitev v KS Bohinjska Bela
v ponedeljek, 20.9. ob 19.00 uri, predstavitev v KS Rečica
v četrtek 23.9. ob 20.00 uri, Skupna okrogla miza s SE, Višja šola za turizem in gostinstvo, Velika predavalnica
v sredo, 29.9. ob 19.00 uri, zaključna predstavitev KS Bled in cela občina; Festivalna dvorana
v petek, 1.10. ob 19.00 uri, Okrogla miza o zavarovanih območjih, Slovenija Nostra, GG Bled

V petek 17.9 in 24.9. ob 19.00 uri pripravljamo dve srečanji v dvorani GG Bled: eno s pisatelji DSP in drugo
strokovnjaki elektoenergetike. Pripravljamo tudi koncert in glasbena prireditev. O datumu vsa bomo pravo-
časno obvestili. 


