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Uvodnik
Molk ni rešitev
Tisti, ki smo spremljali javni prenos decembrske seje
občinskega sveta, smo bili priča, kako je občinski
svetnik sejo zlorabil za besedni obračun v osebni
zadevi do podžupana. Pri tem ni pomembno le, kaj je
ozadje njune zgodbe, bolj pomembno je, da je svetnik
prepovedal dajanje izjav za medije, kar posega v
pravico svobode izražanja slehernika. Prepoved je
bila namenjena tako podžupanu kot tudi navzočim
občinskim svetnikom. Nihče se ni odzval. Vsi so
molčali. Dialog med akterjema je končal župan. V
zraku je obviselo le svarilo, češ če prepovedi ne boste
upoštevali, računajte, da vas bom tožil. Toda sporočilo
prepovedi je širše in ga je možno povezati z dogodki,
ki so se v bližnji preteklosti zgodili na Bledu in jim
je skupno, da so si posamezniki ali interesna skupina
dovolili kritično odzvati na namere, odločitve ali
ravnanja občinske oblasti in bili posledično deležni
različnih oblik napadov oziroma groženj.
Najbolj svež je spomin na fizični napad, ki ga je
sredi dneva, na parkirišču pred trgovino Mercator,
doživel Aleš Aljeski, o čemer so poročali tudi mediji.
Na lokalni ravni so poskušali zadevo zbanalizirati,
govorilo se je celo o »insceniranem dogodku«. Dejstvo
je, da je Aleš A., angažiran okoljevarstvenik, na osnovi
rednih opazovanj na področju Bleda tako občini kot
tudi Zavodu Turizem postavljal neprijetna, vendar
utemeljena vprašanja in opozarjal na nespoštovanje
varstvenih režimov narave.
Tudi o drugem primeru, ko je šlo za razlastitev lastnika
zemljišč na trasi severne obvoznice, so poročali mediji.
Po pripovedi oškodovanca, ki je poskušal s traktorjem
preprečiti poseganje graditeljev na zemljišču, so
mu navzoči verbalno tako grozili, da se je počutil
ogroženega in je zbežal. Traktor je pustil na prizorišču,
ko pa se je naslednje jutro vrnil, so bile pnevmatike

prerezane. Traktor so mu podnevi protipravno odpeljali
na Lipce pri Jesenicah.
V tretjem primeru gre za dogodek, ko je predsednica
Civilne iniciative Mlino, le nekaj dni po objavi novice,
da je Evropska komisija državi Republiki Sloveniji
izrekla opomin v zvezi s projektom južna razbremenilna
cesta na Bledu, prejela grozilno pismo.
Zadnji nam znani primer pa seže v čas obnove šolskega
športnega igrišča. Neposredni sosedje so bili udeleženci
v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Sosedi,
ki iz utemeljenih razlogov soglasja ni dala, odpovedala
pa se je možnosti pritožbe in s tem občini omogočila,
da je pravočasno vložila vlogo za pridobitev sredstev,
je bilo v nočni akciji na fasado hiše zalučano jajce.
Zdi se, da imamo na Bledu velik problem, saj opisani
dogodki pričajo, da ne gre za naključna dejanja.
Dopustna je domneva, da gre za dejanja, ki jih je moč
razumeti kot sporočilo, ki služi ustrahovanju ljudi.
Ustrahovanje ima lahko različne pojavne oblike:
grožnja z odvetnikom, anonimne grožnje, fizični napadi,
materialna oškodovanja na nepremični ali premični
lastnini in podobno. Pristojne institucije pri svojem
delu očitno niso učinkovite, saj prijave incidentov
ostajajo brez epiloga. Odsotnost (sodnega) epiloga pa
ustvarja humus, na katerem se hranijo naročniki dejanj.
Gre za mafijske metode.
Čeprav je lahko nevarno za življenje, bomo v ZAvesti,
ki je glasilo blejskih civilnih iniciativ, tudi v prihodnje
javnost obveščali o zadevah javnega značaja, ki jih občina
namerno zamolči. Varno življenjsko okolje nedvomno
sodi mednje. Molk v takih primerih ni rešitev.
Društvo za varstvo okolja Bled
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Raziskujemo,
osvetljujemo
Gozd – narodovo bogastvo?
Kar nekaj časa se v medijih vrstijo polemike o problemih
z lubadarjem v gozdovih. Pa ne le z lubadarjem,
temveč tudi z »lubadarjem v glavi« tistih, ki ustvarjajo
pogoje za gospodarjenje z našim največjim bogastvom.
Poglobljena javna razprava se zaradi izjemnega pomena
gozdarstva in gozdno-lesne verige v Sloveniji mora
nadaljevati. V svojem prispevku predstavljam lastna
opažanja in predloge.
Pri pospravilu žledoloma iz leta 2014 so v objezerski
promenadi in na grajskem hribu prve motorke zapele
slab mesec prepozno. Sprehajalna pot okrog jezera je
bila v celoti sproščena nedopustno pozno, grajski hrib
je bil pospravljen pol leta, Višce in Straža eno leto, Vila
Bled dobro leto, Osojnica leto in pol po žledolomu.
Gozdna uprava – Krajevna enota Pokljuka bi nekdaj
gozdove po osamelcih okoli jezera pospravila sama v
dobrih dveh mesecih, ne pa v letu in pol. Promenada
okoli Blejskega jezera bi bila pospravljena v tednu dni,
s šestimi ekipami naenkrat. Stanje ujme okrog Bleda
tokrat sploh ni bilo tako katastrofalno. Obseg vetroloma
na Bledu in bližnji ter daljni okolici leta 1984 – vsi se
ga še živo spominjamo – je bil po obsegu bistveno večji
in je bil obvladan z lastnimi močmi GG Bled.
Nekdanja pokljuška gozdna uprava, ki je enotno
gospodarila (načrtovanje in izvajanje pod isto streho)
z gozdovi »od obeh Sav do Triglava«, je ob naravnih
ujmah (vetrolomi, snegolomi) z vso potrebno delovno
silo in prilagojenimi stroji na Bledu in okolici sanirala
nastalo škodo po ustaljenem redu. Takoj in najprej so
prišle na vrsto lokalne prometnice, predvsem dostopi
do hotelov in javnih zgradb, promenada okrog jezera,
cesta na Grad. Prednost so imela najnujnejša dela v
blejskih parkih. Sledil je gozd s posebnim namenom,
Zeleni pas Bleda, ki poteka po osamelcih s turističnorekreacijsko Stražo, in območje Vile Bled. Hkrati
s sanacijo ujme (na primer v Betinu in Brjeh) se je
pospravljalo po nižinskih morenah in tako naprej po
gozdovih prehodnega območja med nižino in platoji,
potem po visokih platojih do najvišje ležečih in najbolj
oddaljenih še gospodarjenih gozdovih (na primer pod
Lipanco). Za ujme običajnega obsega je zadostovala
ekipa gozdne uprave. Za nekoliko večjo so priskočile
na pomoč sosednje gozdne uprave iz Bohinja, z Jesenic
in iz Radovljice. Pri ujmah katastrofalnih razsežnosti

Pri vseh pospravilih ujm je značilno predvsem prepozno ukrepanje. Od Marije Terezije do svobodne Slovenije je veljalo, da se je pravočasno pospravila »vsaka
lubadarka in najmanjše lubadarsko jedro«. Prevoz in
skladiščenje neobeljene hlodovine sta danes nadaljnja temeljna razloga za razvoj lubadarja pri nas.

pa so prišli pomagat še z drugih koncev Slovenije.
In to toliko časa, dokler stvari niso bile pospravljene.
Gozdarstvo je bilo solidarno po vsej državi in po ujmah
sposobno samo sanirati škodo, in to v potrebnem času,
da se niso razvili lubadar in drugi škodljivci, najkasneje
pa v letu ali dveh, seveda v pogojih nekdanjega deleža
državnih gozdov v Sloveniji. Danes pa …
Za beljenje in skladiščenje lesa so v preteklosti
poskrbela centralna mehanizirana skladišča, ki so
danes večinoma ukinjena. Mimogrede – centralna
mehanizirana skladišča so hkrati poskrbela za stalen
dotok vsega potrebnega območnega lesa za lokalno
lesno predelavo.
Bošt nad Vintgarjem, prava »sirota Jerica« v gozdnem
prostoru, v celoti v TNP, že na daleč vidni, nam
najbližji primer gozda, je v vseh pogledih opustošen.
Bošt pri gospodarjenju z gozdovi predstavlja šolski
primer prepleta pohlepa nekoč in danes; najprej ga
je ustvaril, potem pa razgradil. Pohlep je ustvaril
smrekove monokulture na neprimernih rastiščih
(razvoj škodljivcev) po stari nemški gozdarski šoli
»maksimalne zemljiške rente«. To prakso smo pri
nas prekinili v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja,
sedaj pa gozdove pohlep ponovno uničuje. Najprej
zaradi nemarnega (gozdni nered!) in nepravočasnega
ukrepanja in ne najprej zaradi lubadarja, potem zaradi
že v preteklosti stalno prisotnih stoletnih, polstoletnih,
desetletnih vetrolomov in snegolomov katastrofalnih
razsežnosti, šele na koncu pa zaradi »podnebnih
sprememb«. Nasproti Bošta, čez reko Radovno, se
nahaja »oltar Gorenjske«, kot mu pravijo domačini,
Hom (delno v TNP, v celoti v Zelenem pasu Bleda),
kljub vsemu z bolj sonaravno drevesno sestavo. Kako
bi bil videti slednji s široko, izravnano gozdno cesto
skoraj do vrha namesto zdajšnje traktorske poti?
Na Boštu se tudi danes pristopa velikopovršinsko,
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Pogled na gozd ostaja lahko naša, slovenska primerjalna prednost le v primeru, če bomo ohranili
malopovršinsko, medparcelno, sonaravno, večnamensko, trajnostno gospodarjenje z njim.
seka in spravlja se z velikimi stroji. Gozdna cesta je
nepotrebna, zadostovala bi utrjena traktorska pot po
terenu. Parkovnega doživljanja je v pogojih, ko se
doseže cilj v dobrih desetih minutah, prej pa v dveh
urah zmerne hoje, seveda konec. Bošt je primer velike
golosečne rane z vsemi negativnimi posledicami za
sama tla, pravilnih geometrijskih oblik, tako značilnih
za golosečni sistem gospodarjenja z gozdovi po
posameznih parcelah čez mejo. V Avstriji in še posebej
na avstrijskem Koroškem tak pristop uporabljajo
predvsem na strmih žičničarskih terenih. Tak tudi
»estetski tujek« v gozdnem prostoru verjetno vsaj malo
moti na primer tudi turista pri Osojskem jezeru. Estetska
vloga gozda je pomembna tudi s turističnega vidika.
Seveda gre pohlepnežem tak pristop močno »na jetra«.
Sploh je na primer upoštevanje samo gole ekonomike že
po posameznih linijah žičnega spravila v zavarovanih
območjih povsem nesprejemljivo. Tu gre za finančno
kompenzacijo med nedonosnimi žičničarskimi tereni
in mnogo bolj donosnimi kubiki, ki padajo praktično na
cesto. Tudi zato je kompleksnost TNP tako pomembna,
da se zagotavljajo vse ekosocialne in javne vloge gozda.
Mimogrede – tudi načrtovanje, izvajanje in sploh
organizacijo dela na zahtevnih žičničarskih terenih
v narodnem parku smo nekdaj kar solidno obvladali.
Včasih smo bili kar inovativni.
Vse, kar sem opisal, da se dogaja na lokalni ravni, se
dogaja tudi na območju celotne Slovenije. Gozdarska
panoga oziroma gozdno-lesna veriga kot gospodarska
panoga je v preteklih petindvajsetih letih doživela zelo
veliko sprememb. Državna politika je v evforičnem
uveljavljanju »novega reda« hitro in nepremišljeno
sprejela tudi ukrepe, za katere se je kmalu izkazalo,
da državi in panogi prej škodujejo, kot koristijo. Že
uveljavitev in postopek denacionalizacije z vračanjem

premoženja, tudi gozdnega, v celoti v naravi (svetovna
posebnost!) je povzročila dobesedno fevdalizacijo v
gozdarstvu in tudi družbi nasploh. Posebej omenjamo
vračanje gozdov cerkvi, ki je bila lastnica le dve leti (od
1939 do 1941, do začetka 2. svetovne vojne). Cerkev
je prodala ta zemljišča že daljnega leta 1858 fužinarju
V. Ruardu. Pozneje so prišla v državno last, z »RužićKoroščevo uredbo« leta 1938 pa so bila manipulativno
spet podarjena cerkvi za že omenjeni dve leti. Za
denacionalizacijo leta 1991 nekateri menijo, da je bil
storjen izvirni greh biblijskih razsežnosti.

Vračanje gozdov fevdalnega izvora (gozdnih veleposesti) je bila čista politična odločitev brez premislekov o posledični nacionalni škodi.
Sprememba družbene ureditve in izjemno velike
spremembe v lastništvu gozdov so pripeljale do ločitve
javne in poslovne funkcije prej enotnega gospodarjenja
z gozdovi. Na eni strani je bilo načrtovanje –
ureditveno, gojitveno z odkazilom drevja, načrtovanje
gozdnih prometnic, ekoloških in socialnih funkcij
gozda – preneseno na Zavod za gozdove Slovenije,
javno gozdarsko službo, na drugi strani pa na zasebne
izvajalske firme – izvajanje poseka, spravila, gojitvena
dela, skladiščenja lesa, vzdrževanje gozdnih prometnic
in komercialne dejavnosti. Medtem ko je stari način
omogočal univerzalni pristop, celovito, učinkovito,
usklajeno delo z edinstvenim narodnim bogastvom,
so se po novem funkcije razdelile na več subjektov z
zelo različnimi pogledi na stroko in z zelo različnimi
interesi.
Vrednote pri gozdarjenju so se spremenile. Še posebno
je bil ta odnos uveljavljen v gozdovih s posebnim
namenom (Zeleni pas Bleda, Triglavski narodni park).
Sistem je bil pred spremembami leta 1991 kljub
kakšni sporni zadevi za gozd in lesno verigo dober in
učinkovit.

Spoštljivost do gozda, etično ravnanje v smislu
upoštevanja vseh funkcij gozda, tudi ekoloških in
socialnih, sonaravno in trajnostno ravnanje so bili
v preteklosti osnovna načela, ki jih nismo smeli niti
želeli kršiti.
Nekaj posebnega je bila tudi t. i. biološka amortizacija.
Od prodanega lesa je šel točno določen del (slaba
tretjina) za biološka vlaganja (sadnja, zaščita, nega
mladja in gošče, drobna redčenja), varstvo in urejanje
gozdov, za gradnjo ter vzdrževanje gozdnih cest (tudi
zimsko) in vlak, tudi za socialne funkcije gozda in vse
ostalo. Vse načrtovane aktivnosti so se redno realizirale
praktično stoodstotno.
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Danes pa mora biti vse na papirju, čeprav za predpise
vemo, da v praksi pri njihovem spoštovanju in
uveljavljanju velja zakon močnejšega. Na vsakem
koraku se pojavlja zloraba predpisanega in nenapisanega,
pravo plenilstvo, inšpekcije pa so premalo učinkovite.
Ob
primanjkljaju
učinkovitega,
celovitega,
profesionalnega gozdnogospodarskega izvajalskega
jedra v vsakem od 14 gozdnogospodarskih območij
v državi smo na začetku bili priča »ljubiteljskemu
gozdarjenju« (sosedska pomoč, krožki, društva,
prostovoljci, brezposelni …). »Gasilske akcije« so se
kar vrstile. V nadaljevanju so se izvajalske zmogljivosti
pomembno povečale.
Zelo veliko moč imajo plenilsko naravnani večji ali
manjši podjetniki, ki svoj profit pogosto pridobivajo
z množico podizvajalcev. Med njimi so celo moderni
sužnjelastniki, katerih imena in priimke poznamo,
a so zaenkrat nedotakljivi. Nazoren primer je znana
zgodba GG Postojna – obrat v Marofu. Ti isti so imeli
najodgovornejše javne politične funkcije v državi in
bili hkrati lastniki proizvodnih kapacitet.

Slovensko gozdarstvo je soočeno z ujmami izjemnih
razsežnosti, vendar je kljub vlaganju nečloveških
naporov bistveno manj učinkovito, kot bi bilo pri
pomembnem povečanju deleža državnih gozdov.
Omenim naj še en izstopajoč problem. V gozdarstvu so
kot v delovno intenzivni panogi bile nesreče pri delu,
žal tudi s smrtnimi izidi, reden, a redek pojav. To, kar
se dogaja od sprememb gozdarstva naprej – izjemno
povečanje števila mrtvih – prav tako nujno zahteva
takojšnje učinkovite spremembe tudi na področju
varstva pri delu in zaščiti delavskih življenj.
V zvezi z gozdnim gradbeništvom le naslednje: z
internimi pravili, ki govorijo o 3.5-metrskih strojnih
poteh, vlakah in gozdnih cestah hkrati, so se v
preteklosti zgradile in se gradijo čisto spodobne ceste.
Zadnji, nam najbližji je poskus na Straži, kjer so
motene socialne funkcije gozdov. Za popolno ohranitev
mreže Riklijevih sprehajalnih poti ali stez, kot enkratne
izvirne dediščine tudi gozda s posebnim namenom –
Zeleni pas Bleda – kjer so izključeni kakršnikoli večji
gradbeni posegi razen najnujnejših, ostaja, kot doslej,
edina izbira spravilo lesa s traktorjem goseničarjem. Na
razvitem zahodu, v Avstriji in Švici, varujejo naravno
in kulturno dediščino ali s spravilom z žico ali pa s
helikopterjem kot sploh najskladnejšo rešitvijo. Kot
močno sporno se dandanes kaže tudi gospodarjenje z
varovalnimi gozdovi, ko se vlake gradijo praktično do
zgornje gozdne meje.
Stari GG Bled je izdihnil v trenutku, ko ni bilo več
enotnega gospodarjenja z gozdovi. Novi GG Bled

(beri Metropolitana!) kupuje les po vsej Sloveniji.
Les se, tudi sicer, v glavnem dnevno prodaja v tujino.
Prevaža in skladišči se neobeljen, kar povzroča razvoj
škodljivcev. Na terenu se pojavljajo ogromni kupi (tudi
v TNP na Pokljuki), sledi neposreden prevoz v Avstrijo,
tudi z avstrijskimi kamioni. Mnogokrat so parkirani kar
na terenu, tudi v Triglavskem narodnem parku. Zdajšnji
GG Bled je za posek in spravilo lesa kot prvo gozdarsko
podjetje v Sloveniji uvedlo strojno sečnjo s kompletno
tehnologijo (harvester in forwarder), in to v narodnem
parku.) Najprimernejša je namreč uporaba izključno v
suhem, zmrzlem terenu, pokritem s snegom. Priča smo
strojnemu neredu (velikopovršinsko »lesno-njivsko
razdejanje« – prizadeta je tudi estetska funkcija gozda),
zoranim cestam, poškodbam korenin. Raba težkih
strojev je za redno gospodarjenje z gozdom na takih
območjih v glavnem neprimerna.

Priče smo rabi in zlorabi težkih strojev, ki povzročajo
velike poškodbe gozdnih tal. Sledi popravljanje za
stroji uničenih gozdnih tal v nočnih in vikend akcijah. Pretiravanje pri rabi tal v stanju zmanjšane
nosilnosti in razmočenosti je tudi sicer značilno za
gozdarjenje povsod pri nas (npr. na Pohorju), kar je
ekološki kriminal.
Najbolj se zapleta v TNP zaradi njegovega gozda s
posebnim namenom (GPN) in zato poudarjenega javnega
interesa. Ustavno in zakonsko zaščitene poudarjene
ekosocialne funkcije tega gozda so nasprotne sedaj v
praksi zveličavnim proizvodnim funkcijam (načelo
gole ekonomike, profit za vsako ceno). Predstavnik
Triglavskega narodnega parka se je v konkretnem primeru
o uporabi težkih strojev opredelil šele v nadaljevanju, ko
je bila glavna škoda že povzročena, in to zelo nenačelno
s »čim manj«. Priča smo skrunjenju in plenjenju v TNP.
Narodni park naj bi bil »svetišče« naroda in države, pa
ga je država podarila v plenjenje.
Zaradi pretiranega uveljavljanja lastništva kot vrednote
(kar je seveda osnovno načelo kapitalizma) smo pogosto
priča izjemni grabežljivosti preko vsakega zdravega
razuma za vsak kvadrat narodnega bogastva. Nekateri
novi lastniki (ki seveda nimajo znanja kmeta, starega
lastnika gozda, kako gospodariti z njim) so v njem
videli le hiter vir zaslužka, izognili so se vsaki kontroli
in svoje parcele dobesedno izropali. Po enakem principu
lastništva in pohlepa so po svetu izropani gozdovi, ki
so pljuča našega sveta. Ob tem je pozabljeno, da prav
tako kot voda tudi zemlja in njeni plodovi pripadajo
vsem prebivalcem tega planeta.
V zadnjem desetletju je vse opisano pripeljalo do tega,
da večino, in to najkvalitetnejšega lesa, pobere »cesarski
Dunaj«, nekaj ga gre še v Italijo. Naša lesna industrija
je razen redkih izjem popolnoma propadla. Avstrija
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za ljudi zapira meje, za les tudi slučajno ne. Avstrijci
se nam lahko smejijo. Verjamem, da si niti v sanjah
niso predstavljali, do kakšne zlate jame bodo prišli, ali
pač. Odločilne so višje cene zaradi oplemenitenja naše
surovine in ogromne kapacitete žag, ki jih imajo. Tudi
tako se potrjuje neokolonialistični odnos bogatejšega
zahoda do manj razvitega juga in vzhoda.
Državotvornost slovenske politike je tako že na
samem začetku padla na izpitu. Razpad ponorele
Juge (20-milijonski trg!), vstop v EU, neučinkovita
birokracija, vnašanje neoliberalističnega načina
gospodarjenja, vznik ekspertokratov, plenjenje,
podkupljivost, nemogoča politizacija družbe – vse
to je posledično vplivalo tudi na gozdarsko politiko.
Odmik od stroke je velik. Posledica je tudi apatija med
strokovnjaki.

kakršnikoli družbeni ureditvi že moramo živeti, gre,
v bistvu, samo za boj za vrednote in civilizacijske
pridobitve.
Dovolj je državnega popuščanja osebnim interesom
močnih posameznikov in skupin ter njihovemu
neusmiljenemu plenjenju premoženja in narave ter
izkoriščanja delovnih ljudi. Država je dolžna (in temu
pravzaprav namenjena!), da zaščiti svoje državljane
in svoja naravna bogastva, da na vseh področjih
družbenega sobivanja uveljavlja javni interes. Poskrbeti
mora, da bo družba napredovala v skladu z danimi
pogoji in poskrbela za vse svoje državljane in hkrati
ohranjala naravna bogastva tudi za zanamce.

Če bi bilo v Sloveniji državnih gozdov vsaj dobra
polovica (še bolje pa do dveh tretjin), bi lahko bilo
gospodarjenje (kritična masa) z njimi v celotni Sloveniji optimizirano. Še posebej ob ujmah, ki smo
jim priča.

Po vsem tem se zastavlja vprašanje:

V kakšni državi želimo živeti? Verjamem, da večina
ljudi želi živeti v moderni eko-socialni skupnosti,
kjer bo sobivala z naravo in gojila razmeroma enakopravne medosebne odnose, ne pa v »zatohli«
družbi iz obdobja predmeščanskih razmerij, kjer
maloštevilni bogataši izkoriščajo večino (gre za fevdalizacijo ali, če hočete, neoliberalizacijo družbe) in
kjer se zaradi kopičenja denarja uničuje narava.
Poslušamo, da smo socialna in pravna država, da smo
ekološko zavedni, da napredujemo … V resnici smo
v zadnjih desetletjih (najbrž tudi s pomočjo Evrope
same) razvili neoliberalistične odnose do že skrajnega
izkoriščanja delovnega človeka, do revščine velikega
dela državljanov, do plenjenja naravnih vrednot, celo do
različne pravne obravnave državljanov. Nočemo živeti
niti v kakšnih modernih poltotalitarnih sistemih. V

Enostavno dovolj je! Naj gre narodu, kar je narodovega!
Država mora ukrepati in poskrbeti, da se ponovno
vzpostavijo pogoji za uveljavitev javnega interesa.
Na področju gozdarstva mora država na kakršenkoli
način pridobiti nazaj velik del gozdov. Predvsem gre za
cerkvene veleposestniške gozdove fevdalnega izvora, še
posebno v Triglavskem narodnem parku. Vzpostavi naj
se prvotno stanje, tudi zaradi popolne izgube zaupanja
v njeno gospodarjenje (finančni škandal mariborske
nadškofije!). S tem bi se odločilno povečala površina
državnih gozdov, ki je trenutno ključni problem. Stanje je
20 : 80, ravno obratno, kot je bilo pred denacionalizacijo.
Proizvodne kapacitete (vse gospodarske storitve) bi
zadostovale tudi za delo v zasebnih gozdovih, še posebej
za tisti del, ki je danes, iz takih in drugačnih razlogov,
popolnoma brez gospodarjenja.
Ponovno se morajo uveljaviti vrednote, kot so sonaravno
in trajnostno gospodarjenje, proizvodne funkcije gozda
se morajo uravnotežiti z ekološko in socialno. Ekološko
socialne funkcije gozda je potrebno uveljaviti tako kot
za vodo – z ustavnim določilom. Gozd kot narodno
bogastvo mora preseči slepo čaščenje zasebnih koristi
in poudarjenih proizvodnih funkcij. Določbe Zakona
o gozdovih o nadomestilih za omejeno gospodarjenje
zaradi poudarjenih eko-socialnih vlog gozda (GPN)
niso nikdar zaživele. V bodoče mora država postati
korekten in izviren skrbnik javnih funkcij gozda.
Gozdarska panoga se mora nujno preseliti v resor
Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo v preteklosti
prisiljeno sprejeti vlogo zapostavljenega dela
kmetijskega gospodarjenja, pogled na stroko pa je bil
pretežno gospodarsko pridobitniški.
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V državnih gozdovih bi bilo potrebno ponovno
uvesti enotno gospodarjenje – univerzalni pristop
(načrtovanje in izvajanje pod isto streho). Organizirati
bi se moralo javno, delno profitno podjetje za izvajanje
vseh neprofitnih del v gozdarstvu – gojenje z nego,
varstvo gozdov, ureditvena dela, vzdrževanje gozdnih
prometnic, izvajanje vseh javnih in eko-socialnih vlog
gozda.

Pridobitev čim več javnih gozdov bi morala biti
trajna prednostna naloga države Slovenije. Tudi
za lokalno, domačo lesno predelavo bi moralo biti
prednostno poskrbljeno.
Človek bi od lokalnih gozdarjev in lesarjev pričakoval
malo bolj državotvorno držo, ne pa branjenje
dosedanjega stanja! Poskusi na primer občine
Radovljica za izgradnjo večje žage in primarne
predelave območnega lesa zaenkrat niso uspeli. Dejstvo
je tudi, da izvajanje osnovnega načela delovanja EU
o prostem pretoku ljudi, blaga, storitev itn. postavlja
manj razvite članice v čisti neokolonialni odnos z bolj
razvitimi. Cena za varnost je izjemno visoka. To smo,
očitno, vzeli v zakup.
Ali si Triglavski narodni park še zasluži to ime in je
primer Bošta samo primer slabe prakse? Verjetno
mej ne bomo ožili, ali pač? Seveda jih bomo le širili.
Najprej imam v mislih širjenje TNP do sotočja obeh

Sav. Z Zelenim pasom Bleda je to že praktično dejstvo.
Žal Odlok o Zelenem pasu Bleda (predlog že iz leta
2011) doslej, zaradi nekaj tisoč evrov na leto in raznih
interesov, ni bil sprejet. Ostaja tako le ozek pas med
njim in TNP, v prehodnem območju med nižino in
visokim platojem.
Če na koncu preidem iz gozdarstva na obveze države
do celotnega naravnega bogastva Slovenije, lahko
rečem le, da bo morala imeti v vsakem trenutku
skrajno prijazen odnos do vse svoje narave. Ne le do
območij Nature 2000 (kjer se stanje obvezno ne sme
poslabšati) in vseh drugih zavarovanih površin, temveč
mora zaradi vsesplošne izjemne pestrosti majhne
države zaščititi tudi druge, zaradi ciljne samooskrbe
pa dosledno in nepopustljivo naše kmetijske površine.
Žal pristojni minister tovrstna prizadevanja označuje z
»ekoterorizmom« – v povezavi z aktualno investicijo
Magna-Steier na Dravskem polju. Odgovorna država bi
morala imeti spisek zapuščenih obratov in degradiranih
površih nasploh kar na zalogi.
Prvi pogoj, da se to lahko realizira, je, da se pri
načrtovanju potrebnih posegov v okolje pravočasno
vključi vse deležnike, še posebej prizadete lastnike
zemljišč, da se načrtuje večvariantno, da se omogoči
optimalen izbor glede na kakovostno presojo vplivov
na okolje, upoštevajoč neodvisno stroko in »zdravo
pamet«, in da se ne gleda le na ceno. Prizadetim se mora
nuditi dogovorjene optimalne in ne prisilne rešitve.
Miro Kapus, univ. dipl. ing. gozd.
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Polemiziramo
Bled ostaja neurejena turistična
destinacija

Glavna turistična sezona na Bledu je izzvenela. Statistični
podatki bodo le potrdili, da je bila glede na število turistov/
obiskovalcev še uspešnejša kot v preteklem letu. Zgodila
se nam je množica turistov, ki ni bila posledica načrtovanih
strateških potez. Bled nanjo ni bil pripravljen. Pristojna
in odgovorna za nastalo situacijo, to sta Občina in Zavod
za turizem, sta izhod iz neobvladane kaotične situacije
videla v sramotnem apelu, ki ga je na slovensko javnost
naslovil Matjaž Berčon, takrat županov svetovalec za
infrastrukturno in strateško načrtovanje ter v. d. direktorja
Turizma Bled: »Zlasti na dnevne, slovenske obiskovalce
apeliramo, da se morda v poletnih mesecih izognejo Bledu
in si ga za svojo destinacijo izberejo jeseni ali spomladi,
ko ni takšne gneče.« Ni pomembno, v kakšnem kontekstu
je bila izjava izrečena, šteje le, kako jo je slovenska
javnost dojela. Odzivi v medijih pričajo o tem, da bi se
blejski župan za izjavo svojega svetovalca moral javno
opravičiti.
Razvoj blejskega turizma gre v smeri množičnega
turizma, kar je za Bled, ki je njega dni slovel kot urejeno
in kakovostno letovišče, lahko pogubno. Kakovost
življenja domačinov se slabša, finančno korist si
prisvajajo veliki igralci (večje hotelske družbe ...).

Tudi ureditev ožjega središča Bleda, ki se izvaja na osnovi izbrane natečajne rešitve in novega koncepta zasaditve parkovnih površin, podpira množični turizem.
Ne gre za obnovo, temveč za preoblikovanje tega
prostora, ki sledi ciljem investitorjev, da bo iztržek
njihove investicije čim večji. Tako se blejski parki (javno
dobro v lasti občine), ki so prepoznavna značilnost
Bleda, in vrtno-arhitekturna dediščina spreminjajo
v zabaviščni in prireditveni prostor, ki ga trži Zavod

za turizem. Z organizacijo in ponudbo nekaterih vrst
prireditev v objezerski prostor privablja množice, ki
pohajajo, posedajo in poležavajo na zelenih parkovnih
površinah. Vso sezono je bil v parku ob jezerski
obali nameščen prireditveni oder, ne da bi Zavod
za to pridobil okoljevarstveno in kuturnovarstveno
soglasje pristojnih organov. Kazil je podobo najbolj
prepoznavnega območja Bleda. Zvrstilo se je več
kot 40 prireditev, spremljajoči hrup se je razlegal čez
obronke jezerske sklede in marsikateri domačin in
hotelski gostje so bili prikrajšani za miren spanec. Kot
prispevek h kulturnemu turizmu naj se ohranjajo le
tradicionalne in kakovostne prireditve (Blejski dnevi,
Festival Okarina, Festival Bled).
Območje osrednje promenade se je spremenilo v
prostor uličnega prehranjevanja, kar pomeni nelojalno
konkurenco gostinskim lokalom v neposredni soseščini
in tudi širše. Na največji stojnici je svojo hrano in pijačo
prodajalo kar Turistično društvo Bled!
Bled ostaja neurejena turistična destinacija.
Obiskovalcem ne zagotavlja potrebnih parkirnih mest.
V strategiji prostorskega razvoja Bleda (OPN, sprejet
2014) sta bili opredeljeni dve lokaciji za osrednji
parkirni hiši: ob Ledeni dvorani in ob vstopu na Bled,
v območju Seliš. Slednji se je občina že odpovedala v
dobro donosnejših objektov. Realizacija parkirne hiše
ob Ledeni dvorani pa (na srečo) ostaja le pobožna želja.
Neurejena so divja kopališča, ki jih občina sicer tolerira,
ne opremi pa jih z minimalnim higienskim standardom,
to je montažnimi sanitarnimi enotami, kakršne sicer
»krasijo« parkovne površine v ožjem središču Bleda
med množičnimi prireditvami.

Pomanjkljivo je osvetljena jezerska promenada, to
je sprehajalna pot okoli jezera.
Razpadajočo vilo Rikli, v podobnem stanju je tudi
zgradba TVD Partizan, bi bilo potrebno odstraniti.
Pločniki so velikokrat zanemarjeni, med glavno sezono
bi bilo treba koše za smeti izprazniti tudi večkrat na
dan. Občinskim redarjem pa ne bi škodil tečaj o kulturi
komuniciranja.
Na vprašanje, zakaj Bled ostaja neurejena turistična
destinacija, ni enoznačnega odgovora. Dejstvo pa je,
da občina in Turizem Bled, ki sta odgovorna za tako
stanje, postavljata napačne prioritete; kot da stavita na
načelo »kazino efekta«, pri katerem je pomemben le
dobiček/izkupiček. Gradnja parkirnih hiš in njihovo
vzdrževanje je strošek, od ureditve ožjega središča
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Bleda, ki ima trenutno prioriteto, pa si gre obetati bogat
iztržek. Neobstoječa strategija turističnega razvoja
Bleda je izvorni greh.
Ta čas Turizem Bled pripravlja strategijo turističnega
razvoja. Gre za zavod s statusom zasebnega zavoda, ki
deluje v javnem interesu. Kako zasebni zavod, v katerem
vlada logika trga in katerega glavni cilj je dobiček, deluje
v javnem interesu na področju spodbujanja turizma,
ni opredeljeno. Pri taki organizacijski obliki oziroma
statusu sta nadzor zavoda in moč vplivanja na izvajalce
storitev vprašljiva. Neodgovorjeni sta vprašanji, ali je
zavod, ki je bil ustanovljen z javnim pooblastilom občine,
gospodarski subjekt in kako se vključujejo deležniki.
Med ta čas znanimi ustanovitelji zavoda so poleg občine
še gospodarski subjekti: hotelirji in turistične organizacije,
ki zastopajo predvsem svoje (gospodarske) interese.
Pred meseci je zavod javno pozival, naj se zainteresirani
priključijo k ustanoviteljem s plačilom pristojbine (najnižji
znesek 5.000 evrov!). Trenutno zavod finančno podpira
občina, na trgu pa nastopa kot privilegirana organizacija,
ki nelojalno odvzema delo preostalim.

Zavod za turizem bi moral biti javni zavod, ustanovljen z namenom, da služi javnemu interesu in odgovarja uporabnikom, to je vsem aktivnim lokalnim
turističnim akterjem, hotelirjem, gostincem, trgovcem, sobodajalcem, pletnarjem, fijakarjem. Vsak od
»cehov« naj bi imel v zavodu svojega predstavnika.
Gre za aktivne akterje, ki imajo zaradi neposrednega
stika s turisti izkušnje in vedo, kako turisti doživljajo
Bled, kaj prepoznavajo kot pozitivno, nad čim so bili
razočarani in kaj so doživljali kot problematično.
Direktor zavoda bi moral biti človek z Bleda, z dolgoletno
kilometrino v turizmu, z vizijo in sposobnostjo predvidevati
razvoj dogodkov. Najpomembnejšo gospodarsko panogo
na Bledu bo dobro vodil le ustrezno podkovan (strokovno
in izkustveno) domačin, z ekipo, ki ji bo mar tako trajnostni
kot zeleni turizem, pa ne le na deklarativni ravni. V ekipi
morajo biti ljudje, ki se zavedajo, da ni vse le v dobičku/
denarju, ampak gre tudi za to, kaj je pomembno za Bled,
za lokalne prebivalce ter ohranjanje naravne in kulturne
dediščine. Njihova miselnost mora temeljiti na okoljski in
ekološki vzdržnosti, trajnostnem razvoju in odgovornosti
do prihodnjih rodov.

odigrali visoko usposobljeni strokovnjaki, ki jih v
Sloveniji ni malo, na Bledu pa jih ne premoremo.
Usmeritev občine k trajnostnemu turizmu bi morala
vključevati tudi sodelovanje lokalnega prebivalstva. Priča
pa smo postopnemu izločanju civilne družbe iz odločanja
o razvoju našega mesta in prikriti realizaciji kapitalskih
interesov pod krinko urejanja prostora. To trditev naj
podkrepimo z dejstvom, da javnost v postopku priprave
OPPN za ožje središče Bleda ni imela možnosti, da bi se
opredelila do koncepta zasaditve parkov in rabe prostora.
Koncept je nastal mesece po tem, ko sta bili javni
razgrnitvi zaključeni. Namestitev začasnih objektov v
parkih, ki le-te v času prireditev spreminjajo v zabaviščni
in prireditveni prostor, pa je bila dokončno določena skoraj
leto dni po razgrnitvi. Glede ureditve jezerske promenade
se je občina odločila za javni natečaj. Izvedla ga je
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Povedno je
dejstvo, da je občina kot naročnik natečaja v komisijo, ki
je ocenjevala prispele elaborate, imenovala tudi Matjaža
Berčona, takrat še direktorja občinske uprave, in kar dva
predstavnika Sava hoteli, torej kapitala. Civilna družba
ni imela možnosti za soodločanje o najprimernejši rešitvi
med petimi nagrajenimi.

Urejanje prostora in strategija sta tesno povezana.
Strategija razvoja turizma je tista, ki določa, kako se
bo prostor uredilo.
Na Bledu je bila že ubrana obratna smer. Pri načrtovani
ureditvi prostora gre za preoblikovanje prostora po
željah kapitala. Žrtev tega so tudi stara parkovna
drevesa, ki jih odstranjujejo »zaradi koncepta«.
To, da Zavod za turizem lokalnega prebivalstva doslej ni
vključeval v pripravo strategije razvoja turizma, je med
drugim v nasprotju s smernicami evropskega projekta
GEMS, v katerega je vključena tudi občina Bled. Gre
za projekt, ki vzpostavlja mrežo majhnih alpskih mest
– turističnih destinacij – z namenom, da je turistična
dejavnost v tradicionalnih okoljih usmerjena v trajnostni
razvoj. Projekt izrecno poudarja pomen vključevanja
lokalnega prebivalstva in civilnih organizacij, kot je
na primer Društvo za varstvo okolja Bled. Temeljno
izhodišče pri projektu je izkustvena ugotovitev, da
turistična dejavnost vpliva na kakovost življenja
lokalnega prebivalstva in tudi na naravno okolje.

Zatorej pripravimo strategijo turizma skupaj, da nas množični turistični obisk ne bo znova presenetil na način in v
obsegu, kot se nam je to zgodilo v lanski poletni sezoni.

Proces priprave strategije razvoja turizma bi se moral
začeti s »strateško konferenco«, na kateri bi vsi
deležniki v turistični dejavnosti na eni strani in lokalno
prebivalstvo na drugi strani imeli priložnost slišati o
pričakovanjih in interesih vseh tistih, ki se prepletajo
v tem prostoru. Dosežen konsenz je lahko podlaga za
oblikovanje strategije, pri čemer naj bi odločilno vlogo

Društvo za varstvo okolja Bled, članek objavljen
v Dnevnik- v Objektivu 9.decembra 2017
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Strategijo turizma nam narekuje
pokrajina sama
Že samo ob pogledu na enkratno pokrajino ob jezeru
občutimo harmonijo, ki nas umiri. Bolj ji je blizu
spevna in uglašena ljudska ali umetna pesem kakor
hrupna koračnica z ognjemetom.
Filigransko oblikovana in stoletja negovana kulturna
krajina nagovarja k spoštljivemu pristopu.
Dragocen, kultiviran prostor, ki so ga že davno nazaj
prepoznali romarji, Arnold Rikli pa je z naravo
uglaševal prve urbane pribežnike, nas vabi k oddihu,
ne k razvrednotenju, kot smo ga doživeli to poletje.
Blejski park se je spremenil v zabaviščni prostor – z
vsakodnevnimi sejemskimi veselicami – tako podnevi
kot ponoči.
Kot da ne bi več prepoznali vrednot tega prostora!

Domačine in delavce v turizmu vabimo k razmisleku
in uglasitvi, tako da naravnajo svoje dejavnosti na
način, ko se harmonija prostora preplete z vsebino,
ki jo vnašajo v ta prostor.
Neprimerne prireditve tik ob jezeru povzročajo hrup in
nemir ljudi – tako goste kot gostitelje vznemirjajo in
odvračajo od bistva tega dragocenega prostora.
Zvok, ki se širi preko vode – saj jezero deluje kot
opna bobna, narašča in nizki toni/basi butajo – v naše
domove in vse druge nastanitvene objekte.

Take prireditve se nikakor ne bi smele odvijati ob
jezeru, kjer nas narava in kulturna krajina nagovarjata
k umiritvi in predahu.
Preseliti jih je potrebno v posebej za to namenjene
in zvočno zavarovane prostore, kjer se bodo te vrste
zabave željni lahko nemoteno veselili do poznih ur.
Moteč hrup in daleč preseženi decibeli koreninijo v
dolgoletni neuvidevnosti, nasprotovanju organizatorjev
domačinom in pomanjkanju medsebojnega spoštovanja.
Pa tudi neučinkovitim dogovorom, nadzoru ter
neupoštevanju občinskih odlokov.
Razvoj in strategijo naj vodijo: spoštljivost,
uvidevnost, preudarnost in tankočuten pristop!
Spoštljivost domačinov in zaposlenih v turizmu do
kulturne krajine, v kateri živimo – na način, da jo bomo
obranili, ohranili in lahko predali našim otrokom.
Uvidevnost do gostov, ki prihajajo na Bled iz prenatrpanih
mest, kjer imajo urbanega, industrijskega hrupa več kot
preveč, po doživetje spoja kulture in narave.
Preudarnost, ki bo obranila in odvrnila grožnjo razprodaje.
Tankočuten pristop, ki bo omogočil trajnostni razvoj in
mirno bivanje ob pozidavi, ki bo ohranila in ustvarjala
kulturno krajino in domačinom omogočila možnost
zaposlitve in preživetja.
AnaMarija Kovač
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Lepoto kraja povzdigni z lepoto značaja
Občinski svetniki so na zadnji seji v letu 2017 med drugim
potrdili predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
OPPN ožje središče Bleda. S tem so Diagnostičnemu
centru Bled (DC), ki je bil predlagatelj dopolnitev in
sprememb, omogočili pravno podlago, da bo legaliziral
svoji »črni gradnji« – parkirišče ob DC in prizidek k
Hotelu Jekler – Restavracijo Labod. Pripravljalci predloga
so po že zaključeni javni razgrnitvi v besedilo predloga v
45. čl. OPPN ožje središče Bleda podtaknili parcelo št.
17/10, kar je svetovalec župana M. Berčon lakonično
opravičil, da gre za »redakcijsko napako«. Vedeti je treba,
da je parcela št. 17/10 v naravi pretežni del asfaltiranega
zemljišča na severni strani objekta, ki služi kot parkirišče
in dovozna pot k hotelu Jelovica, ki je bilo v času javne
razgrnitve (julij-avgust) še v lasti DC, od septembra
2017 pa je v lasti hotela Jelovica. Sprejeto dopolnilo tega
člena pa dopušča gradnjo novega objekta kot dozidavo
k obstoječemu Jeklerju, torej je bila načrtovana širitev
tudi na parcelo št. 17/10. Ta »redakcijska napaka« je v
svojem bistvu vsebinska sprememba in spodletel poskus
zavajanja ne le javnosti, temveč tudi vsaj dela svetnikov.
Pred glasovanjem je M. Berčon svetnike seznanil, da je
bilo v času javne razgrnitve podano veliko pripomb, kljub
temu so se odločili, da predlog ostane nespremenjen.
Kdo je odločil, da se pripomb javnosti ne upošteva?
Ali so bili to investitorji in načrtovalci teh območij?
Svetniki si tega vprašanja niso zastavili, niso zahtevali
razlage, argumentov, obrazložitve. Brez razprave so se
odzvali kot uglašen glasovalni stroj ter z dvigom zelenega
kartona predlog odloka potrdili. Ustregli so pričakovanju
črnograditelja, javni interes je bil v tem primeru najbolj
postranska zadeva.
Z vidika ohranjanja prostorskih vrednot, ki so v
nadrejenem OPN (sprejet 2014) jasno opredeljene,
so ravnali neodgovorno, saj so zasebni interes (DC)
postavili nad javnega (OPN). Svetniki, ki so na začetku
svojega mandata sprejeli OPN, so brez obrazložitve
za svojo odločitev pritrdili legalizaciji črne gradnje.
Gre za odločitev, ki je v neskladju z nadrejenim
prostorskim aktom. V OPN opredeljena zasnova
prometne infrastrukture vključuje tudi ukinitev parkirišč
znotraj parkovnih površin v neposredni bližini jezera.
Legalizacija črne gradnje vzpostavlja novo parkirišče v
ožjem središču Bleda.
Prav tako v OPN je zapisana ugotovitev, da je
zgodovinska značilnost Bleda njegova zelena podoba,
ki jo tvori velik parkovni sistem, zato se s ciljem
razbremenitve obale Blejskega jezera ohranja in
ureja parkovne površine in druge zelene površine na
širšem območju obale Blejskega jezera in središča
mesta. Obsega zelenih površin se ne sme zmanjševati.
Legalizirano parkirišče zelene površine zmanjšuje.
Z vidika ohranjanja kulturne dediščine (KD) pa velja
dodati, da je bil na zemljišču predhodno odstranjen

objekt Pod skalo 6 (leta 2015), k čemur je bilo podano
soglasje Ministrstva za kulturo, saj je šlo za stavbno
kulturno dediščino. Kulturno dediščino se je odstranilo
v dobro gradnje parkirišča.
S tem ko so svetniki omogočili legalizacijo parkirišča v
ožjem središču Bleda in ob upoštevanju vseh navedenih
dejstev, bi se lahko reklo, da je njihova odločitev
svojevrsten »prostorski precedens«.

Gre za še eno od spornih blejskih prostorskih zgodb,
ki je ponovno zbudila zanimanje za celoten projekt,
ki ureja ožje središče Bleda.
Ureditev tega prostora določajo OPPN ožje središče
Bleda, koncept zasaditve za območje in izbrana natečajna
rešitev za ureditev jezerske promenade. Pretežni del
obravnavanega območja zavzemajo parkovne površine
(Zdraviliški park, Pongračev park in Park ob jezerski
obali), ki so javno dobro v občinski lasti. Iz kronologije
postopkov priprave in iz načina odločanja oziroma
potrjevanja teh podlag je razvidno, da imajo skupni
imenovalec. Občina se je namreč izkazala kot mojstrica
v tem, kako nebodigatreba javnost v največji možni
meri izločiti iz postopkov odločanja. Občina namreč
deluje po načelu: manj javnosti, manj težav. Poti, ki
vodijo k doseganju tega cilja, so različne.
V ta namen se javno razgrnitev datira v čas visoke sezone
dopustov in šolskih počitnic in skromnejša udeležba
javnosti je zagotovljena. Tako sta bili javni razgrnitvi
v postopku priprave OPPN kot tudi letošnja v zvezi s
spremembami in dopolnitvami istega prostorskega akta
v juliju in avgustu. Javna obravnava, ki naj bi praviloma
potekala pred iztekom javne razgrnitve, pa je bila že 2.
avgusta 2017, torej le dva delovna dneva po začetku
razgrnitve. Kljub temu se je zbrala peščica občanov, kar
je bilo za občinsko stran presenečenje, saj so na javno
obravnavo prišli nepripravljeni. Svetovalec župana M.
Berčon, ki je to obravnavo vodil, jo je začel z besedami:
»Začenja se javna obravnava za spremembe OPPN
ožje središče Bleda. Kdo ima pripombe?« Uvodne
predstavitve in obrazložitve za predlagane spremembe
in dopolnitve odloka ni bilo. Javne obravnave se, kot je
to sicer običajno, tudi ni snemalo.
V uvodu opisana »zgodba« in stališče občine do
predlogov in mnenj pripombodajalcev med javno
razgrnitvijo je vzbudila zanimanje za celoten projekt.
Pokazalo se je, da prej omenjena redakcijska napaka
ni edina. Razlika je v tem, da so bili predlagatelj
sprememb in načrtovalci v aktualnem primeru z žlico
v medu zasačeni še pravočasno, torej pred odločanjem,
medtem ko je tokratni skrbni pregled vseh podlag,
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ki določajo urejanje predmetnega prostora, pokazal,
da so izdelovalci besedila odloka in občina javnost v
postopku priprave OPPN na pretkan način zavedli.
Kronološki pregled postopka priprave OPPN razkrije,
da se besedilo OPPN, ki je bilo javnosti predstavljeno
v času prve in druge javne razgrnitve, pomembno
razlikuje od besedila veljavnega OPPN. Če odmislimo
vsebine, ko gre za upoštevanje pripombodajalcev, lahko
ugotovimo, da so izdelovalci odloka po že zaključenih
obeh javnih razgrnitvah spreminjali vsebine posameznih
členov, dodali so nove člene, spremenili pa so tudi
členitev odloka. Korektno bi bilo, da bi v takem obsegu
spremenjen odlok oziroma besedilo ponovno javno
razgrnili. To se ni zgodilo. Koncept zasaditve območja,
gre za strokovno podlago k OPPN, je nastal skoraj leto
dni po zaključenih javnih razgrnitvah. Izdelava le enega
koncepta zasaditve je v neskladju z 159. čl. OPN, ki
za strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN, v
konkretnem primeru torej parkovnih ureditev, določa
izdelavo vsaj dveh variantnih rešitev ali javni natečaj.

Glede ureditve jezerske promenade pa se je občina
odločila za javni natečaj. V ocenjevalno komisijo, ki
je bila sestavljena iz lihega števila članov na način,
da ima naročnik (občina) zagotovljeno večino, je
občina imenovala, med drugimi, tudi dva predstavnika Sava hoteli d. d. in takratnega direktorja občinske uprave M. Berčona.

Odgovor na vprašanje, zakaj enega glasu ni namenila
predstavniku lokalnega prebivalstva namesto dvema
predstavnikoma kapitala, vedo samo »posvečeni v
zadevi«. Naj spomnim, da je pretežni del prostora, o
ureditvi katerega se je odločalo, javno dobro v občinski
lasti. Podpora stroke k spremembam, ki so jih narekovali
občina in investitorji, ki mejijo na parkovne površine,
projektu, sicer potrjenemu s strani občinskih svetnikov,
ne daje legitimnosti. Iz koncepta zasaditve in iz izbrane
natečajne rešitve za ureditev jezerske promenade je
razvidno, da ne gre za obnovo območja, temveč za
preoblikovanje ožjega središča Bleda. Posledično se bo
v tem delu spremenila tudi podoba Bleda. Načrtovana
obsežna betonska stopnišča na vzhodni in zahodni
strani Kazine, ki segajo v priobalni pas, krčijo zelene
parkovne površine. Načrtovani podzemni konstrukciji
v parku pod občinsko zgradbo in v nadaljevanju čez
cesto v priobalnem pasu, ki naj bi služili postavitvi
montažne tribune pod občino in montažnega odra
v priobalnem pasu, pričajo, da naj bi se ta del parka
spremenil v prireditveni in zabaviščni prostor. Koncept
zasaditve tega območja pa parkovne površine, sicer
vrtno-arhitekturno dediščino, spreminja do te mere,
da bodo »zaradi koncepta« odstranjevali sicer zdrava,
nepoškodovana drevesa. Nekaj je že bilo odstranjenih,
za nekatera med njimi občina predhodno ni pridobila
niti kulturnovarstvenega soglasja. Šele široka podpora
lokalnega prebivalstva daje odločitvam, ki spreminjajo
podobo Bleda in rabo prostora, legitimnost. V tem
smislu je načrtovana ureditev nelegitimna. Evidentno
je bilo kršeno načelo javnosti odločanja. Seveda o
zakonitosti postopkov priprave OPPN ožje središče
Bleda oceno lahko poda le pristojna institucija.
Občinski svetniki so potrdili tako OPPN kot tudi
koncept zasaditve in izbrano natečajno rešitev za
jezersko promenado. Potrdili so uvajanje novih imen:
Razgledišče, Jezerska promenada, Ledeniška morena,
spremembo imena Vila Rikli v Riklijevo zdravilišče,
ki se je zgodila na predlog ZVKD Kranj z dokaj
nebulozno obrazložitvijo (2015). Pomenljivo je, da je v
istem letu lastnik hotela Jelovica v sodni register vpisal
Hotel Rikli d. o. o. in na začetku leta 2017 v zemljiško
knjigo lastništvo na parceli 17/1, na kateri se nahaja
Hotel Jelovica, Rikli hotelska in turistična dejavnost d.
o. o. Naključje ali dogovorjeni »timing«?
Iz zadev, ki so predmet tega članka, je razbrati, da
ZVKD Kranj in občina sodelujeta tako dobro, da se
ob radodarnem dajanju soglasij Zavoda k posegom
v raznovrstno kulturno dediščino, lahko zastavimo
vprašanje, ali je Zavod varuh KD ali kapitalskih
interesov.
Povedno je dejstvo, da je bilo med izdelovalci odloka
tudi podjetje ADkrajine d. o. o. Podjetje na Bledu že
poznamo, saj je pripravilo projekt za obnovo šolskega
športnega igrišča. Tisti, ki smo dnevno iz neposredne
bližine spremljali takratno dogajanje na gradbišču,
vemo, da so bile raznovrstne komisije redne obiskovalke
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gradbišča. Kar se je spredaj gradilo, se je zadaj podiralo.
Kako je mogoče, da občina, kljub fiasku s športnim
igriščem, še naprej sodeluje s tem podjetjem? Morda
je odgovor, da se je sodelovanje ADkrajine d. o. o. z
občino začelo v času, ko je direktor občinske uprave
postal sedanji svetovalec župana M. Berčon? Nesporna
ugotovitev je, da je projekt ureditve središča Bleda v
domeni prav omenjenega podjetja; izdelalo je krajinsko
urbanističa izhodišča za urejanje obale Blejskega
jezera za OPN (2012), omenjeni koncept zasaditve
(maj 2015), sodelovalo pri pisanju odloka o OPPN,
seveda pa izdeluje tudi načrte krajinske arhitekture z
zasaditvenimi načrti za fazno urejanje parkov.

njihovih vrstah ostaja svetnik, ki se je v času mandata
zaposlil v podjetju Infrastruktura, katerega ustanovitelj
je občina. Ni naključje, da občina še ni sprejela kodeksa
ravnanja lokalnih izvoljenih predstavnikov.*

In kakšna je pri tem vloga lokalnih politikov? Nekritično
potrjevanje zadev, ki posegajo v javni interes, vedenje
o tem, da javnost ni bila seznanjena niti s konceptom
zasaditve niti ni imela možnosti soodločanja pri izbiri natečajne reštve za ureditev jezerske promenade,
pričajo o tem, da se izvoljeni predstavniki lokalnega
prebivalstva oddaljujejo od tistih, ki smo jim omogočili
vladanje in vse bolj zastopajo interes kapitala in partikularne lastne interese ter povezanih skupin v ozadju.

»Nesnaga v komuniciranju«, ki se je nabrala v teh
letih, nehote spomni na Avgijev hlev, zgodbo iz grške mitologije, ki se je zapisala v evropski in svetovni kulturni spomin.

Zaupanje ljudi v izvoljene predstavnike utemeljeno
pada, s tem ugled lokalne politike, saj je moralne in
družbene odgovornosti med njimi in drugimi upravljalci
občine vse manj zaznati.
Svetniki brez integritete in moralnih načel ne zmorejo
refleksije niti o tem, kaj se jim dogaja znotraj lastne
skupine. V svojih vrstah tolerirajo svetnika in svetnico,
ki sta na Bledu prijavljena fiktivno. Dopuščajo, da v

Strinjam se z ugotovitvijo nekdanjega poslanca, Ivana
Hvalice, – on bo že vedel –, da »so politiki pokvarljivo
blago«. Po treh mandatih vladavine jedrne skupine,
zbrane okoli župana, se kaže, da občinska oblast
(politični in upravni del) v prostorskih zadevah deluje
in odloča v interesu in dobro skupin, ki jim je edini
cilj iz tega prostora iztržiti čim več, ne oziraje se na to,
kakšne posledice ostajajo v prostoru.

Starejše generacije Blejcev, ki smo osnovno šolo
obiskovale v zgradbi, kjer domuje Višja strokovna
šola za gostinstvo in turizem, še pomnimo, da se je
fasadni venec z grafiko marjetic na bordo rdeči podlagi,
ki še vedno krasi zgradbo, začel in zaključil s stavki
modrosti. Modrost, ki je bila zapisana nad vhodom v
zbornico, bi morala danes krasiti fasado nad vhodom
v občinsko zgradbo: Lepoto kraja povzdigni z lepoto
značaja.
* Evropski kodeks ravnanja lokalnih in regionalnih
izvoljenih predstavnikov; gre za priporočilo Sveta
Evrope (Recommendation 60 iz leta 1999), ki ga je
sprejel Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope.
Sonja Dornik

Opozarjamo
Blejski most – vstopna vrata na Bled
»Od lani se ni tukaj še nič spremenilo – kraj je še
zmiraj lep, da ga ni nikjer lepšega, ljudje so prijazni
in narodski duh se še vedno živo glasi v veseli družbi
– ali tudi ceste in pota so še zmiraj tako gerde, kakor so bile, ali pa še gerji; pred Mlinom smo komaj
iz blata izvozili,« je leta 1850 v Novicah svojo pot na
Bled opisal dr. Janez Bleiweis.
Dobrih 160 let kasneje, v parafrazirani obliki na
Bleiweisov opis poti na Bled, lahko primerjamo: Od

lani se tukaj ni nič spremenilo – kraj je še vedno lep,
da ga ni nikjer lepšega, ljudje so prijazni, ali ceste so še
vedno tako nepretočne, kakor so bile, ali pa še bolj; iz
Lesc smo se do Bleda komajda prebili. Čakanje v koloni
pločevine ima ob lepem vremenu le to prednost, da se
lahko naužijemo pogledov na gorato verigo od Julijcev
do Karavank, ki kot venec impozantno obkroža Blejski
kot. Manj veličasten je pogled na obcestni prostor. Ob
slabem vremenu, ko oblaki ali megla zakrijejo vršace v
ozadju, pogledi čakajočih na vstop na Bled v počasnem
tempu drsijo skozi prostor neposredno ob cesti pred
Blejskim mostom. Na pragu v Imago paradisi nas na
krožišču, kjer se odcepi cesta na Royal golf igrišče,
preseneti umetna trava, ki krasi prostor v njem. Kako
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ceneno pred vrati zelenega Imago paradisi! Pogled na
Dino park in smetišče lesenih odpadkov v nadaljevanju
poti pa lahko pri marsikaterem prvoobiskovalcu Bleda
sproži vprašanje, ali je na pravi poti. Ko se končno prebije
na Bled, ga sredi krožišča pozdravi kup kamenja.
Prostor je tisti, ki naredi prvi vtis.

Ko vstopimo v prostor, zaprt ali odprt, ga zaznamo
celostno.
Meje, ki jih v njem postavlja človek, bodisi lastniške
ali občinske, ne smejo biti ovira, da obcestni prostor od
Lesc do Blejskega mostu ne bi bil negovanega videza.
Gre za vstopna vrata na Bled, v Imago paradisi.
Sonja Dornik

Jurski park na
Bledu
Poletna sezona. Peljemo se na Bled in na poti v obljubljeno
deželo čakamo in čakamo v koloni, ki se nikamor ne
premakne. Ko dolgčas doseže svojo najvišjo točko, nas
z desne strani pozdravi prijetno presenečenje. Nekaj
enkratnega, novega. Sedanja civilizacija časti Novo. To
Novo je hkrati Staro: pradavni Misteriji. In v to Staro sodijo
tudi dinozavri, ki so pred koncem 20. stoletja ponovno
oživeli. Pa saj niso bili nikoli iztrebljeni! Megalomanija je
človeška lastnost, ki nikoli ni izumrla. Tanki so po svojem
okostju in še zlasti po svojem namenu tragična replika
dinozavrov. Vzporedno s ponovnim utelešenjem strašil iz
pradavnine opazujemo tudi razvojne cikluse multinacionalk,
»vsejedih« zveri z nepremagljivimi oklepi.
Po filmu Jurski park so se dinozavri začeli pojavljati
povsod: na vrečkah v hipermarketu, na embalaži žvečilnih
gumijev, na brisačah, otroških majicah. Zmajčki so bili
demokratično izvoljeni v panteon otroških igrač. Zeleni,
modri, pisani, plastični ali plišasti, simpatični zmajčki
nikakor ne morejo vzbujati asociacij na apokaliptično
Zver. Ne, to je samo igra. In toliko kitajskih restavracij
nosi ime Zlati zmaj … Vendar zmaj ostaja zmaj in
ga uvrščamo med plazilce, ki so postali kultni liki
novodobnih babilonskih kozmogonij. S sestrično kačo si
deli enak jezikovni koren (»zmija«). S kačo si deli tudi
enako obsodbo v svetopisemskih besedilih.
Modrost 11 : 15 Za nespametne misli njihove
krivičnosti, ki so jih zapeljale v čaščenje brezumnih
plazilcev in zoprnih živali, si nadnje za kazen poslal
nešteto brezumnih živali,

16 da bi se zavedeli, kako človeka tepe prav tisto, v
čemer greši.
Rimljanom 1 : 22 Domišljali so si, da so modri,
pa so ponoreli 23 in veličastvo neminljivega Boga
zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic,
četveronožcev in plazilcev.
Večina ljudi zamahne z roko: »Pa saj ne častimo teh
zveri, saj niso resnične in, navsezadnje, otroci morajo
spoznavati zgodovino. Jurski park nudi izjemno
priložnost, da vstopimo v svet pradavnine.«
Res? Priložnost za ponovno čaščenje Velike Matere,
evolucijske Moči? Ali lahko občudujemo smešno
repliko svetišča Stonehenge in pri tem pozabimo, da
so druidski obredi zahtevali človeške žrtve? Moralna
nevtralnost postmodernega človeka opravičuje vse in
spregleda, da grozljivi bogovi Velikonočnih otokov niso
samo virtualna računalniška igrica. V postmodernem
relativizmu je občutek groze banaliziran, zreduciran na
zlagano psihoanalitično katarzo. Saj smo vendar presegli
črno-beli dualizem dobrega in zla. Zlo ne obstaja – vsaj
tako smo se učili že od otroških let: Kdo se boji črnega
moža? Nihčee! … To je, Nietzsche, ki se ni bal posledic
»volje po moči«, samouničevalne množične histerije ob
prihodu Nadčloveka, »črnega moža«, utelešenega duha
starogermanskih run, in pojava ostalih diktatorjev, ki so
zaznamovali zgodovino 20. stoletja. Čaščenje stvarstva
namesto Stvarnika poraja zmaje iz kozmičnega jajca
zlagane evolucijske dogme.
Jurski park pod Bledom ima seveda tudi svojo
podružnico: ko se turisti sprehajajo ob jezeru, v idilični
»podobi raja« naletijo na kipe parkljastih satirov,
ki vstopajo skozi nevidni »portal«. Kaj torej vstopa
na Bled? Zgodba, pisana v jeziku simbolov. A ne
pozabimo: Ouroboros, kozmična kača, grize lastni rep.
Marisa Monti

Zipline na območju
zavarovane doline
Brje?!
V Društvu za varstvo okolja Bled izražamo nestrinjanje z nekaterimi idejami o posegih in posegi samimi, za katere bi bilo potrebno poiskati prostor na
drugih lokacijah.
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Tak primer je zipline na območju podslapja jezu HE
Moste, zanimive tehničnokulturne dediščine. Treba bi
bilo narediti podobno kot v Planici, kjer so »zipline«
namestili na hrbtišče Goriškove športno-tehnične
kulturne dediščine, ne pa na območje posebne naravne
dediščine.
Eno od spornih načrtovanj je tudi zipline na Savi Dolinki
od Piškotarjevega do Blejskega mosta, vplivnem
območju zavarovane doline Brje.

Poseg bi, ponavljamo še enkrat več, povzročil motenje celovitega doživljanja narave in prostora.
Je tudi v območju Natura 2000, ki varuje najdragocenejše
dele narave in okolja v Evropi. V teh območjih
sta možna mehki sonaravni turizem in kmetijstvo,
potrebna je tudi uvedba ukrepov za izboljšanje stanja
zavarovanih območij, nikakor pa tja ne sodijo športnoadrenalinske dejavnosti. To je v popolnem nasprotju
s prizadevanjem prebivalcev, občine in društva, da to
območje ohranimo varno pred posegi in drugimi vplivi.
Zato bomo zahtevali takojšnji sprejem omenjenega
Odloka o Zelenem pasu Bleda.
V preteklosti smo se soočili z airloopingom, ki zaradi
celotnega »ambienta Bleda« v najširšem smislu, zaradi
hude prestrašenosti živali nasploh ter ljudi, ki hrup težko
prenašajo, ne sodi v ta prostor. Odlična ideja o sadnozelenjavnem gozdu potrebuje primernejšo lokacijo, saj
Brje s svojo specifično lego in specifičnim rastlinstvom
ni prostor ne za uspevanje predvidenih rastlin ne za
množično obiskovanje.
Društvo za varstvo okolja Bled

Ali je Bled še varno
bivalno okolje?
V zadnjih treh letih se je na Bledu zgodilo najmanj
devetinšestdeset vlomov v stanovanjske hiše in
poslovne objekte. Policija še vedno išče storilce in
poziva občane, naj vsako sumljivo osebo fotografirajo
ter jim tako rekoč na pladnju prinesejo dokaze o
vlomih. Hkrati pa dobro ve, da kriminalno četverko
sestavljata dva para oziroma dva mlada moška in dve
mladi ženski, ki se že štiri leta potikajo po blejskih
naseljih v lepem vremenu oziroma od pomladi do
jeseni. Storilci proučujejo varnostne razmere okoli
hiš in poslovnih objektov, navade občanov in njihove
odhode od doma ter pregledujejo, kje in kdaj bi
lahko varno vlomili. Skrivajo se v bližnji okolici in

v grmičevju ali drevju, pri sosednjih objektih, pod
napušči in balkoni. Uporabljajo mobilne telefone in
svoje delo opravljajo čez dan in ponoči, ko večina
krajanov mirno spi. Delujejo na območju celotne
občine od Zasipa do Mlina, najraje pa se potikajo
prav po središču Bleda. Praktično streljaj o policijske
postaje, ki pa je seveda opremljena z alarmi in
kamerami ter zato malo manj dostopna in malo bolj
varna.
Ena od teh žensk je menda tako majhna kot otrok,
saj lahko zleze v notranjost objekta skozi na kipanje
odprto okno in nato seveda omogoči ostalim, da se ji
pridružijo, ali pa umazano delo opravi sama, medtem
ko njeni pomočniki zunaj stražijo. Variant je seveda
več. Kot rečeno, lahko srečate par moških ali par žensk
ali pa mešan par, ki si ogleduje vašo hišo. Ne gre za
turiste, temveč za potencialne vlomilce. Če jim bo
uspelo priti v hišo ali stanovanje, vam bodo odnesli le
gotovino, druge stvari jih zaenkrat ne zanimajo, razen
pri vlomu v poslovne objekte, iz katerih odnesejo še
drugo blago. Ni pa izključeno, da vam utegne izginiti
tudi kakšen kos nakita.

Zelo pomenljivo je, da naj bi se o vlomih na Bledu
ne govorilo na glas, saj tovrstne govorice lahko
povzročijo paniko med turisti in posledično manjši
turistični priliv/obisk.
Zato naj bi se raje žrtvovalo varnost in miren spanec
občanov ter varnost njihovega premoženja in lastnine.
Pomembno je le, da število nočitev čez poletno sezono,
pa četudi gre le za eno- ali dvodnevne turiste, na Bledu
ne bo upadlo. S tem ko občinska oblast vpliva na
prikrivanje dejanskih podatkov o vlomih in na potrebno
obveščanje, ščiti prav vlomilce. Morda bi se veljalo
zgledovati po bohinjskem županu, ki je izjavil, da so
najpomembnejši lokalni prebivalci, sledijo stacionarni
gostje, na koncu pa so enodnevni obiskovalci. Saj ni
čudno, da smo v kaši, ali pa smo prav zaradi tega!
Dileme, ali je pomembnejša skrb za premoženje
lokalnega prebivalstva ali turistični izkupiček, ne bi
smelo biti. Eno drugega ne izključuje.

Varno okolje za lokalno prebivalstvo je varno okolje
tudi za turiste.
Kakšnega bivalnega okolja si torej želimo: varnega
ali nevarnega? Vsekakor takšnega, da bodo bivalne
razmere na Bledu urejene na način, da se nam ne bo
treba bati za lastno življenje in premoženje.
Špela Kapus
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Poročamo
Naravovarstveno delo Društva
Blejski labodi
Konec leta 2016 smo v Društvu za varstvo okolja Bled
prevzeli skrbništvo nad blejskimi labodi. »Uradni«
skrbnik labodov je sicer podjetje Sava hoteli Bled,
mi pa zanje opravljamo to plemenito delo. Denarja
za svoje delo nismo zahtevali. Podjetje Sava turizem
projektu nameni 750 €, a ta sredstva so namenjena
izključno veterinarski oskrbi in materialnim stroškom
(uniforme, zaščitna oprema, povračilo prevoznih
stroškov do veterinarske oskrbe) in jih na naš račun
ne prejemamo.
Najprej smo poskrbeli za labodko, ki je domovala
na travniku pod Zdraviliškim parkom. Tam razmere
res niso bile primerne za njeno bivanje. Ponoči sta jo
motila hrup obiskovalcev in javna razsvetljava, čez dan
pa trume obiskovalcev, ki so ji ponujali raznovrstno
(človeško) hrano. Na prsih je imela veliko bulo, ki je
bila posledica spanja in ležanja na trdi podlagi, ker
je ostali labodi niso pustili v vodo. Po mnogih klicih,
pogovarjanjih in dogovarjanjih so jo le prevzeli v azilu
za divje živali na Muti, kjer je bila operirana. Okrevala
je dobro; potem so jo preselili v neki ribnik, od tam pa
je kmalu odletela novim dogodivščinam naproti.
Prvi par labodov so na Bledu naselili leta 1902, zadnji
uvoz pa je bil leta 1973. Sedaj je v Sloveniji populacija
divjih labodov dovolj velika, da lahko živali same brez
človekovega vpliva naseljujejo prazne teritorije.
Sicer pa je bilo leto 2016 za blejske labode precej slabo.
Že poleti, preden smo jih prevzeli, so našli poginulega
laboda pod vilo Rog, konec avgusta pa so pletnarji našli
še dva mrtva labodja mladiča. Septembra je bil najden
labod pri vili Bled. Še živega smo odpeljali k veterinarju,

Najpopolnejša študija blejskih labodov je iz leta
1996 in je delo takratnih osnovnošolcev Žige Jana in
Jureta Slivnika pod mentorstvom Alenke Šimnic in
s pomočjo znanega gorenjskega ornitologa Borisa
Kozinca, objavljena v strokovni reviji DOPPS: ACROCEPHALUS, letnik 17, številka 77, 1996.
a ni preživel. Dva laboda sta poginila novembra, eden
pa decembra. Tako smo v enem letu izgubili pet odraslih
labodov in dva mladiča. Tudi januarja in aprila 2017 smo
žal izgubili dva. Vse živali so odpeljali na Veterinarski
inštitut, kjer so jih najprej testirali na viruse in bolezni,
pozneje pa nekatere še secirali, da bi ugotovili vzrok
pogina. Vseh rezultatov še nimamo. Težave imamo
tudi zaradi plačila obdukcije, saj je to strošek občine,
na območju katere se najde poginula ptica, ki je sicer
v »lasti« Prirodoslovnega muzeja. Preiskava vzrokov
pogina tako velikega števila osebkov iz populacije, ki
se večinoma zadržuje na Blejskem jezeru, je po našem
mnenju nujno potrebna, tudi zaradi zaščite ljudi v
primeru kužne epidemije. Kdo naj bi bil plačnik, nas
naravovarstvenike niti ne zanima.
V letu 2017 smo tako spomladi imeli le dve labodki
in laboda. Par, ki je gnezdil na otoku, si je izbral zelo
neprimerno mesto, kar se tiče obiskovalcev. Vsak, ki je
po zadnjem stopnišču prišel do obale, je želel narediti
»selfie« z labodko, ki je čepela na gnezdu in se z njega
ni premaknila ves mesec. Otoški delavci so gnezdo
ogradili in postavili table, tako da sta imela laboda malo
manj obiskov. Samec je iz neznanega razloga poginil
že v prvem tednu gnezdenja. Zato smo se odločili, da
labodko krmimo.

Le zaradi dobre volje in srčnosti zaposlenih na Blejskem otoku ter naših članov, predvsem Bojana Gogala in Miha Žvana, nam je uspelo, da se je v začetku
junija izvalilo šest mladičev.
Do vode jih je prišlo pet, zdaj so na jezeru ostali trije
zdravi in močni labodi, ki imajo že tudi označevalne
obročke na obeh nogah.
Junija 2017 so nas s Policijske postaje Bled klicali, naj
pridemo k njim po laboda. Našli so ga na avtocesti v
bližini Most proti Jesenicam. Pobrali so ga jeseniški
policisti in ga z »marico« prepeljali na Bled, kjer sta ga
prevzela Miha Žvan in Aleš Alijeski in ga odpeljala v
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regatni center, kjer sta ga izpustila. Šlo je za takrat leto
dni starega mladiča, ki je bil »doma« na Madžarskem,
na Blatnem jezeru, obročkan je bil v Tagorejevem
»sprehajališču« (Tagore sétány). Jeseni 2016 se je že
odpravil v Italijo, kjer je preživel zimo. Opazili so ga
na Lago di Canzolino, S. Cristoforo in Calceranica
Al Lago, spomladi pa se je po isti poti vračal proti
Madžarski, a je omagal pred Jesenicami. Zdaj je močan
in zdrav labod, izjemno velik za »blejsko« vrsto. Tudi
turisti opažajo njegovo nadpovprečno velikost.

Ob koncu leta 2017 je bilo na Blejskem jezeru šest
labodov, od tega dve samici, madžarski samec ter
trije mladiči.
Blejsko jezero je majhno, naravne obale skorajda ni in
na njem lahko mirno živi in gnezdi le eden do dva para
labodov. Glavna hrana divjih labodov je podvodno
rastlinje. Če tega ni, se odpravijo na pašo na travnik,
ko pa zaradi suše, zmrzali ali popasenosti zmanjka
tudi te, so na vrsti obiskovalci, ki jih krmijo. Če teh ni,
odletijo drugam. Velika težava so tuji turisti, predvsem
iz Azije, ki krmijo ptice predvsem v blejskih pristanih z
vsem, kar imajo v žepih, od čokolade, keksov do slanih
prigrizkov. Težava je tudi kruh, s katerim obiskovalci v
dobri veri krmijo ptice.

Če mislite ali vidite, da je labod v težavah, nas takoj
pokličite po tel: 031 617 851

Naravna vrednota Povirje
na vznožju Višc
Junija 2017 smo prevzeli skrbništvo nad naravno
vrednoto 5387 Povirje na vznožju Višc. Vsak, ki se
sprehodi okoli jezera, lahko v smeri od vile Zlatorog
proti regatnemu centru na desni strani opazi vodo,
ki mezi z vznožja grajskega hriba oz. Višc in se v
bližini izteka v Jezero. Gre za lehnjakotvorni izvir,
ki je edinstveni primer nastanka lehnjaka, kakršen je
značilen za Blejski kot.

Voda, ki se cedi skozi apnenčaste sklade, topi apnenec, ko pa privre iz zemlje, se zaradi kemične reakcije začne iz vode izločati apnenec značilne rumenkaste barve z imenom lehnjak, ki prekrije listje, vejice
in vse, na kar naleti.

Kruh vsebuje sladkor, škrob, kvas, sol in aditive pa
tudi plesni, če je neprimerno sušen. Zato obiskovalce in domačine prosimo, naj ne krmijo vodnih ptic
s kruhom. Koruza, grobo mleta ali v zrnju je veliko
bolj primerna hrana.

Več let zapored smo opazovali in opozarjali občino
in komunalne službe, ki skrbijo za košnjo in pluženje
snega, naj bodo bolj pozorni na območju te naravne
vrednote. Vsako leto so ga poškodovali s košnjo ali
snežnim plugom.

Problem so tudi ognjemeti, ki motijo tudi ostale
divje živali ter onesnažujejo zrak in vodo. Izjemno
povečanje ribičev, predvsem kraparjev, je lahko tudi
ena od težav blejskih labodov. Problem krapolova je
krmljenje z »bojli«.To so kroglice iz različnih sestavin
za privabljanje krapov. Lahko so industrijske izdelave,
nekateri ribiči pa jih izdelajo sami in včasih vsebujejo
tudi snovi, ki v alpsko jezero vsekakor ne sodijo oz.
so celo strupene. Zavzemali se bomo, da se prepove
uporaba »bojlijev« v našem alpskem jezeru, ki tudi ni
življenjski prostor krapa.

• ročna košnja območja do višine 2 m do vozišča,
• namestitev in odstranitev označevalnih stebričkov, ki
opozarjajo plug, naj se odmakne vsaj pol metra od
roba cestišča,
• ročno odmetavanje snega z roba cestišča-povirja in
čiščenje mulde ob nizkih temperaturah (preprečevanje
zaledenitve),
• fizična označitev začetka in konca območja (trenutno
s strebrički za sneg),
• postavitev informacijske table (ZVN, občina, DVO).

Na koncu še zahvala vsem, ki so nam pomagali pri
reševanju ptic. To so: Klinika za male živali Zlate
Čop Lesce, Zavetišče za divje živali Muta, Boštjan
Kalan, dr. Brigita Slavec z Veterinarskega inštituta
VF Ljubljana, zaposleni na Blejskem otoku, pletnarji,
občinski redarji, gasilci in Center za obveščanje 112,
Policijska postaja Bled in vsi, ki nas pokličete, ko
labodi potrebujejo pomoč ...

Tako zdaj člani Naravovarstvene sekcije društva
opravljamo naslednje naloge:

Košnjo smo v letu 2017 izvedli dvakrat, prvič kmalu
po podpisu pogodbe, drugo pa selektivno, ko smo
odstranjevali le posamezno rastlinje, da poudarimo
vodo in značilno rastlinje takih izvirov ter nastanek
lehnjaka. Zeleni odpad smo prepeljali na Infrastrukturo
Bled, kjer so ga brezplačno prevzeli.
Na zgornjem delu NV ob poti na Višce ob vsakem
obisku populimo mladike invazivne tujerodne vrste
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visoki pajesen, ki bo na območju obale Blejskega jezera
in drugod v prihodnosti povzročal ogromne težave, če
ga ne bomo začeli premišljeno odstranjevati v celotni
občini, kot to določa vsaj za obalo jezera občinski
prostorski načrt.

Povirje želimo s strokovno pomočjo Zavoda za varstvo narave, območne enote Kranj ohraniti tako,
da bo voda lahko spet gradila svoje skulpture, da
bodo obiskovalci imeli priložnost videti nastajanje
lehnjaka, da človek s svojimi posegi ne bo več poškodoval povirja in bodo prostor spet naselila tista
bitja, ki imajo rada le lehnjak.

Invazivne tujerodne vrste
Po izdelavi elektronske karte rastišč invazivnih
tujerodnih rastlin (ITR) leta 2009 so nas povabili v

več različnih projektov v zvezi z ITR. Sodelovali smo
v čezmejnem projektu z Avstrijo, ZVN OE Kranj,
Čebelarsko zvezo Gorenjske v projektu AMC Promo
BID-kranjska čebela kot indikator biotske pestrosti,
pri nastanku projekta Ragor proč z invazivkami,
za blejsko občino smo izvedli predstavitve po vseh
KS, Infrastrukturi, precej let zapored smo »vodili«
ekološki dan na OŠ Bled za 9. razrede s predavanjem,
spoznavanjem in odstranjevanjem rastlin. Karto še
vedno posodabljamo, spremljamo pa tudi razvoj
zabeleženih rastišč. Veliko težav lahko povzroči gradnja
severne razbremenilne ceste, saj invazivne rastline iz
zemlje lahko poženejo šele po več letih, nasipov pa je
precej, tudi nova struga Rečice.
Največ težav povzročajo japonski dresnik s svojimi
stotimi lokacijami rastišč v občini, kanadska in orjaška
zlata rozga, ki se razvijata predvsem na mokriščih v
okolici Koritnega, Bodešč, pa tudi v Podhomu, žlezava
nedotika, ki zaseda potoke, kot so Ledina-Rečica,
potoke v Piškovici in drugod. V jezeru pa školjka
trikotničarka ...

Problem, ki se ga večina (še) ne zaveda, pa so »invazivna drevesa«. Visoki pajesen je drevo, ki zraste do
30 m, na leto pa proizvede tudi do milijon »letečih«
semen, katerih mladike se pojavljajo na neobičajnih mestih, tudi na urejenih vrtovih.
Najbolj znana in opazna drevesa so pri mostu čez
Ledino-Rečico pred stavbami TNP, RD Bled v Zaki,
Pristava v smeri proti Bohinju, kjer načenja temelje
zgradbe, pa gozd pod Železniško postajo in okoli tribun
v Zaki. Na črno grajenem stopnišču do nekdanje vile
bivšega smučarja med Zakama pa je nastal gozdič. Tam
se vidi, kaj naredi tako drevo. Odstranitev odraslega
drevesa te vrste povzroči nebrzdano rast mladik, ki
poženejo iz korenin požaganega drevesa, in to traja
veliko let.

Če mislite, da imate doma na vrtu ali zraven invazivno tujerodno bitje in ne veste, kaj bi z njim, lahko
pišete na naslov društva dvo.bled@protonmail.com
ali pokličete po tel. št. 031 617 851. O ogledih in akcijah se bomo dogovorili z vsakim posebej.
Naravovarstvena sekcija
Društva za varstvo okolja Bled:
Miha Žvan, Maja Vrtačnik,
Bojan Gogala, Barbara Rekar
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Naravne vrednote občine Bled
(Vir: Mobilni GIS Občina Bled)
Na seznamu občine Bled je prepoznanih, ovrednotenih
in zavarovanih 74 naravnih vrednot. Poleg jezera z
otokom, grajskega hriba in Straže so na seznamu še
morene, mrtvice, povirja, močvirja, barja, mokrišča,
slapovi, skalne stene, nahajališča fosilov, trstišča,
naravna rastišča ogroženih vrst, drevoredi in posamezna
drevesa, Vintgar, obe Savi in Sotočje.
Navdušena, oborožena s podatki, sem se lotila
raziskovanja v naravi. Tam je stanje precej drugačno:
morene so zaradi posegov že skoraj neprepoznavne,
zaraščene, prekopane in prepredene z ograjami, na
katerih visi polivinil, ali z žičnatimi mrežami. Ograje
so tam tudi, kadar ni živine.

Zaradi zgrešene kmetijske politike in subvencioniranja lastniki ali najemniki zemljišč širijo obdelovalne površine na rob gozda, krčijo gozdni rob, odvečni
material narinejo na rob ali celo zasipajo mrtvice.
Najbolj poškodovan je predel na obeh straneh Save
Bohinjke od strelišča do Bodešč in Sotočja. V zadnjih
letih so tam nastala polja koruze, ki jo je potrebno
izdatno gnojiti in škropiti, vsakoletne poplave pa
odnašajo zemljo s škropivi in gnojili v mrtvice,
mokrišča in Savo. Ti predeli so bili vedno namenjeni
pašnikom, saj ruša zemljo zadrži, živina pa pognoji.
Namesto bogatih, medonosnih, cvetočih travnikov so
sedaj tam kamnita koruzna polja ali z debelimi plastmi
gnojevke prekrita travišča brez travniškega cvetja.

Podobno je tudi na zgornji terasi nad Savo Dolinko, le
da je tam škoda vidna ne le na gozdnem robu, ampak
tudi na lehnjakovih povirjih, ki so stoletja nastajala na
pobočju proti Savi in so bogata z redkimi rastlinskimi
in živalskimi vrstami.
Sotočje, eno najbogatejših in najpestrejših območij s
103 registriranimi ogroženimi rastlinskimi in živalskimi
vrstami, je popolnoma spremenilo videz. Terase in ježe
so zravnane, mokrotni travniki in povirja zaradi lažjega
strojnega obdelovanja prekopana, gozdni rob skrčen na
minimum, mrtvice pa zasute z odvečnim materialom.
Pretok med njimi je onemogočen.
Izredno zanimiv in z vrstami pester je tudi ribnik
Ribno z vstopno in izstopno mrtvico. V naravi so
mrtvice zaraščene, zasute z gradbenim materialom in
naplavljenim lesom.
Sprašujem se, ali so lastniki oziroma najemniki
zemljišč seznanjeni z načini ravnanja na zaščitenih
območjih. Ali vedo, kako neprecenljivo bogastvo
imajo? In kdo je pristojen za ozaveščanje in pregled
stanja v naravi?

Prostovoljci smo pripravljeni pomagati pri odstranjevanju naplavin, čiščenju mrtvic in postavljanju
ograj, da se stanje vsaj malo omili.
Maja Vrtačnik
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ZAvest je glasilo blejskih civilnih pobud. Njeno poslanstvo je širjenje
težje dostopnih informacij javnega značaja in posredovanje predvsem
kritičnih, a konstruktivnih mnenj občanov. Zavest želi obveščati o vseh
pomembnih dogajanjih v kraju, ki zadevajo kvaliteto življenja tukajšnjih
prebivalcev. Zavzema se za ohranitev naravnih, krajinskih, kulturnih in
simbolnih vrednot Bleda in širše okolice. Zavest ni povezana s kakršnokoli politično, filozofsko ali versko ideologijo ali organizacijo.

Protestiramo
Javno pismo društva za varstvo okolja Bled
V Društvu za varstvo okolja Bled (v nadaljevanju
Društvo) najostreje obsojamo nasilno dejanje nad našim
kolegom Alešem Alijeskim, univ. dipl. biologom, in
nad drugimi, ki so bili ali so na Bledu deležni groženj.
Takšna dejanja so nesprejemljiva.
Aleš A. je v zadnjih letih z našo pomočjo »razrešil«
nekaj blejskih okoljskih težav. Začelo se je z obalnim
pasom v kopališču pri Kampu Zaka. Tam je zasebnik
zasedel večino 15-metrskega priobalnega pasu, kjer
je oddajal senčnike in ležalnike in imel gostinski vrt
- šotor. Gre za javno dobro, ki je v lasti občine in pod
zaščito, skladno z zakonom o vodah. V nasprotju s
takrat veljavnim odlokom o plovnem režimu je oddajal
tudi plastična plovila, ob potok Solznik pa je namestil
fiksne fitnes naprave. Šele po več kot enem letu je tudi
medobčinski inšpektor ugotovil, da gostinski vrt tja ne
sodi, prav tako ne ostale dejavnosti, ki omejujejo prost
dostop do vode in uporabo javnega dobra.
Takrat so se začele grožnje Alešu A. in tudi Društvu.

Nadaljevalo se je z ugotavljanjem legalnosti nekaterih
parkirišč. Za parkirišče pod Vilo Viktorija je pristojni
inšpektorat na osnovi podane prijave ugotovil, da je
nelegalno, zato ga je zaprl. Vmes je naš član zaznal
obilico drugih nepravilnosti, predvsem pri izvajanju
plovnega režima na Blejskem jezeru. Ugotovil je, da
število čolnov, ki so jih (tudi lani) oddajali v najem v
čolnarnah, ni bilo skladno s predpisano oziroma dopustno
količino, ki jo določa Odlok o plovnem režimu. Identične
nepravilnosti je ugotavljal tudi pri pletnah in supih.
Opozoril je tudi na problematičnost parkirišča pri
Hotelu Toplice, ki zaradi komercialne rabe moti promet
na regionalni cesti Bled-Bohinj.
Aleš A. s svojo okoljsko aktivistično dejavnostjo
opozarja na nepravilnosti, ki so posledica nedopustnega
poseganja v prostor in nespoštovanja veljavnih predpisov
posameznikov ali interesnih skupin. Taka ravnanja
ne bi bila možna, če ne bi bilo tihe podpore občinskih
oblastnikov. Delo, ki ga opravlja Aleš A., bi morala
opraviti občina, ki pa v takih primerih pogleda proč.

Bralce vabimo, da svoje prispevke za objavo pošljejo
Društvu za varstvo okolja Bled na naslov dvo.bled@protonmail.com.
Vabimo vas tudi k sodelovanju v Društvu, pristopna izjava in
ostale informacije najdete na www.zavest.net.

| ZAvest je vpisana v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 931. Izdaja jo Društvo za varstvo okolja Bled. |
| besedila zbral: Društvo za varstvo okolja Bled | oblikovanje: Nataša Artiček | foto: arhiv Društva za varstvo okolja Bled |
| Avtorica slikarskega dela na prvi strani je Ejti Štih, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. |
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