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9) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja 

Berja in Piškovice v območje Natura 2000. 
 

 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval podžupan mag. Slavko 
Ažman. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme poziv Ministrstvu za okolje in prostor 
za ponovno uvrstitev območja Berja in Piškovice v območje Natura 2000. 
 
 
 
 
 

 
Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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POJASNILO MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 
V okviru obravnave točke je občinska uprava Občine Bled zaprosila dr. Petra Skoberneta, 
pristojnega na Ministrstvu za okolje in prostor, za pojasnilo, ali sta območji Berja in Piškovce 
vključeni v predlog sprememb območja Nature 2000; za posredovanje dokumenta, ki bi na 
kratko opredelil, kakšne so značilnosti (pravice, obveze), ki veljajo za območja v Naturi 2000 
ter za posredovanje geografske karte območja vsebovanega v predlogu. 
 
G. dr. Skoberne je podal sledeče pojasnilo: 
 
»Območji Berja in Piškovice sta bili vključeni v strokovni predlog območij Nature 2000, nista 
pa bili upoštevani v predlogu, ki ga je sprejela Vlada aprila 2004. Po usklajevanjih z 
Evropsko komisijo glede izpolnitve zahtev direktive za opredeljevanje potrebnih območij za 
zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti za določene vrste na biogeografskih seminarjih, 
mora naša država prvotni predlog še dopolniti. Glede na te zaključke je leta 2007 Zavod RS 
za varstvo narave  pripravil strokovni predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o Naturi 2000 
v katerem je upoštevano območje Berja. V načrtu Ministrstva za okolje in prostor za leto 
2009 je sprememba tega predpisa po postopku, predvidenem v Zakonu o ohranjanju narave, 
torej s posvetovanjem z lokalnimi skupnostmi (javno razpravo) in socioekonomsko študijo. 
Takrat bo priložnost, da občina Bled podpre (in po potrebi dopolni) predlagano spremembo. 
 
Kaj pomeni, če je območje vključeno v omrežje Natura 2000? 
Najprej je treba poznati za katere vrste oz. habitatne tipe je območje določeno. Iz tega 
namreč izhajajo morebitne omejitve in seveda tudi usmeritve nadaljnjega razvoja. Zadeve so 
lahko zelo različne, če z območjem ohranjamo življenjski prostor rjavega medveda, 
podzemnega hrošča, zelo specializirano rastišče orhideje in podobno. Skratka, s presojo 
vseh posegov (že v planih, če je potrebno pa tudi na ravni izvedbenih dokumentov) 
ugotavljamo morebitni škodljivi vpliv na vsebino območja. Načeloma se obveznosti opredelijo 
z Operativnim planom. Sedaj veljavni (od 2007) upošteva seveda obstoječe pravno stanje, 
ga pa bomo po spremembi predpisa o Naturi 2000 ustrezno obnovili. Operativni program 
določa podrobnejše cilje in ukrepe ter določa nosilca. Lahko je to upravljalec zavarovanega 
območja, pri rabi naravnih virov pa so to sektorji (npr. gozdarstvo, kmetijstvo, vodno 
gospodarstvo), ki naravovarstvene zahteve in ukrepe vključijo v svoje sektorske načrte in jih 
tudi izvajajo. Območja Nature 2000 so seveda tudi vključena v različne finančne mehanizme 
(npr. kmetijsko okoljski programi, LIFE+....).  
 
Za pridobitev grafike iz predloga sprememb Uredbe o Naturi 2000 smo bili napoteni na 
pripravljalca - Zavod RS za varstvo narave. Na naše pisno zaprosilo nam je zavod 
posredoval le-te. 
 
Pripravila: 
Mag. Aleksandra Žumer 
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PRILOGE: 
 
1. Besedilo poziva 
 

Poziv Ministrstvu za okolje in prostor 
Občina Bled poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da čim prej ponovno vključi območje 
Berja in Piškovice v območje Natura 2000.   
 
Širše območje Brja je bilo zaradi rastišča Loeselove grezovke, lehnjakotvornih izvirov in 
povirnih barij z reziko uvrščeno na prvi, izključno strokovni seznam območij Natura 2000 
v Sloveniji. To pomeni, da je bila dolina Save Dolinke pri Bledu uvrščena med evropsko 
naravno dediščino. Naravovarstvena stroka je dolino Save Dolinke med Piškovico in 
povirjem pri Višnarju opredelila kot enega najvrednejših delov slovenske narave. Žal pa 
je bilo to območje v zaključni fazi priprave seznama posebnih varstvenih območij v 
nasprotju s strokovnimi priporočili z njega izbrisano.  
 
V občini Bled zato od Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo, da bo pri določanju 
dokončnega seznama območij Natura 2000 upoštevalo izključno strokovna merila ter da 
bo Brje in Piškovico ponovno uvrstilo na seznam zavarovanih območij. 
 
Vključitev v Naturo 2000 bo omogočila res učinkovito zavarovanje omenjenih naravnih 
vrednot ter je hkrati pogoj za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov za ustrezno 
upravljanje s tem območjem. 

 
 
2. Obrazložitev 

Območje Brja je že zavarovano z občinskim Odlokom o razglasitvi povirij, močvirij in 
rastišč redkih rastlin v občini Bled. Brje je že bilo vključeno v prvotni predlog območij 
Natura 2000, vendar je bilo tik pred sprejemom Nature 2000 izbrisano iz nje. Evropska 
komisija je že na biogeografskem seminarju leta 2006 določila, da mora država Slovenija 
Brje vključiti v Naturo 2000. Brje izpolnjuje vse strokovne naravovarstvene kriterije za 
vključitev v Naturo 2000. 
 
Z naknadnim referendumom o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled, so občani občine Bled 
jasno pokazali, da se zavedajo pomena ohranjanja tega območja. Rezultat referenduma 
je hkrati močna moralna obveza za vse, ki odločajo na občinski in državni ravni. 
 
Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled že ureja ravnanja 
lastnikov na zavarovanem območju. Prednosti razglasitve Brja za območje Natura 2000 
bi bile predvsem naslednje: 
- Možnost črpanja evropskih sredstev za ureditev in varstvo območij Natura 2000 iz 

programa LIFE+. To pomeni financiranje različnih projektov z visokim deležem 
evropskih sredstev (tudi do 75%) . 

- Presoja planov in posegov na območjih Natura 2000 je bolj poglobljena kot na 
zavarovanih območjih. To pomeni bolj uravnoteženo tehtanje prednosti in slabosti 
potencialnih projektov. 

- Vsi postopki v zvezi s plani, posegi in presojanjem njihovih vplivov bi že od začetka 
vključevali Naturo 2000 in s tem tudi vse mehanizme omilitvenih ukrepov, ureditve 
nadomestnih habitatov itd.  

- V primeru posegov na območju bi se izognili potencialni možnosti obravnave pred 
Evropskim sodiščem, komplikacijam in dolgotrajnim postopkom zaradi že izražene 
zahteve Evropske komisije po vključitvi Brja v Naturo 2000. 

 
Natura 2000 ne bi prinesla dodatnih omejitev glede na režim v obstoječem odloku. 
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Glede na to, da je Natura 2000 državni način varovanja narave, Odlok o razglasitvi 
povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled pa je sprejela občina Bled, pomeni 
uvrstitev Brja v Naturo 2000 tudi prenos odgovornosti (finančne, za vzdrževanje površin 
ipd.) zanj iz občinske tudi v državno pristojnost. 

 
3. Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled – 

neuradno prečiščeno besedilo 
 

 
ODLOK O RAZGLASITVI POVIRIH, MOČVIRIJ IN RASTIŠČ REDKIH RASTLIN V OBČINI 

BLED (Ur. list 23/91) ZA NARAVNE SPOMENIKE - neuradno prečiščeno besedilo  
Zbirni podatki čistopisa: 
− podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 90/1998, z dne 28/12-1998 

  datum objave: 28/12-1998 veljavnost:  od 5/1-1999 

− podatki o spremembah:   

o zadnja sprememba, upoštevana v čistopisu: Uradni list RS, št. 77/2000, z dne 25/8-2000 
datum objave: 25/8-2000 veljavnost:  od 26/8-2000 

opis spremembe:   

2. člen – del, ki se nanaša na povirje v Lisicah, se v celoti nadomesti s tabelo; 
 

1. člen 
S tem odlokom se zaradi izjemnih botaničnih, biotopskih, krajinskih in hidroloških vrednot 
razglasijo: 

1. Povirje v Berju pri Zasipu, 
2. Povirje v Lisicah, 
3. Povirje vzhodno od Bodešč, 
4. Povirje pod Komarjem pri Koritnem, 
5. Povirje pri Piškovici, 
6. Jezerca na Bledu, 
7. Rastišče Loeselove grezovke na Bledu, 
8. Močvirje zahodno od Sela pri Bledu, 
9. Mlaka v vasi Selo, 
10. Rastišče rezike pri Koritnem, 
11. Močvirje pri Podhomu, 
12. Trstišče vzhodno od Mužja, 

za naravne spomenike. 
 

2. člen 
Naravni spomeniki obsegajo naslednje parcele: 
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POPRAVEK – v delu, ki se nanaša na povirje v Lisicah se nadomesti v celoti s tabelo: 
 K.o. Želeče 

Zemljišče parc. št. ZKV Kultura Izmera Lastnik (Imetnik pravice uporabe) 
290/1 1697 Gozd 12272 Jože Antonič, Zg. Gorje 36 
290/2 1697 Nerodovitno 12272 Jože Antonič, Zg. Gorje 36 
290/3 1006 Puščava 270 Anton Rihtaršič, Bled, Zagoriška 11 
290/4 184 gozd in 

nerodovitno 
2608 Anton Rihtaršič, Bled, Zagoriška 11 

290/5 1347 Gozd 22335 RS 
290/6 1347 Gozd 1899 RS 
290/7 1347 Gozd 1334 RS 
290/8 – del 163 Gozd 4934  
290/9 163 Puščava 4934  
290/10 163 Gozd 3755  
290/11 1142 gozd in 

nerodovitno 
7438 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 

290/12 1142 gozd in 
nerodovitno 

6715 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 
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290/13 – del 163 Gozd 1744 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 
290/14 – del 163 Gozd 4715 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 
290/15 – del 163 Gozd 629 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 
290/16 – del 163 Gozd 647 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 
290/19 998 Gozd 180 Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce 
290/20 – del 998 Gozd 8294 Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce 
290/21 – del 998 Puščava 1068 Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce 
290/25 – del 810 Gozd 5365 Franc Avsenik, Lesce, Alpska c. 66 
290/26 1142 Travnik 723 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 
290/27 1142 gozd in 

nerodovitno 
7337 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 

290/28 1142 Travnik 306 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18 
290/34 1569 Gozd 3197 RS 
290/37 1554 Pašnik 3322 Franc in Miha Pelko, Bled, Cankarjeva 17b 
290/66 1569 Pašnik 2018 RS 
1165/3 – del I Pot  Javno dobro 
1165/4 I gozdna pot  Javno dobro 

 

3. člen 
Obseg naravnih spomenikov je prikazan na katastrskih kartah v merilu 1:5000, ki so sestavni 
del odloka. 

 
4. člen 

Na razglašenih območjih veljajo naslednji varstveni režimi: 

 
Prepovedano je: 
A) izvajati zemeljska dela (graditi ceste in infrastrukturne naprave, odkopavati ali zasipavati 
teren, odstranjevati zemljo, rušo ali kamninsko podlago ipd.); 
B) graditi kakršnekoli objekte in poslopja; 
C) postavljati ali polagati površinske ali zemeljske energetske vode (npr, električne, 
telefonske ipd.); 
D) jemati kamninske vzorce, vrtati, povzročati vibracije in eksplozije ipd.; 
E) kakorkoli onesnaževati površinsko, talno in podzemno vodo (npr. s spuščanjem 
tehnoloških odpadnih voda, tekočin odpadkov, kanalizacijskih odplak ipd.); 
F) spreminjati kislost oziroma alkalnost; 
G) izvajati regulacijsko gradbena dela (npr. spreminjanje smeri, oblike struge, graditev 
pragov ipd.); 
H) spreminjati vodni režim in nivo talne vode; 
I) spreminjati obstoječo vegetacijo (npr. izkrčenje gozda, pogozditev travnika, ali pašnika, 
preoranje ledine ipd.); 
J) trgati cvetje, nabirati semena in plodove, izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti rastline 
(zelišča, drevesa, grme) ali uničevati vegetacijska formacije na nekošenih površinah; 
K) loviti, nabirati, vznemirjati, preganjati ali uničevati živali; 
L) odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst; 
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M) onesnaževati zrak s prahom, aerosoli in strupenimi plini: 
N) postavljati reklamne in druge table, znamenja ali svetlobne napise; 
O) izvajati športne in rekreativne dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na naravni spomenik (hoja 
izven obstoječih poti po lehnjaku, vožnja s kolesi po neutrjenih poteh ipd.); 
P) kuriti ogenj, požigati suho travo in trstičje. 
Po predhodnem soglasju pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine oziroma 
naravnih vrednot je mogoče: 
R) urediti naravni spomenik v turistične namene; 
S) izkoriščati gozdna območja. 
Na zavarovanih območjih je mogoče: 
T) izvajati kmetijsko dejavnost v dosedanjem obsegu in intenziteti, brez uporabe umetnih 
gnojil in kemičnih zaščitnih sredstev za rastline. 
Po predhodnem soglasju pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine oziroma 
naravnih vrednot ter soglasju lastnika zemljišča je mogoče vsa z neustreznimi posegi 
poškodovana zavarovana območja renaturirati. 
Po predhodnem soglasju pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine oziroma 
naravnih vrednot so mogoča vzdrževalna dela na vseh obstoječih komunalnih vodih in 
napravah. 

 
5. člen 

Na območju Povirja v Lisicah je v pasu do 5 m od obstoječega vodovoda možen vkop 
plinovoda 10 bar Lesce – Bled. 

 
6. člen 

Namembnost zavarovanih območij je predvsem spomeniška oziroma rezervatna, 
znanstveno raziskovalna, biotopska in izobraževalna. 

 
7. člen 

Strokovne naloge v zvezi z naravnimi spomeniki opravlja pristojna organizacija za varstvo 
naravne dediščine, od katere je potrebno pred vsakim posegom v območje spomenikov 
pridobiti soglasje. 

 
8. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
 

9. člen 
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe v skladu z zakonom o varstvu naravne in 
kulturne dediščine ter zakonom o prekrških. 

 
10. člen 

Razglašeni naravni spomeniki se vpišejo v zemljiško knjigo pri Temeljnem sodišču enota v 
Radovljici. Vpis v roku treh mesecev predlaga občinski upravni organ pristojen za 
premoženjsko pravne zadeve. Občinski upravni organ pristojen za okolje in prostor v roku 
treh mesecev izda odločbe lastnikom parcel oziroma imetnikom pravice uporabe zemljišč na 
zavarovanem območju ter jih seznani z režimom varstva. 

 
11. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Št. 01503-10/98 
Bled, dne 12. novembra 1998. 
       Predsednik Občinskega sveta Občine Bled 
         Franc Pelko l.r.  
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4. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini 
Bled 
 

 
Uradni list RS, št. 96/2004, z dne 30.8.2004 – objava  
Na podlagi 46. in 47a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta občine Bled - uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03), je občinski svet Občine Bled na 3. izredni 
seji, dne 25.8.2004, sprejel  
 

SKLEP 
o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled 
 

I. 
Na zahtevo več kot 5% volivcev se razpiše naknadni referendum o zavrnitvi Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v 
občini Bled, ki ga je sprejel občinski svet dne 2. 6. 2004. 
 

II. 
Pravico glasovati na referendumu imajo fizične osebe, ki so vpisane v volilni imenik 
glasovalnih upravičencev občine Bled. 
 

III. 
Referendum bo v nedeljo, 3. 10. 2004 od 7. do 19. ure na voliščih, ki jih določi Občinska 
volilna komisija Občine Bled. 
 

IV. 
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo 
referenduma, se šteje 26. 8. 2004. 
 

V. 
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje 
besedilo: 
 
Občina Bled  
Glasovanje za naknadni referendum dne 3. 10. 2004 
 
"Ali ste za to, da se zavrne Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, 
močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled, ki ukinja režim varovanja na povirjih Brje in 
Piškovica pri Zasipu?" 

ZA       PROTI 
 
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži "ZA" , če se strinja s predlogom za zavrnitev 
odloka in "PROTI", če se s predlogom za zavrnitev odloka ne strinja. 
 

VI. 
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila Zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi ter Zakona o evidenci volilne pravice ter zakona o lokalnih 
volitvah. 
 

VII. 
Referendum vodi Občinska volilna komisija Občine Bled, ki tudi ugotovi rezultate in izdela 
zaključno poročilo o izidu referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o 
razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled. 
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Bled. 
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VIII. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije. 
Najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja se akt o razpisu referenduma objavi v javnih 
občilih. V javnih občilih se objavi tudi besedilo akta, o katerem se bo odločalo na 
referendumu. 
 
 
Številka: 06210-2/2004 
Datum: 25.8.2004 
         Jože Antonič 
         župan Občine Bled 
 
 
 
5. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o odloku o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini 
Bled dne 3. oktobra 2004 

 
 
Uradni list RS, št. 112/2004, z dne 15.10.2004 – objava  

 
P O R O Č I L O 

    o izidu glasovanja na referendumu o odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled dne 3. oktobra 2004 

 
I 

Občinska volilna komisija je na 2. seji dne 6. 10. 2004, na podlagi zapisnikov o ugotovitvi 
izida glasovanja na naknadnem referendumu o zavrnitvi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled, dne 3. 
10. 2004, ugotovila: 

1. v volilne imenike na območju Občine Bled je bilo vpisanih 9303 volivcev. 
2. po volilnem imeniku je glasovalo 6315 volivcev. 
3. s potrdilom je glasoval 1 volivec. 
4. po pošti je glasovalo 20 volivcev 
5. skupaj je glasovalo 6336 volivcev. 
6. neveljavnih glasovnic je bilo 93. 
7. veljavnih glasovnic je bilo 6243. 
8. ZA zavrnitev odloka je glasovalo 3938 ali 62,15% volivcev, ki so glasovali. 
9. PROTI zavrnitvi odloka je glasovalo 2307 volivcev ali 37,85% volivcev, ki so 

glasovali. 
 
II 

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je 62,15% volivk in volivcev glasovala ”ZA“ 
zavrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč 
redkih rastlin v Občini Bled. 
 
 
Št. 06202-2/2004 
Bled, dne 6. oktobra 2004. 
 

Predsednica Občinske volilne komisije 
Danja Rus, univ. dipl. prav. l. r. 

 
 


