Gorenjski glas
petek, 7. avgusta 2020

Nova igrala na
Godrnjačevi poti
V Turističnem društvu Bohinjska Bela so letos namesto tradicionalnega Marjetinega sejma želeli izpeljati voden ogled novourejene
tematske poti, imenovane Godrnjačeva pot. Zaradi vsesplošne
zdravstvene situacije so tudi ogled morali odpovedati. Kljub temu
pa je treba povedati, da je pot sedaj še zanimivejša, saj so ji dodali
številna nova igrala, spretnostne prepreke in druge zanimivosti.
Na poti med vaškim jedrom in osnovno šolo si lahko ogledate tudi
razstavo zanimivih fotografij Bohinjske Bele in okolice.

Gradnja šestih avtobusnih
postajališč
Občina Bled je v okviru evropskega projekta Počakaj na bus začela
gradnjo šestih avtobusnih postaj v vaseh Zasip, Koritno in Bodešče.
Novo postajo bodo tako dobili v Sebenjah v Zasipu, štiri na Koritnem in eno v Bodeščah. Obstoječe hiške bodo zamenjali na Selu in
v Ribnem. V okviru sredstev za projekt LAS Gorenjska Košarica – za
operacijo Počakaj na bus je za ta namen zagotovljenih dobrih 73
tisoč evrov. Znesek sofinanciranja iz evropskih sredstev predstavlja
85 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Gradbena dela so
vredna petdeset tisoč evrov, tako da je projekt skupaj težak več kot
120 tisoč evrov.

Iztokov v jezero ni
Inšpekcijski nadzor pokazal, da blejsko kanalizacijsko omrežje nima iztoka v Blejsko jezero.
Zaradi stanja Blejskega jezera je
inšpektorica za okolje Inšpektorata za
okolje in prostor po uradni dolžnosti pri
lastniku lokalne gospodarske javne infrastrukture na Bledu, torej Občini Bled,
izvedla kontrolni inšpekcijski nadzor
odvajanja komunalnih odpadnih voda v
centru Bleda – aglomeracije Podhom in
Zasip, ki mejita na Blejsko jezero.
Po podatkih uradnih evidenc je v centru
Bleda zgrajenega med 98 in 99 odstotkov
javnega kanalizacijskega omrežja. Tudi
komunalne odpadne vode z otoka so
povezane na javno kanalizacijo. Blejsko
kanalizacijsko omrežje nima iztoka v
Blejsko jezero. Komunalne odpadne
vode se po dveh kanalih stekajo v Centralno čistilno napravo (CČN) Bled. Tako
imenovani V-kanal je sodoben, M-kanal
pa je kanal starejšega tipa, po katerem
se do razbremenilnika oziroma v CČN
skupaj stekajo komunalne odpadne
vode in zaledne izvirske vode Ušivec.
Inšpektorica si je ogledala posnetke
pregleda M-kanala, ki so ga opravili s kamero v letošnjem januarju. Iz pregleda
s kamero je razvidno, da na nekaterih
mestih v kanal vdira izvirska voda, ki
zlasti ob deževjih povzroča prelivanje
iz razbremenilnika, saj zaradi prevelikih količin zaledne in izvirske vode
črpalni sistem razbremenilnika ne more
prečrpati celotne količine vode v CČN
Bled. Občina Bled načrtuje izgradnjo

ločenega sistema za odvajanje odpadnih
in padavinskih voda, ki jo bo izvedla po
izvedeni gradnji južne razbremenilne
ceste. Ob ločenem odvajanju odpadnih
in izvirskih voda bi CČN Bled zadostovala za 8000 PE stalnih prebivalcev in
občasnih turističnih nastanitev.
Na kontrolnem inšpekcijskem nadzoru
odvajanja komunalnih odpadnih voda
v centru Bleda je inšpektorica preverila tudi izvajanje dveh inšpekcijskih
odločb, ki sta bili občini izdani zaradi
manjkajočih delov kanalizacijskega
omrežja. Odločbi določata, da mora
Občina Bled do 31. decembra 2020
zgraditi manjkajoče kanalizacijsko
omrežje na območju aglomeracije ID
3495 Podhom, druga pa, da mora prav
tako do 31. decembra 2020 urediti
manjkajoči del kanalizacijskega omrežja
na območju aglomeracije ID 3475 Zasip.
Na dan inšpekcijskega pregleda je bilo
ugotovljeno, da inšpekcijska zavezanka
obe odločbi izvršuje, so v izjavi za javnost
zapisali na republiški Agenciji za okolje.
Na Občini Bled so zadovoljni, da je
Bled dobil tudi uradno potrditev tega,
da noben kanalizacijski vod ni speljan

Podobe raja – Bled na
slikah Narodne galerije
Idilični prizori jezera, otoka s cerkvijo Matere božje, Blejskim
gradom in Stolom v ozadju so nam popolnoma domači, zato ne
pomislimo, zakaj in kako so postali tako pogosti. Na Bledu in v
okolici so ustvarjali številni slikarji in njihovo delo je bilo vpeto v
sočasno umetnostno, znanstveno in družbeno dogajanje. V prvi
polovici 19. stoletja so umetniki naravo vzporejali s človeškimi

Zaradi obnove Lekarne Jesenice, ki bo ob nedeljah zaprta, bo
Lekarna Zlatorog Bled vse do začetka oktobra dežurna vsako
nedeljo od 9. do 17. ure. Nedeljsko dežurstvo je namenjeno
predvsem izdaji zdravil na podlagi receptov iz dežurnih ambulant. Sicer je lekarna od ponedeljka do petka odprta od 7.30 do
20. ure, ob sobotah pa od 8. do 18. ure.
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in Turizem Bled. V okviru razstave bodo potekala brezplačna
tridesetminutna vodstva kustosov Narodne galerije. Vodstva bodo potekala ob sredah (5., 12. in 19. avgusta) ob 10. uri.
Vodenje bo izvedeno za največ deset oseb, obvezne so prijave
na e-naslov info@visitbled.si. Podrobnosti o zboru udeležencev
bodo znane samo prijavljenim.
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čustvi. Zanimanje za naravo so povečali še razvoj znanosti,
lažja potovanja, turizem in domoznanstvo. Tudi gore postanejo
samostojen motiv, ki sta ga spodbujali gorništvo in narodnostno poistovetenje s pokrajino. Blejske motive so razširjali še
fotografija in razglednice. Tradicionalni pogled je ostal priljubljen, saj združuje naravno in kulturno dediščino. Ustvarjalci
in oglaševalci so kraj učinkovito povezali še z gorenjsko nošo in
glasbo in nastali “trio” je od šestdesetih let dvajsetega stoletja
dalje zaščitni znak celotne Slovenije.
Bled je zato ena od postaj Poti impresionizmov, Kulturne poti
Sveta Evrope. Razstava je na Jezerski promenadi na ogled od
prvega do 23. avgusta. Razstavo sta pripravila Narodna galerija

Razstava je na Jezerski promenadi na ogled od
prvega do 23. avgusta. Razstavo sta pripravila
Narodna galerija in Turizem Bled. V okviru razstave
bodo potekala brezplačna tridesetminutna vodstva
kustosov Narodne galerije.

Lekarna Bled dežurna
do oktobra
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v jezero. Kanalizacijsko omrežje je
v jezerski skledi zaprto, gradnja na
območju aglomeracij Podhom in Zasip
bo do konca leta končana. Ravno tako je
rešen problem s kanalizacijo na Blejskem
otoku, saj je Župnija Bled z obsežnim
in zahtevnim projektom kanalizacijo z
otoka pod jezerom speljala do obale in
naprej po obstoječem kanalizacijskem
sistemu do CČN.
Optimistični so tudi glede sanacije Mkanala, ki poteka po Ljubljanski cesti, torej glavni prometnici z Bleda do Bohinja.
Sanacija bo namreč možna takrat, ko bo
zgrajena južna razbremenilna cesta, saj
bo med deli treba cesto zapreti.

Več informacij na:
www.e-bled.si,
www.bled.si
Anton Karinger (1829–1870), Bled, 1864, olje na platnu,
54,5 x 43,7 cm, Narodna galerija
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