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podlagi 32. člena ZJF, kar pomeni, da se izvrševanje proračuna za
časno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste pro
grame kot v preteklem letu. Prav tako se smejo v obdobju začasnega 
financiranja uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto,« je zapisano 
v gradivu za sejo.

Občinska uprava je v začetku avgusta proračunskim uporabnikom 
poslala navodila za pripravo proračuna. V navodilih je zaradi pri
hajajočih volitev vsebovala zgolj nujne obveznosti in ukrepe, ki so 
nujno potrebne za delovanje. Večina se usmeritev ni držala, ampak 
so v svoje predloge vključevali nove, večje projekte in povečevanje 
sprotnih stroškov. Podžupan v opravljanju funkcije župana Jože Sod
ja se je nato odločil, da izda preklic priprave poračuna za prihodnje 
leto, ki naj bi ga bilo na podlagi poslanih predlogov težko uskladiti, 
glede na to, da bo za uresničevanje proračuna odgovorna nova ses
tava oblasti. Kot je pojasnil, bi bila izbira projektov za novo prora
čunsko obdobje s strani zdajšnje sestave in v luči prihajajočih volitev 
nepošteno. 

V času začasnega financiranja ni novih zaposlitev, novih proračun
skih postavk in novih projektov. Začasno financiranje zagotavlja nuj
no financiranje vse do sprejetja novega poračuna, ki ga bo sprejela 
nova sestava občinskega sveta. 

Kot je še pojasnil Sodja, je gradivo za proračun v veliki meri pri
pravljeno in bo nova oblast lahko hitro pripravila in sprejela nov pro
račun. Ostro nasprotovanje pa je prišlo z nasprotne strani, t.j. Ekipe 
za prihodnost, kjer so predlagali tudi sklep, da se poziva Občino k 
pripravi prvega branja proračuna za prihodnje leto. Med argumenti 
za pripravo proračuna pa je bilo poudarjeno predvsem omejeno fi
nanciranje, ki ga omogoča začasno financiranje. Kot menijo, lokalne 
volitve ne igrajo nobene vloge, ker so glavni projekti jasni in tudi če 
se občinski svet v celoti zamenja, bodo ti projekti ostali.

Informacija o delovanju občinske uprave ter  
podžupanov na projektu Most na Rju

Za projekt izgradnje Mostu na Rju je bilo spomladi objavljeno javno 
naročilo. Po odpiranju ponudb je bilo jasno, da je v proračunu rezervi
ranih premalo sredstev za izvedbo projekta. V ta namen je bil podan 
predlog rebalansa proračuna za možnost realizacije projekta, ki pa 
ga je občinski svet zavrnil. Sredstva so bila znižana na 300.000 EUR. 
Skupaj z projektantom so na Občini proučili možnost izgradnje z ome
njenimi sredstvi z racionalizacijo projekta. Ugotovili so, da brez spre
membe gradbenega dovoljenja to ni mogoče, zato so za drugi rebalans 
proračuna sredstva znižali na 5.000 EUR za že izvedene stvari na pro
jektu. Občinski svet je omenjeni rebalans proračuna sprejel. S tem so 
bile aktivnosti na projektu ustavljene, saj ni bilo zagotovljenih nobenih 
sredstev za nadaljevanje projekta oz. morebitne spremembe. Prav tako 
občinski svet ni sprejel nobenega sklepa o nadaljevanju aktivnosti na 
omenjenem projektu.

Kljub ustavljenim aktivnostim so se skupaj z direktorjem občinske 
uprave, drugim podžupanom, referentom in pravno službo dogovorili, 
da nadaljujejo že začete postopke in sklepe, ki so bili sprejeti na občne
mu zboru Agrarne skupnosti Savica. Postopki in sklepi so se nanašali na 
del parcele 794/62 k. o. Savica glede reševanja problematike dostop ne 
poti. K obstoječi služnostni pogodbi je bil sklenjen aneks, na podlagi 
katerega lahko izvedejo dostopno pot od obstoječe kolesarske poti do 
predvidenega mosta. Tudi v tem primeru je pojasnilu podžupana sledila 
vroča razprava, ki ji je sledil sklep, da se z rebalansom vrne del sredstev 
na postavko mostu in se nadaljuje s postopki, ki bodo privedli do reali
zacije. Argument, predvsem Ekipe za prihodnost, ki je predlagala sklep, 
pa je bil predvsem to, da so bili dovolj jasni, da si most želijo, le ne za 
toliko denarja, kot ga predvideva že pripravljeni arhitekturni načrt. Z 

31. redna seja občinskega sveta 
Občine Bohinj – 11. oktober 2018
Katarina Košnik

Občinske svetnice in svetniki so se 11. oktobra sestali na, kot 
kaže, zadnji predvolilni seji občinskega sveta. Po tem ko so po od
stopu Vesne Arh kot svetnice potrdili nadomestni mandat Darku 
Loncnarju iz Polj, so nadaljevali z razpravo o osnutku Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutku Odlo
ka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Gorenjske 
lekarne v prvi obravnavi. V nadaljevanju sta sledili še pojasnili v 
zvezi z gradnjo mostu na Rju in pripravi oziroma nepripravi pro
računa za prihodnje leto, obe s pestro razpravo v predvolilnem 
vzdušju. Celotno razpravo na seji si lahko ogledate....  na spletni 
strani ATM TV ali na YouTubu.
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne 
in osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic 
Javnega zavoda Gorenjske lekarne v prvi obravnavi

V letu 2016 je zakonodajalec sprejel nov Zakon o lekarniški de
javnosti /ZLD1/ (Uradni list RS, št. 85/16), s katerim je v slovenski 
pravni red vnesel spremembe v organizaciji izvajanja lekarniške dejav
nosti in določil nov obseg lekarniške dejavnosti, pogoje za ustanovitev 
javnega lekarniškega zavoda, obveznosti ustanoviteljic, vsebino akta o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, pristojnosti in naloge orga
nov javnega lekarniškega zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja 
in strokovnega vodjo ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. No
vemu zakonu sledita tudi nova odloka: Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi sveta usta
noviteljic Javnega zavoda Gorenjske lekarne, ki jih morajo potrditi vse 
ustanoviteljice, tudi Občina Bohinj. 

Novi zakon določa, da se mora presežek sredstev uporabiti izključno 
v lekarniški dejavnosti, kar do zdaj v zakonu ni bilo jasno navedeno, 
se pa je, kot je zapisano v gradivu Zavoda, v praksi večinoma že izva
jalo. Med možnostmi za porabo presežka sredstev je bila v razpravi 
izpostavljena uvedba mobilne lekarne.

Po novem zakonu se je na podlagi števila prebivalcev spremenil tudi 
ustanovitveni delež občin, delež Občine Bohinj bo tako znašal 2,52 
odstotka (prej 2,715 odstotka). V prvi obravnavi je občinski svet oba 
odloka potrdil.
Ravnanje s stvarnim premoženjem

Z dopolnitvijo, ki so jo svetnice in svetniki potrdili, so omogočili na
kup zemljišča za potrebe parkirišč, in sicer parcele za nakup javnih 
parkirišč med Hotelom Belvi in hotelom Jezero.
Informacija glede poračuna za leto 2019

»Na podlagi 18. člena Zakona o javnih financah je Občina Bohinj  
7. 8. 2018 izdala navodilo za pripravo proračuna Občine Bohinj za leto 
2019. Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proraču
na so neposredni uporabniki pripravili predlog svojega finančnega 
načrta z obrazložitvijo. V roku prejeti finančni načrti niso upoštevali 
podanih izhodišč, ki veljajo za občinski proračun skladno s 27. členom 
zakona o Javnih financah. Prav tako podanih predlogov proračuna ni 
bilo mogoče uravnotežiti glede na določila 2. člena istega zakona. Zato 
je bil 4. 9. 2018 izdan preklic navodila za pripravo proračuna Občine 
Bohinj za leto 2019. Nadaljnje aktivnosti na tem področju bodo izve
dene na podlagi 89. člena Poslovnika Občine Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj št. 8/2017), kjer v letu rednih lokalnih volitev predloži 
župan predlog proračuna najkasneje v šestdesetih dneh po izvolitvi 
sveta. V vmesnem času pa bo potrebno izvesti začasno financiranje na 

Prispevke in fotografije pošljite najkasneje do petka, 23. novembra, na enaslov bohinjske.no vice@gmail.com.  
PROSIMO, DA SE ROKA DRŽITE. 

Prispevki naj ne bodo daljši od 2.000 znakov skupaj s presledki, fotografije naj bodo v .jpg formatu, 
nedotaknjeni originali s fotoaparata, k prispevku pripišite še avtorja prispevka in avtorja fotografije.

Če zmanjka prostora za objavo, si uredništvo pridržuje pravico do krajšanja prispevkov ali odloga 
objave. Prednost imajo časovno aktualni prispevki. Za vse prispevke, ves vaš trud in čas se vam najlepše 
zahvaljujemo. 

Naslednja številka izide v petek, 7. decembra 2018.                     Uredništvo Bohinjskih novic

Rok                                     
za oddajo                                      

prispevkov 
v novembru
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Rdečega križa. Vrsto let je namreč tudi mentorica podmladka Rdeče
ga križa in v OŠ dr. Janeza Mencingerja vodi krožek mladih članov. 
Zadnja tri leta je tudi vodja mentorjev vseh 12 osnovnih šol območja 
delovanja RKS – Območnega združenja Radovljica. Uvajanje mladih v 
humanitarno delo in izoblikovanje čuta do sočloveka je pomemben 
člen v oblikovanju celovite osebnosti. Gospe Miheli to med mladimi 
uspeva in vzpostavljeno je medgeneracijsko sodelovanje in, kar je še 
pomembnejše, medgeneracijsko druženje. Za njeno nesebično delo si 
upravičeno zasluži naše priznanje.
Iz društva Invalid Bohinj:
NADA DIJAK

Nada Dijak je prostovoljka, ki je vedno pripravljena pomagati čla
nom društva, pa naj bo to pri gospodinjskih opravilih, raznih opravkih 
ali zgolj kot družabnik. Je človek, ki si vzame čas, človek, ki daje, ne da 
bi prosil ali pričakoval kaj v zameno. Zadnja leta, ob vsem drugem, vozi 
tudi naše člane po nujnih opravkih in v bolnišnice. Vedno jih spremlja 
do bolnišnice in tudi pri zdravniku, če je treba. Kadar koli smo potre
bovali urgenten prevoz, je bila vedno pripravljena pomagati. Nikoli ni 
zahtevala plačila za svoje delo, vedno je z veliko volje in potrpežljivosti 
sprejela dano nalogo. Poleg vsega prostovoljnega dela je tudi članica 
upravnega odbora in kot nosilka programa Delavnice ustvarjalnosti 
tista, ki poskrbi za vse velike in male podrobnosti, da lahko delavnice 
nemoteno potekajo. Ni besed, ki bi opisale, kako veliko s svojo voljo, 
energijo in časom, ki ga daruje društvu, pomaga našim članom.
KARLO ŠMIDT

Karlo Šmidt je naš član in prostovoljec, ki je že od vsega začetka, ko 
smo začeli z izvajanjem prevozov naših članov, vedno pripravljen voziti 
člane v bolnišnice. Vedno z dobro voljo spremlja člane po bolnišnicah in 
jih čaka tudi po več ur. Ni malo članov društva, ki prosijo, da jih v bol
nišnice spremlja prav Karlo, kar je pohvalno in verjetno še največ pove 
o človeku, ki ne bi nikoli odrekel pomoči in jo vedno nudi prostovoljno.
Priznanje Občine Bohinj
ŽIVA OZMEC

Ob besedi Rdeči križ ljudje največkrat pomislimo na krvodajalstvo 
in na pomoč, ki so jo deležni ljudje ob naravnih in drugih nesrečah. 
Premalokrat pa se zavedamo resnosti in pomembnosti te organizacije, 
ki s svojimi prostovoljci nesebično in z izjemnim občutkom za sočlo
veka organizira in izvaja različne oblike socialnih pomoči, izobražuje, 
osvešča javnost in dela še veliko več. Ena takih izjemnih predstavnic te 
organizacije je Živa Ozmec.

Živo smo bolje spoznali na terenu, ko je sodelovala v komisiji, ki je 
nudila takojšno pomoč vsem, ki so močno občutili posledice lansko
letne decembrske ujme. Odlikujejo jo potrpežljivost, izredna volja do 
dobrodelnosti in iskanja poti, ki ljudi lahko pelje do uspeha. Malo je 
ljudi, ki so sposobni v posameznikih videti dobro – ne glede na težave 
v življenju teh posameznikov je Živa Ozmec znala in zna človeka videti 
kot celoto in mu tudi v celoti pomagati.

Prireditev se je začela z nagovorom Danijela Gašperina, člana pod
mladka krajevne organizacije Rdeči križ v Bohinju, v kulturnem pro
gramu so nastopili plesalci in plesalke društva Plesalnica Bohinj in 
folklorna skupina Društva upokojencev Bohinjska Bistrica. Za pogosti
tev so poskrbele članice društva Invalid Bohinj in Društva upokojencev 
Bohinjska Bistrica. ・

Obisk ministrice za infrastrukturo 
na koordinaciji županov na Bledu
Katarina Košnik

Podžupan v opravljanju funkcije župana, Jože Sodja (župan v 
nadaljevanju), se je včeraj na Bledu udeležil koordinacije zgornje
gorenjskih županov, ki mu je sledilo še srečanje z ministrico za 
infrastrukturo Alenko Bratušek, ministrom za razvoj, strateške 

aktivnostmi za projekt mostu pa je treba začeti čim prej, da se gradnja 
ne bo zamaknila na poletni čas prihodnje leto, ko bodo ponovno visoke 
cene gradbenih storitev in poln Bohinj obiskovalcev. ・

Ob mednarodnem dnevu starejših 
podelili priznanja prostovoljcem
Katarina Košnik

BOHINJSKE NOVICE so glasilo Občine Bohinj; ISSN 14083078; izhaja mesečno, prejemajo ga brezplačno vsa gospodinjstva; izid: 9. 11. 
2018; uredniški odbor: odgovorna urednica Katarina Košnik, pomočnik urednice Adrijan Džudžar, člani Klemen Langus, Lucija Grm, Mojca 
Polajnar Peternelj; lektura: Mateja Novak; ustanovitelj: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04/577 01 00, faks: 
04/572 18 64;  email: obcina@bohinj.si; pooblaščeni izdajatelj: Specom d.o.o. (zanj Bojan Rauh); trženje oglasnega prostora: Specom d.o.o. (tel.: 
04/531 86 36), email: bojan.rauh@specom.si, www.specom.si; celostna podoba: Urška Alič in Klara Zalokar; naklada: 2.200 izvodov.

Skupinska fotografija z nagrajenci, foto: Olga Pikon Gorišek

V Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici so 1. oktobra 
s slovesnostjo in podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim prostovoljcem 
obeležili mednarodni dan starejših. 

Prireditev ob mednarodnem dnevu starejših so letos že četrto leto 
zapored skupaj pripravili Občina Bohinj, Društvo upokojencev Bo
hinjska Bistrica, društvo Invalid Bohinj in krajevni urad Rdečega križa 
Bohinjska Bistrica. Namenili so jo predvsem zahvali in poklonu prosto
voljcem, ki delujejo v Bohinju.

Priznanje za svoje prostovoljno delo so prejeli Nada Dijak in Karlo 
Šmidt iz društva Invalid Bohinj, Mihela Odar iz Rdečega križa in Ire
na Šolar ter Stanko Ažman iz Društva upokojencev Bohinjska Bistrica. 
Priz nanje Občine Bohinj je prejela Živa Ozmec iz Rdečega križa.
Obrazložitve
Iz Društva upokojencev Bohinjska Bistrica:
STANKO AŽMAN

Stanko Ažman je dolgoletni član DU Bohinjska Bistrica. Brez njega 
si težko predstavljamo izvedbo smučarskega tekmovanja, ki ga vsako 
leto organizira Pokrajinska zveza upokojencev Gorenjske. Hkrati pa 
nas vse aktivne smučarje društva tudi združuje in nas spodbuja, da se 
tekem udeležujemo. Tudi strelci so odvisni od njegove zagnanosti. V 
zadnjem letu pa je veliko svojega časa namenil postavitvi in urejanju 
spletne strani našega društva. Njegovo delo v društvu je nepogrešljivo. 
Stanko, HVALA TI. 
IRENA ŠOLAR 

Tudi Irena je dolgoletna članica DU Bohinjska Bistrica. Na povabilo 
takratnega predsednika Janeza Čufarja v našem društvu upokojencev 
opravlja delo tajnice že polnih 10 let. Ona je tista, ki poskrbi za izlete, 
letovanja, koordinira stvari z ostalimi sekcijami. Ko stopiš v pisarno, 
je vedno nasmejana in vsakomur pripravljena prisluhniti in pomagati. 
Predsednik pravi, da je vedno v pripravljenosti, kadar jo pokliče in je 
treba kaj postoriti, je takoj v pisarni in naredi stvari, ki so nujne. Irena, 
HVALA tudi TEBI.
Iz krajevne organizacije Rdeči križ Bohinj:
MIHELA ODAR

Gospa Mihela Odar je že polnih 10 let predsednica krajevne organi
zacije Rdeči križ StudorStara Fužina. Njen izreden čut za delo s starej
šimi sokrajani so v okolju, kjer deluje kot prostovoljka, lahko zaznali 
sokrajani, s katerimi se srečuje. Njenih obiskov so veseli tudi varovanci 
Doma sv. Martina, še posebej, ko s seboj pripelje mlade člane krožka 
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Podpisane pogodbe za bohinjske projekte
Kot nas je obvestil poslanec v državnem zboru, Franc Kramar, so na 

državi že izbrali izvajalca za dva pomembna projekta za Bohinj: Uredi
tev ceste in površin za pešce na Ribčevem lazu od Kristala do Bohinj
skega jezera ter ureditev vaškega jedra v Stari Fužini. Za oba projekta 
sta pogodbi že podpisani, kar pomeni, da izvajalec lahko z deli začne 
pomladi in zaključi do poletne sezone. Država je podpisala pogodbo 
tudi z izvajalcem za izgradnjo kanalizacije v Bohinjski Češnjici. Država 
torej svoj del obveznosti opravila in z optimizmom lahko, kot je pove
dal Kramar, pričakujemo izvedbo projektov pomladi prihodnje leto. ・

V spomin žrtvam prve svetovne 
vojne – slovesnost na Rebru

projekte in kohezijo Markom Bandelijem in ministrom za Sloven
ce v zamejstvu in po svetu Petrom Česnikom ter poslancem Fran
cem Kramarjem. Osrednja tema pogovorov je bila tudi za Bohinj 
pomembna izgradnja južne razbremenilne ceste, ki naj bi se po 
zagotovilih ministrice nadaljevala po že določeni časovnici. Župa
ni si lahko obetajo pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.

Že severna razbremenilna cesta, ki promet do Blejskega gradu ter 
naprej proti Gorjam in Pokljuki vodi mimo središča Bleda, je skupaj s 
kolesarsko stezo pokazala, kako zelo pomembna in nujna je bila. Bled 
in Bohinj pa že nekaj desetletij nujno potrebujeta tudi južno razbreme
nilno cesto, ki bo razbremenila promet neposredno ob jezerski obali 
v smeri Mlinega in Bohinja. Včeraj, 4. oktobra, so na srečanju zgor
njegorenjskih županov na Bledu z ministrico za infrastrukturo Alenko 
Bratušek razpravljali prav o tem. Osrednje sporočilo sestanka je, da 
bodo južno razbremenilno cesto gradili po časovnici, ki jo je sprejela 
prejšnja vlada, tako da se oktobra prihodnje leto začne gradnja kro
žišča v Betinu. 

Da to ni blejski projekt, temveč izredno pomembna investicija tudi 
za Bohinj, se strinja tudi župan Bohinja Jože Sodja. Južna razbremenil
na cesta bo odpravila ozko grlo, ki so mu priča vsi Bohinjci in Bohinjke, 
ki se zaradi službenih ali drugih obveznosti redno vozijo iz Bohinja. 
Izjemno dragocen bo že prihranjen čas, ki ga zdaj izgubljamo s čaka
njem v koloni. »Skrajni čas je, da se po vseh teh letih projekt premakne 
z mrtve točke. Od ministrice smo tudi dobili zagotovilo, da bo ta ob
voznica ostala ena od prioritet na ministrstvu,« je po srečanju povedal 
Sodja, ki dodaja, da je bila Občina Bohinj do zdaj sicer manj vpeta v to 
problematiko, kar se bo v prihodnje, tudi na račun bohinjskega poslan
ca Franca Kramarja, zagotovo spremenilo.

Ministrica Alenka Bratušek je dejala, da bo podrobneje preučila do
kumentacijo in načrte, seznanjena pa je tudi s civilno iniciativo Mlino, 
ki se ne strinja s potekom trase. Dejala je, da je rešitev dialog, zadnji 
možni ukrep pa še vedno ostaja razlastitev.

Pomemben je bil tudi del pogovorov z ostalimi ministri, predvsem 
informacije glede pridobivanja kohezijskih sredstev Evropske unije. 
Kot je povedal Sodja, so dobili zagotovilo, da se lahko kadar koli obr
nejo po pomoč na ministrstvo in da bodo tudi v prihodnje opravljali 
delovne sestanke na terenu. Kot so se strinjali zgornjegorenjski župani, 
bodo tudi v prihodnje delovali skupaj, pravi Jože Sodja: »Tudi v pri
hodnje se bomo na vlado in posamezna ministrstva obračali skupaj z 
dogovorom na koordinaciji županov. Menim, da je moč v sodelovanju 
in da skupaj lahko dosežemo več kot vsak župan posebej. Pav tako smo 
se vsi strinjali, da bo treba v ta konec pripeljati več denarja, ki ga je bilo 
do zdaj premalo oziroma skoraj nič.«

Tudi na tem področju, kot je po srečanju povedal poslanec v držav
nem zboru Franc Kramar, se lahko župani zanašajo na njegovo pomoč. 
Kot je dejal, bo v izgradnjo južne razbremenilne ceste, kolesarske pove
zave Bled–Bohinj in reševanje problematike na Zgornjem Gorenjskem 
vložil vse svoje moči in znanje.

Glede kolesarske povezave Bled–Bohinj pa je bohinjski župan Jože 
Sodja na svoje vprašanje dobil zagotovilo, da bodo na pristojnem mini
strstvu sodelovali, predvsem bo na tem področju treba projekt časov
no pospešiti. 

Foto: Katarina Košnik

Foto: Roman Pekovec

Foto: Pavel Korošec

Občina Bohinj je v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska v soboto, 20. oktobra, pripravila 
komemoracijo v spomin žrtvam prve svetovne vojne na grobiščih žrtev 
prve svetovne vojne na Rebru in v Ukancu.

»Številna vojaška pokopališča, ki so v teh krajih raztrošena povsod, 
kjer so se ti žalostni dogodki vrstili drug za drugim, ostajajo neme pri
če in zadnji dom preštevilnih vojakov, ki so bili iz svojih domačih okolij 
in od svojih družin nasilno in kruto iztrgani ter poslani po svetu, da 
se borijo, krvavijo in umirajo. Vsi ti nesrečniki so se srečali na fronti, 
kjer so ubijali in umirali, a ne po lastni volji in po lastni odločitvi,« je v 
svojem govoru povedal slavnostni govornik Slavko Delalut, predsednik 
Združenja vojaških gornikov Slovenije.

V svojem govoru je nekaj besed namenil tudi moriji v drugi svetovni 
vojni in poudaril pomembnost strpnosti in razumevanja:

»Dobrih dvajset let po tej moriji se je zaradi slaboumnih idej o 
vzpostavljanju novega reda po načelu večvrednosti ras in narodov in 
tudi na osnovi novih ideologij človeška tragedija v še hujši obliki z 
vojaškim reševanjem in iztrebljanjem narodov ponovila v drugi sve
tovni vojni. In na žalost vse do današnjega dne tudi razdelila sloven
ski narod, ki postaja žrtev in ujetnik številnih pritlehnih politikantskih 
in strankarskih vsiljevanj mnenj o eni in edini resnici ... Spoštovani! 
Zaradi spomina na padle vojake in gorje, ki so ga doživljali, trpljenja 
njihovih svojcev, moramo vsem politikom in mladim generacijam še 
enkrat glasno in jasno sporočiti in jih spomniti, da v sodobni Evropi ni 
in ne sme nikoli več biti mesta za vojaške spopade, nasilje in trpljenje.«
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Zbrane je nagovoril tudi podžupan v opravljanju funkcije župana 
Jože Sodja, ki je ob uvodnih besedah, ki jih je namenil spominu na po
kopane, izpostavil tudi, da se Občina zaveda pomembnosti ohranjanja 
spomina in skrbi za grobišči, ki predstavljata pomemben del bohinjske 
kulturne dediščine. Ob letošnji slovesnosti je končno Občina lahko tudi 
izpolnila obljubo izpred let, da bodo obnovili pokopališči, ki sta zdaj 
obnovljeni, čaka jih še ureditev okolice pokopališča v Ukancu.

Obnovljeno pokopališče na Rebru je blagoslovil župnik župnije v Bo
hinjski Bistrici Janez Burja, v kulturnem programu so nastopili člani 
veteranskega pevskega zbora in z recitalom Klemen Langus.

Poleg domačinov so se komemoracije udeležili predstavniki funda
cije Krajzcarosz, ambasador Ukrajine njegova ekscelenca E. Mykhailo 
F. Brodovych, ambasador Romunije Anton Niculescu in predstavniki 
Poljske, Madžarske, Rusije, Nemčije in Slovaške, ki so tudi položili žal
ne vence.

Avtobusno postajališče z nadstrešnico (projektant: Odprti krog, Ljubljana)

V torek 31. oktobra so se v Bohinju mrtvim poklonili tudi s komemo
racijo v Bohinjski Bistrici. Zaradi slabega vremena je bila slovesnost, 
na kateri sta nastopila klaritenista Glasbene šole Radovljica in z recita
lom Stanka Zupan je bila v avli Kulturnega doma Joža Ažmana. Zbrane 
je nagovorila Danica Mandeljc, predsednica območnega združenja za 
vrednote NOB Radovljica. ・

Ureditev avtobusnega  
postajališča na železniški postaji v 
Bohinjski Bistrici
Občinska uprava Občine Bohinj

Vse uporabnike in obiskovalce vljudno naprošamo, da na območju 
urejanja po 5.11.2018 ne parkirajo.

Dela bodo zaključena predvidoma do 30.11.2018.
Za dodatne informacije in pojasnila smo na razpolago na tel. št. 04 

577 01 21. ・

Rožnati oktober – mednarodni 
mesec osveščanja o raku dojk
Katarina Košnik

Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, 
ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Združenje Europa 
Donna Slovenija je v sodelovanju z Občino Bohinj letos že drugo 
leto v okviru osveščanja v roza pletenine odela drevo in posadila 
roza cvetje ob Zdravstvenem domu Bohinj. Roza cvetje, tokrat ko
vinsko, so letos za celotno območje Zgornje Gorenjske prispevali 
v bohinjskem podjetju Venturia, šale so napletle gospe s celotne 
Zgornje Gorenjske, predvsem v domovih za starejše in v okviru 
programov Ljudske univerze Jesenice in Radovljica. Za koordina
cijo je poskrbela Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice.

Kot je povedal podžupan v opravljanju županske funkcije, Jože Sod
ja, ko je skupaj s podžupanom Mirkom Jeršičem in strokovno sode
lavko občinske uprave Ivo Lapajne sodeloval pri akciji, se na Občini 
Bohinj zavedajo staranja prebivalstva in pomembnosti tovrstnih akcij: 
»Akciji smo se letos pridružili drugič. Lani so nam s cvetjem poma
gali v večgeneracijskem centru Bohinj, to leto je na pomoč priskočilo 
domače podjetje Venturia. Zavedamo se, da se prebivalstvo stara in 
je vse bolj pomembno, da skrbimo za svoje zdravje. Prav s pomočjo 
programov, kot so Zora, Dora in Svit z zgodnjim odkrivanjem bolezni 
lahko rešimo življenje, odstotek udeležbe v teh brezplačnih programih 
pa je še vedno premajhen. Na Občini skušamo ozaveščati javnost z 
vključevanjem v tovrstne akcije in tudi s samostojnimi akcijami. Tako 
vsako leto ob občinskem prazniku pripravimo Županov dan zdravja, 
na katerem smo to leto posebno pozornost posvetili tudi presejalnim 
programom. Odziv je bil dober, pa vendar bo treba še nadaljevati, še 
vedno je preveč, tudi Bohinjk in Bohinjcev, ki se na vabilo na program 
ne odzovejo.«

V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli več kot 1300 žensk in 
okoli deset moških, več kot 400 žensk in nekaj moških pa umre. To 
pomeni, da vsak dan nekje v Sloveniji več kot tri ženske izvedo za  
diagnozo, vsaj ena pa umre, to pa niso samo številke, to so žene, mame, 
hčere, prijateljice in sodelavke. »Vedeti moramo, da je rak dojk dobro 
ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato je za zmanjševanje umrljivos
ti pomembno predvsem osveščanje, zgodnje odkrivanje in takojšnje 
učinkovito zdravljenje,« je povedala Rina Klinar iz Europe Donne. V 
Združenju Europa Donna Slovenija že vrsto let oktobra pripravijo šte
vilne aktivnosti, s katerimi želijo obeležiti rožnati oktober, osveščati 
širšo javnost o raku dojk in opozoriti na pomen zdravega načina življe
nja in zgodnjega odkrivanja bolezni.

Od aprila 2008, ko je bila na Onkološkem inštitutu slikana prva 
ženska, do aprila 2018 so v programu DORA opravili 312.262 mamo
grafij in pri 2.004 ženskah odkrili raka dojk, ki ga ženske večinoma 
niso same zatipale. Zgodnje odkrivanje raka dojk, ko še ni tipnih ali 
vidnih sprememb, omogoča večjo verjetnost ozdravitve in bolj kako
vostno življenje žensk, pri katerih je bil rak dojk ugotovljen. Danes v 
programu DORA izvajajo slikanje žensk na 20 mamografskih aparatih 
po vsej Sloveniji, za občanke Bohinja v mobilni enoti Jesenice v Splošni 
bolnišnici Jesenice. ・

V Bohinjski Bistrici je poskrbljeno 
za okolju prijazno ogrevanje
Simon Kopač, Petrol, d. d.

Občina Bohinj ima zaradi svoje lege in okolice idealne pogoje za iz
koriščanje naravnih virov v energetske namene. Tako je že leta 2014 
s podjetjem Petrol, d. d., podpisala koncesijsko pogodbo za daljin
sko ogrevanje na lesno biomaso v Bohinjski Bistrici, vir toplote za to  

Občina Bohinj je s soglasjem lastnika zemljišča, t.j. Republika Slove
nija, Slovenske železnice d.o.o., v tednu po 5. 11. 2018 pričela z ureja
njem območja na zemljišču parc. št. 1481/12 k.o. Bohinjska Bistrica.

Na območju med obstoječima kostanjema se bo uredilo avtobusno 
postajališče, kostanja se bosta požagala in na novo zasadila, zamenjala 
se bo dotrajana informacijska tabla in nadomestila z informacijskim ok
nom iz Kataloga urbane opreme, ki ga je Občina sprejela lani.



6aktualno

V veljavo stopil nov Pravilnik o  
kategorizaciji nastanitvenih  
obratov
Katarina Košnik

Na Ministrstvu za gospodarstvo so pripravili nov pravilnik o ka
tegorizaciji nastanitvenih obratov. Objavljen je v Uradnem listu 
RS (št. 22/2018) z dnem 4. april 2018. Ključna novost je uvedba 
standardov Hotelstars za hotele. Pravilnik je stopil v veljavo 1. 
oktobra 2018.

Poleg uvedbe standardov Hotelstars za hotele pravilnik uvaja poso
dobitve standardov za vse ostale vrste nastanitvenih obratov ter ureja 
razmere na področju ocenjevanja nastanitvenih obratov.

Po novem za 4 in 5 zvezdic obveznih zunanjih ocenjevalcev več 
ne bo, saj si bo gostinec sam določil kategorijo v skladu s standardi, ki 
so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 tega pravilnika z izborom kriterijev 
v kombinaciji obveznih in izbirnih elementov.

Pravilnik stopi v veljavo 1. oktobra 2018. Ministrstvo je že pripra
vilo nov elektronski sistem kategorizacije in izvedlo potrebna izobra
ževanja. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega 
obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol leta od uve
ljavitve tega pravilnika, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo 
dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – letem velja kategorija do 
izteka veljavnosti. 

Kategorizacija nastanitvenega obrata bo veljavna:
  za hotele v kategoriji štiri zvezdice Superior, pet zvezdic in pet zvez

dic Superior tri leta,
  za hotele v kategoriji ene do štirih zvezdic pet let,
  za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje drugega člena tega 

pravilnika v kategorijah štiri in pet zvezdic oziroma jabolk pet let,
  za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje drugega člena tega 

pravilnika v kategorijah ene do treh zvezdic oziroma jabolk do spre
membe kategorije.
Hoteli bodo po opravljeni kategorizaciji pridobili novo označe

valno tablo, ki bo skladna s podobo Združenja Hotelstars. Novost 
pravilnika je, da označevalna tabla ne bo več obvezna za soboda
jalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stav
bah.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.
Več informacij o ekategorizaciji na www.kategorizacija.si. ・

Tudi na Gorenjskem se bodo 
spomnili ustanovitve Teritorialne 
obrambe
Območno veteransko združenje Zgornja Gorenjska

Novembra letos bo minilo 50 let od ustanovitve Teritorialne obram
be (TO) v Sloveniji.

Te obletnice se bodo spomnili v Radovljici na osrednji gorenjski pri
reditvi v petek, 16. novembra, ob 19. uri v Linhartovi dvorani.

V programu bodo sodelovali Pihalni orkester Lesce, dijaki in dija
kinje Gimnazije Jesenice in Veteranski pevski zbor, zbrane pa bosta 
nagovorila poslanec v Državnem zboru RS Franc Kramar in predsednik 
Območnega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska Janez Koselj. 
To območno združenje, v okviru katerega delujejo občinski odbori v 
vsaki zgornjegorenjski občini, je tudi organizator prireditve.

TO, predhodnica Slovenske vojske, je nesporno odigrala pomembno 
vlogo v procesu osamosvajanja Slovenije v letih 1990 in 1991. Maja 
leta 1990 štirje občinski štabi TO – Jesenice, Radovljica, Kranj in Tržič 
– niso oddali orožja TO pod nadzor JLA, v letu 1991 pa so skupaj s slo
vensko milico in civilnimi strukturami uspešno obranili samostojnost 
Slovenije. ・

območje pa zagotavlja tudi družba LIP Bohinj, d. o. o. V prvi fazi so 
na daljinsko ogrevanje priklopili javne stavbe, kasneje pa tudi večsta
novanjske stavbe, kar za njihove stanovalce pomeni potencialno nižji 
strošek ogrevanja ob predpostavki, da se na daljinski sistem ogrevanja 
priključi čim več odjemalcev toplote. 

Petrol, d. d., trenutno v Bohinjski Bistrici z daljinskim ogrevanjem 
oskrbuje 30 stavb, ker pa se daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
vse bolj uveljavlja, v prihodnosti vsekakor pričakujejo povečanje tega 
števila.
Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire omogoča  
čistejšo prihodnost

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso danes predstavlja eno boljših 
alternativ okolju prijaznega ogrevanja. Slovenija, bogata z gozdovi in 
lesom, ponuja odlične priložnosti za izkoriščanje domačega vira ener
gije, ki pa še zdaleč ni doseglo svojega maksimalnega potenciala. V 
Sloveniji se namreč kot vir toplote v veliki meri še vedno uporabljajo 
fosilna goriva, ki povzročajo večjo onesnaženost okolja, njihove zaloge 
pa so omejene. Napočil je čas, da začnemo tudi pri nas v čim večji meri 
izkoriščati naravne vire za pretvarjanje lesne biomase v toploto in pri
pomoremo k čistejšemu okolju ter razvoju domačega gospodarstva. 
Kaj je daljinsko ogrevanje?

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja, pri katerem se toplota pre
naša od večjega vira k odjemalcem po cevnem omrežju. To pomeni, da 
za ogrevanje različnih stavb znotraj določenega okrožja skrbi en sam 
ogrevalni sistem, ki za proizvodnjo toplote izkorišča lesno biomaso, 
svoje odjemalce pa oskrbuje s toploto za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode 24h/dan.

Daljinsko ogrevanje je v Sloveniji prisotno v skoraj vseh večjih mest 
in je večinoma avtomatizirano, energetsko učinkovito ter okolju prijaz
no. Omogoča enostavno priključitev na sistem, relativno nižje stroške 
oskrbe s toploto glede na primerljive sisteme ogrevanja z enakim udob
jem in varnostjo ogrevanja, saj ni nobenih skrbi z nabavo energentov, 
čiščenjem in vzdrževanjem, toplotna postaja pa ne zavzame veliko 
prostora. Ta alternativa ogrevanja je za odjemalce cenovno zelo pred
vidljiva, saj je fiksni strošek določen s koncesijsko pogodbo in že od 
prvega dne pa vse do danes ostaja isti. Je tudi okolju prijaznejši način 
ogrevanja, a vse to predstavlja le del prednosti daljinskega ogrevanja.
Daljinsko ogrevanje ima številne prednosti

V nasprotju s fosilnimi gorivi, daljinsko ogrevanje na biomaso pred
stavlja brezogljični odtis in s tem enega najprijaznejših načinov ogre
vanja za okolje. Priključitev na daljinski sistem je za uporabnike zelo 
enostavna, odjemalcem pa ni treba vlagati nobenih dodatnih sredstev 
v obnovo zastarelih ogrevalnih sistemov ali toplovodnega omrežja. 
Prevzem toplote je merjen preko merilnika toplote, kar pomeni, da 
vsak odjemalec prevzem toplote plačuje glede na njeno porabo, to pa 
mu omogoča neodvisnost od ostalih odjemalcev in možnost prilagaja
nja lastnim potrebam po ogrevanju. Več odjemalcev je priključenih na 
en sistem, manjši je tudi fiksni strošek priključne moči. Cena prevzema 
toplote je torej sestavljena iz dveh delov: fiksni strošek vključuje in
vesticijo in vzdrževanje ogrevalnega vira, medtem ko je variabilni del 
odvisen od porabe toplote posameznega odjemalca.

Velika prednost daljinskega ogrevanja je tudi v tem, da toplotne 
pos taje zavzemajo izjemno malo prostora, saj ne vsebujejo hranilni
kov toplote, kotlov ali dimnikov. To pripomore tudi k nižjim stroškom 
inves ticije in vzdrževanja. Zagotovljena je tudi maksimalna varnost 
za porabnike, saj jim ni treba vzdrževati ogrevalnega sistema v lastni 
stavbi, distributer pa prevzame odgovornost za kakršno koli nevar
nost. Vse to odjemalcem omogoča popolno varnost in brezskrbnost v 
svojem delovnem ali bivalnem okolju. 
Izkoriščanje obnovljivih virov je ključnega pomena za 
našo prihodnost

Izkoriščanje lesne biomase v energetske namene je v Sloveniji, bo
gati z gozdovi, ključnega pomena. Ne samo, da se na ta način zmanj
šujejo emisije toplogrednih plinov, temveč pripomore tudi k manjši 
energetski odvisnosti. Zaloge fosilnih goriv, ki še vedno prevladujejo 
v Sloveniji kot vir ogrevanja, so omejene, zato je ključno, da se začne
jo v te namene uporabljati obnovljivi viri energije za čistejšo in lepšo 
prihodnost. ・



JAVNI RAZPIS 
za izbiro ponudnika gostinskih storitev in rediteljstva 

v okviru javnih prireditev, ki jih organizira v času  
novoletnih praznikov od 29. 12. 2018 do 31. 12. 2018

1. PREDMETJAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je; 
 - priprava, organizacija in izvedba gostinske ponudbe ter rediteljstva na parkirišču ob 

prireditvah, ki jih organizira Občina Bohinj v obdobju od 29. 12. 2018 do 31. 12. 2018 
v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici

 - ureditev in čiščenje dvorane po končani prireditvi, da je le-ta pripravljena za nasled-
njo prireditev

 - zagotovitev očiščene dvorane po zadnji prireditvi in vzpostavitev dvorane za športne 
namene (pomoč pri podiranju odra po zadnji prireditvi).

2. SPLOŠNA DOLOČILA 

Na razpis se lahko prijavijo kulturna, športna in druga društva, ki; 
 - imajo sedež v občini Bohinj in delujejo na območju občine Bohinj,
 - v skladu z internimi pravili društva lahko opravljajo gostinsko dejavnost in lahko pri-

dobijo ustrezno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti v okviru javne prire-
ditve,

 - imajo vsaj 10 članov. 
Prednost pri izbiri bodo imela društva, ki imajo organizirano sistematično delo z 

otroci na področju športne, kulturne vzgoje ali izobraževanja in ki s svojim delovanjem 
spodbujajo razvoj kulture, zdravega načina življenja in odgovornost do okolja.

Naročnik bo izbranim ponudnikom gostinskih storitev omogočil najem vseh točilnih 
pultov za posamičen večer prireditve.

3. DOKAZILA

Prijavitelji morajo vlogi priložiti naslednja dokazila: 
 - potrdilo, da je društvo registrirano v občini Bohinj,
 - kopijo statuta društva (prva stran in stran, kjer je zapisano, da društvo lahko opravlja 

gostinsko dejavnost na prireditvi, vse strani podpisane s strani predsednika društva),
 - seznam rediteljev (priimek, ime, naslov, letnica rojstva) za delo na parkiriščih in vodja 

rediteljev (priimek, ime, naslov, letnica rojstva),
 - podpisana izjava.

4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Bohinj 
in na spletni strani občine www.obcina.bohinj.si – Razpisi. 

Vloga mora vsebovati; 
 - v celoti izpolnjeno, žigosano in podpisano razpisno dokumentacijo, 
 - vse zahtevane priloge. 

5. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG

Prijavitelji oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano do-
kumentacijo v sprejemni pisarni Občine Bohinj ali pošljejo po pošti na naslov: Občina 
Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. 

Rok za oddajo vlog je do vključno 19. 11. 2018. Na zadnji dan roka za oddajo vlog 
morajo biti vloge oddane v tajništvu Občine Bohinj do 15. ure ali poslane po pošti s 
priporočeno pošiljko.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena.  

Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – NOVOLETNE PRIREDITVE 2018«.

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti 
navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. 
naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene.

6. OBRAVNAVA VLOG

Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa 
za izbiro ponudnika gostinskih storitev in rediteljstva v okviru javnih prireditev, ki jih or-
ganizira Občina Bohinj v času novoletnih praznikov od 29. 12. 2018 do 31. 12. 2018 (v 
nadaljevanju: Komisija), ki jo imenuje župan. 

Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene vloge. 
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku petnajst dni od roka za oddajo vlog. Predviden 

datum odpiranja vlog je 21. 11. 2018. Odpiranje vlog ni javno. 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne (t.j. 

oddane po zadnjemu dnevi roka za oddajo iz 5.točke tega javnega razpisa), bodo s 
sklepom zavržene. 

Bohinj, 9. november 2018RAZPISI IN OBVESTILA

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog. Prijavitelji, katerih vloge na razpis ne 
bodo popolne, bodo s strani Občine v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog 
pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 8 dni. 
Nepopolne vloge, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom 
zavržene, neustrezno dopolnjene pa zavrnjene. 

7. OBVESTILO O IZBORU

Komisija bo na podlagi prispelih vlog pripravila predlog o izbiri društev in določila 
okvirne datume za prevzem gostinske ponudbe ter rediteljstva.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8 dni od izbire in povab-
ljeni na sestanek, na katerem se bomo dogovorili o dokončnih datumih za prevzem 
gostinske ponudbe in rediteljstva. 

V kolikor dogovor med izbranimi društvi ne bo mogoč, bo upoštevan predlog ko-
misije. 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresira-
ni lahko dobijo na Občini Bohinj, kontaktna oseba: Maruša Velički Rozman, telefon;  
04/577 01 28; marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si

podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
Jože Sodja, l.r.

Številka: 3523-0003/2018/70
Datum: 10. 10. 2018

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Urad-
ni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 8/11 in 47/14) in Javnega razpisa za oddajo 
neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Bohinjskih novicah št. 5 in na spletni 
strani Občine Bohinj dne 11. 5. 2018, Občina Bohinj obljavlja naslednji

SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

LISTA A je oblikovana za stanovanja, predvidena za oddajo v najem udeležencem, 
ki glede na kriterije po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. 

I. EN DRUŽINSKI ČLAN
Zap. št. Ime in priimek Število točk 

1. Kuhta Andrej 400

2. Krničar Romana 400

3. Hairlahovič Mehmed 370

4. Pejić Frano 350

5. Sitar Tjaša 300

6. Jančar Špela 220

II. DVA DRUŽINSKA ČLANA
Zap. št. Ime in priimek Število točk 

1. Bizjak Anita 420

III. ZA ŠTIRI DRUŽINSKE ČLANE
Zap. št. Ime in priimek Število točk 

1. Topolovec Petra 540

3. Korošec Anže 330

IV. ZA PET DRUŽINSKIH ČLANOV

Zap. št. Ime in priimek Število točk 

1. Oraščanin Jasmin 535

Z uporabo tega seznama preneha veljati Seznam upravičencev za oddajo nepro-
fitnih stanovanj v najem št. 3523-0002/2017/26, z dne 24. 10. 2017. Upravičencem se 
bodo stanovanja postopoma dodeljevala v najem, glede na prednostni vrstni red po se-
znamu, odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj. Če se upravičenec 
iz seznama ne odzove na ponoven najemodajalčev poziv k sklenitvi najemne pogodbe, 
se črta iz Seznama upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Jože Sodja
podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
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ZA 
BOHINJ 
NOVIH 

MOŽNOSTI   

JOŽE SODJA 
KANDIDAT ZA ŽUPANA

FRANC KRAMAR - LISTA ZA BOHINJ
S PODPORO

1

 Naročnik oglasa: Jože Sodja je doplačal dodatni prostor oglasa.

 JERŠIČ Mirko

 ERLAH Tanja

 LONCNAR Darko

 GAŠPERIN Jerica

 SODJA Jože
 CESAR Milena

 KRAMAR Franc

 RAVNIK Monika

 POLANC Aleš

 KOREN Simona

 ČORALIČ Andraž

 URBANC Rok

 ARH Nina 

 SODJA Matic

 REPINC Anže

 VONČINA Nina

ZA BOHINJ NOVIH MOŽNOSTI   

FRANC KRAMAR - LISTA ZA BOHINJ

1

2 6 10 14

5 9 13

3 7 11 15

4 8 12 16

3

Spoštovane Bohinjke, spoštovani Bohinjci

Ko smo razmišljali, kaj si zastavimo za cilj v naslednjem 
mandatnem obdobju, smo si bili enotni, da ne bomo dajali 
nedosegljivih in praznih obljub. Vse, kar smo zapisali v 
program je dosegljivo in uresničljivo. Zavedamo se in hkrati 
obljubljamo, da bodo sredstva preko proračuna porabljena 
za Bohinj in Bohinjce.   Menimo, da je Bohinj potrebno 
urediti od  Soteske do Ukanca in preko Koprivnika, Gorjuš 
do Pokljuke. Bohinjci si zaslužimo ljudem prijazno, 
napredno, pred vsem pa zdravo in turistično usmerjeno 
občino. Delovati želimo v korist vseh občank in občanov . 
Prav vsi moramo imeti enake možnosti, zato je tudi geslo 
naše liste » Bohinj novih možnosti«. 
Ker nam to lahko uspe le s skupnimi močmi, vas vabimo, 
da nas pri tem programu in na volitvah 18.11 podprete. 

Med vas prihajamo:
• gasilski dom Kamnje, ponedeljek 12. 11. ob 19:00,
• gasilski dom Gorjuše, torek 13. 11. ob 19:00,
• Bohinj ECO Hotel, sreda 14.11. ob 18:00 z obiskom 
ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek ter pogostitvijo,
• dvorana krajevne skupnosti v Srednji vasi, četrtek 15.11. 
ob 19:00, 
• kulturni dom Stara Fužina, petek 16. 11. ob 19:00 uri.
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izboljšati zdravstveno oskrbo, prostore za najmlajše, ko-
munalno, cestno in telekomunikacijsko infrastrukturo ter 
povezati oddaljene vasi v Bohinjsko celoto. Občina mora 
enakopravno prisluhniti svojim občanom in občankam ter 
njihovim interesom. 
V kolikor boste meni oziroma naši listi namenili svoj glas, 
nam bo v čast in ponos, obenem pa velika obveza za do-
seganje sprememb za boljše življenjsko okolje vseh nas 
občanov Bohinja, saj le skupaj lahko  poženemo kolesa 
razvoja in kakovosti bivanja v našem prelepem Bohinju, 
kajti »BOHINJ SMO LJUDJE«!

Kandidati na listi: 
1. Janez Režek, Savica
2. Melita Štros Mavrič, 
Stara Fužina 
3. Borut Rozman, Jereka
4. Katjuša Piber,  
Bohinjska Bistrica
5. Janez Medja,  
Nemški Rovt
6. Blanka Preželj,  
Bohinjska Bistrica 
7. Igor Urh, Srednja vas
8. Nejc Dijak, Bohinjska Bistrica 
9. Boštjan Cvetek, Stara Fužina 
10. Martin Cesar, Jereka
11. Boštjan Žmitek, Stara Fužina 
12. Darja Sodja, Jereka
13. Sara Žagar Hribar, Jereka
14. Maja Dobravec, Češnjica 
Sledite nam lahko tudi na »Facebook-u«:  
https://www.facebook.com/listaJanezarezka/
Avtor slike: Mitja Sodja, avtor besedila: Lista Janeza Režka

Janez Režek - kandidat za župana  
občine Bohinj in Lista Janeza Režka
Bohinjke in Bohinjci!
 
Moje ime je Janez Režek 
in kandidiram za župana 
občine Bohinj. V Bohinju 
živim ter ustvarjam že 
vse svoje življenje in zdi 
se mi, da se je na nas 
Bohinjce pozabilo! Ni mi 
vseeno, kaj se dogaja 
s krajem, počutim se, 
kot da smo zapostavljeni, drugorazredni občani. Skupaj 
s kandidati na Listi Janeza Režka imamo energijo, voljo 
in posluh, da poskrbimo za višjo kakovost življenja vseh 
občanov in občank, vam prisluhnemo in upoštevamo vaše 
poglede ter želje. Zavzemamo se za izvedljiv in realen pro-
gram, ki je namenjen vsem generacijam prebivalcev Bo-
hinja v vseh vaseh. Namenjen je predvsem nam, Bohinj-
cem, ki tukaj živimo, ustvarjamo in na Bohinjsko zemljo 
gledamo kot na zapuščino in ne kot na enkratni zaslužek. 
Zagovarjamo podporo in razvoj gospodarstva, kmetijstva, 
turizma ter podporo vsem lokalnim društvom. Prepričani 
smo, da mora občina postati »servis za Bohinjce«, ustvar-
jati pogoje za razvoj obrti in podjetništva, reševati stano-
vanjsko stisko za mlade družine, imeti posluh za starej-
še in jim omogočiti kvalitetnejše bivanje, spodbujati rast 
turističnih produktov in večati njihove dodane vrednosti, 
povečati skrb in ohranjati naravne danosti Bohinja, v ka-
tere ne sodijo samo jezero, ampak tudi visokogorja, paš-
niki, gozdovi ter dejavnosti, ki se odvijajo in poudarjajo 
našo identiteto ter kulturno dediščino. Nujno je potrebno 

volit ve

Prosti čas si zapolnim s športom, glasbo in delom na vrtu. 
Imava tudi dva super vnuka.
Lista DeSuS - Občinski odbor Bohinj in kandidira v občin-
ski svet in v vse svete KS Bohinj.
Kot Lista DeSuS-a smo edini, ki imamo neposreden dostop do 
vlade RS, tega ne smemo zanemariti. Cilji naše kandidature 
so, da s svojim znanjem, odločnostjo, pripravo projektov, ki so 
dobri in koristni za ljudi in kraj, omogočimo vsem generacijam 
dostojno in človeka vredno življenje. Delež populacije starejših 
ljudi v naši občini je eden največjih v Sloveniji, zato moramo 
poskrbeti za njihovo kakovostno življenje in socialno varnost. 
Prav tako moramo poskrbeti tudi za mlade oz. vse generacije, 
da v občini ustvarimo razvoj, ki bo omogočal delovna mesta, v 
turizmu, v kmetijstvu in v raznih storitvenih dejavnostih. Da pa 
bomo lahko vse to dosegli navajamo nekaj pomembnih ciljev:

• ureditev medgeneracijskega centra (ko se bo vrtec preselil 
v prostore ob OŠ), uresničitev sodelovanja starejši-mladi, 
izmenjava izkušenj, spodbujati prostovoljstvo 

• vsa podpora Mobilnemu socialnemu servisu
• izboljšanje gmotnega in socialnega položaja, saj je to  

zaslužena in plačana pravica
• v sodelovanju z državo ureditev cest po Bohinju
• razvojno prostorsko načrtovanje prijazno ljudem in okolju
• zahtevati, da se prične gradnja južne blejske obvoznice in 

kolesarske steze do Bohinja 
• vzpostaviti pogoje, da se omogoči obnova bohinjskih hote-

lov in razvoj turistične infrastrukture po vsej občini 
• še naprej nadgrajevati prometni režim – umirjanje prometa 
• sodelovanje pri nujni spremembi Zakona o Triglavskem na-

rodnem parku, ki naj temelji  na razvoju in ne na prepovedih

Pričakujemo vašo potrditev, ne bo vam žal!
Emil Šubelj, kandidat za župana Bohinja in  

Olga Pikon Gorišek, predsednica OO Bohinj - DeSuS

ZA NAŠ BOHINJ –  
PRIJAZEN VSEM  
GENERACIJAM

Spoštovane Bohinjke in Bohinjci!

Emil Šubelj, inženir metalurgije, rojen 19. 8. 1955. Z druži-
no živim v Srednji vasi, sem oče dveh sinov. Kandidiram za  
župana Bohinja kot član stranke DeSuS OO Bohinj.
Za kandidaturo sem se odločil, ker sem prepričan, da je po-
tencial Bohinja mnogo večji od trenutne izkoriščenosti. V 
podporo imam ekipo z energijo in vizijo. V ospredju bodo ob-
čanke in občani in skrb, da bo kraj prijeten tudi za naslednje  
generacije.
Zaključil sem jeseniško gimnazijo, študij na Fakulteti za nara-
voslovje in tehnologijo ter diplomiral na 1. stopnji, smer me-
talurgija. Svojo poklicno pot sem začel v Železarni Jesenice 
v Jeklarni. Leta 1986 smo začeli izvajati projekt Jeklarna 2 
na Beli, kjer sem prevzel pripravo proizvodnje in kadrov na 
oddelku za kontinuirano ulivanje jekla. Kasneje sem delal na 
več vodilnih mestih v Jeklarni, kakor tudi na mestu vodje teh-
nologije Jeklarne. Kot vodja projekta ali kot član sem bil vklju-

čen v različne projekte. Iz Železarne 
Jesenice ja nastala firma Acroni, kjer 
sem trenutno zaposlen. V svoji kari-
eri sem poleg rednih zadolžitev veli-
ko truda vložil v izboljšanje delovnih 
pogojev za zaposlene. Svoje delo op-
ravljam vestno in korektno, uveljavil 
sem tudi izboljšave na področju teh-
nologije in ekologije.
V domačem kraju sem aktiven v kra-
jevni skupnosti.
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Bohinj v srcu

7

Marija Ogrin, nosilka liste SDS
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Bohinjci privoščimo drug drugemu najboljše. 
Volimo modro.
Povezovanje tradicije in novih idej. Da bi ohranili 
kar nam je bilo dano in ustvarjali za prihodnost.
Vrednote, izkušnje, motivacija - za Bohinj! 

MISLIMO RESNO
ZA BOHINJ

• Nov vrtec ter ureditev dodatnih učilnic v OŠ v Boh. Bistrici. 
• Pomoč starejšim občanom s prevozi po občini in 

zagotavljanjem nujnih brezplačnih hišnih opravil.
• Dokončanje kanalizacije v Zgornji dolini in vodovoda  

na Ravnah in na Žlanu.
• Dvig obiska izven poletne turistične sezone ter doseganje 

večjega dobička od potrošnje. 
• Pritisk na državo pri spremembi zakona o TNP-ju ter 

čimprejšnji sprejem novega občinskega prostorskega načrta.
• Ureditev pločnikov po Bohinju, izgradnja preprostih 

kolesarskih mostov in zaključek bohinjske kolesarske poti. 
• Pomoč mladim pri zaposlitvah in štipendijah ter pomoč 

športnim in kulturnim društvom. 
• Vključitev občanov v odločanje občine z uvedbo 

participativnega proračuna.

Gradimo zaupanje za napredek in razvoj

Lista Jureta Sodja 

BOHINJ DANES
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vidimo, ampak začutimo vizijo trajnostne mobilnosti, ki jo razvijajo že 
okoli 20 let. To je na primer ena redkih, če ne celo edina občina, ki ima 
pozitivne demografske trende. Je prepoznana občina, kamor se mlade 
družine priseljujejo, da lahko v miru živijo in se bodisi vozijo na delo v 
večje centre ali se ukvarjajo s kmetijstvom ali turizmom.«

V tem združenju je Bohinj najmlajši član: »Tukaj se moram zahvaliti 
Občini Bohinj, ki je prepoznala to idejo kot dobro in smo se potem v 
zgodbo lahko vključili. Verjamem, da bo vključitev v združenje Alpskih 
biserov, v katero sta v Sloveniji vključena Bohinj in Bled, v prihodnosti 
vplivala na dodatno povezovanje v območju Julijskih Alp, ki si je kot 
enega izmed ciljev zadala razvijanje tajnostne mobilnosti. Mogoče se 
bo celo pokazala možnost oziroma potreba, da se v to združenje vklju
či še katera od občin znotraj Julijskih Alp in na ta način podprla po 
mojem mnenju izjemno pomembno zgodbo. Tudi zaradi prenosa idej, 
dobrih praks in jasne zavezanosti k ciljem sonaravnega razvoja. To se 
mi zdi zelo pomembno. Glede na trende v turizmu menim, da bomo čez 
nekaj let lahko rekli, da je bila to edina prava pot.« Klemen Langus je 
tako kot predstavnik iz Slovenije prevzel funkcijo enega od podpred
sednikov, za kar pravi, da »bi se rad zahvalil blejskemu županu Janezu 
Fajfarju, ki je to zgodbo prepoznal že pred leti, ko se je v združenje 
vključil in me je za to funkcijo tudi predlagal.« ・

Priznanja turistične zveze
Mirjam Pavlič, GTZ

Gorenjska turistična zveza je na letošnjem že 48. srečanju gorenj
skih turističnih delavcev v Kranju podelila več priznanj v okviru akcije 
TZS Moja dežela – lepa in gostoljubna in pod sloganom Dober zgled, 
drobne posebnosti, ki bogatijo kraj.

Komisija za okolje pri TD Bohinj se je odločila to leto nameniti vso 
pozornost vaškim koritom s pitno vodo. Pomembno jim je, da ohra
njajo kulturno dediščino in s tem oblikujejo kulturno krajino Bohinja. 
Ob pomoči Zavoda za kulturno dediščino so izbrali: v Srednji vasi Ur
bančkovŽmitkov korit, za njegovo urejenost skrbita Janez Zupanc in 
Franc Kocjanc, ki sta prejela priznanje Gorenjske turistične zveze, za 
Korit Pod lipo je priznanje prejel Janez Zupanc, za Preželjnov korit 
Jaka Zupanc in za Korit na Nemškem rovtu Izidor Tavčar. Zveza je po
delila še priznanja za dolgoletne prizadevne člane TD in pa za najlepše 
gorenjske nageljne. ・

Študijska tura v Berchtesgaden
Katarina Košnik

Klemen Langus podpredsednik 
združenja Alpskih biserov
Katarina Košnik

volit ve, turizem in gospodarst vo

Foto: arhiv združenja Alpskih biserov

Lani junija se je Bohinj kot druga občina v Sloveniji priključil 
združenju Alpskih biserov, Alpine pearls. Pod krovno znamko Al
pine Pearls je združenih 25 najlepših alpskih počitniških krajev, 
ki negujejo okolju prijazno mobilnost, med njimi že nekaj let Bled 
in od lani tudi Bohinj. V preteklem mesecu je bil direktor Turiz
ma Bohinj Klemen Langus izvoljen za enega od podpredsednikov 
združenja Alpskih biserov.

Gre za zelo pomembno združenje znotraj Evrope, ki združuje alpske 
države in v njih občine, pretežno manjše destinacije: »To niso velike 
des tinacije, so pa destinacije, območja, ki živijo in uresničujejo postu
late trajnostnega turizma in trajnostnega razvoja na splošno. Vodilna 
v tem primeru je občina Werfenweng v Avstriji, kjer deja nsko, ko pri
demo v to majhno občino s približno 1000 prebivalci, lahko ne samo 

Foto: arhiv Turizma Bohinj

Berchtesgaden je občina in mestece z okoli 8.000 prebivalci v nem
ških Bavarskih Alpah, s srednjo nadmorsko višino 573 m. Nahaja se 
na južnem koncu bavarske pokrajine Berchtesgadener Land, v bližini 
meje z Avstrijo, severno od Narodnega parka Berchtesgaden. Pred
stavniki skupnosti Julijskih Alp so se pretekli mesec tja odpravili na 
študijsko turo.

Šlo je za izmenjavo dveh biosfernih območij, torej biosferno območje 
Berchtesgaden in Julijske Alpe.

Osnovna ideja obiska je bila izmenjava razvojnih usmeritev obeh 
območij, ki sta v nekaterih pogledih popolnoma primerljivi, pravi 
koordinator skupnosti Julijskih Alp Klemen Langus: »Tudi v primeru 

Kot člani stranke SNS, si bo naša 
ekipa, ki jo sestavljamo Slavko 
Zorko, Tea Dabić, Uroš Zorko, 
Barbara Urbanc, Miran Kikelj,  
Irena Kemperle, Jaka Tišov, z vsemi močmi prizadevala za 
uresničitev naslednjih projektov:
• Ponovna izgradnja poslovno – industrijske cone
• Zgraditev doma za ostarele z dostopnimi – ekonomičnimi cenami 

za naše občane in vzpostavitev prostovoljne službe za pomoč sta-
rejšim občanom in ostalim pomoči potrebnim v naši občini

• Projekt »Šport pod eno streho« - ustanovitev Športne zveze Bo-
hinj in s tem pravilna razdelitev občinskih sredstev vsem društvom

• Povečanje kakovostne ponudbe poletnih festivalov in prireditev 
ter zimskih dejavnosti in dogajanja za naše občane in turiste

• Izgradnja centralnega otroškega igrišča z gostinskim obratom
• Zvišanje denarne pomoči, ki jo občina dodeli ob rojstvu otroka
• Preureditev propadajočih starih objektov v stanovanjske rešitve 

za mlade družine in omogočanje posojil pod ugodnimi pogoji
• Optimizacija kolesarskih poti po Bohinju - umik kolesarske steze 

iz vasi, da se vaščanom omogoči nemoteno življenje, predvsem iz 
vidika njihove varnosti

• Razbremenitev mostu pri cerkvi sv. Janeza za večjo varnost ljudi 
pri prehodu čezenj

• Varovanje naše cestne infrastrukture s postavitvijo dajatev za 
podjetja, ki naše ceste z vožnjo težkih tovorov po njih uničujejo

• »Svojega ne damo, tujega ne želimo« - postavitev Občine Bohinj 
na prvo mesto pri odločanju o življenju in funkcioniranju naše 
občine ter s tem nevmešavanje zunanjih subjektov

• Usposabljanje in izobraževanje mladih rodov glede gasilske in  
civilne zaščite

• In nenazadnje vsem občanom v razmislek: poštena reorganizacija 
dejansko potrebnih delovnih mest na naši Občini

Kot vedno, do sedaj bomo tudi v prihodnje poskusili pomagati 
BOHINJU z uresničitvijo vaših naših dobrih idej. 

Predsednik odbora Bohinj Slavko Zorko
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namestitve na višji nivo, predvsem pa s tem dvigniti kakovost celot
ne destinacije Bohinja. Računamo, da bo v začetku leta 2019 sprejet 
OPPN, ki bo omogočal nadaljnji razvoj kampa. Ocenjujemo, da bomo 
v naslednjih dveh letih v razvoj vložili več 100.000 EUR, ker je naša 
želja, da postanemo 5zvezdični kamp.
ZLATO PRIZNANJE ZA BOHINJSKO MALCO V CULI

Turistična zveza Slovenije je kot partnerica projekta European Re
gion of Gastronomy – Alpska Slovenija 2021 izvedla natečaj za izbiro 
kulinaričnih spominkov, za katerega so podeljevali priznanja za Kuli
narični in gastronomski spominek Alpske Slovenije. TD Bohinj se je 
na natečaj prijavil z izdelkom »Bohinjska malca v culi« in prejel zlato 
priznanje.

biosfernega območja Berchtesgaden gre za zavarovano območje na
rodnega parka, tako kot pri nas Triglavski narodni park. Območji sta 
primerljivi tudi po naravnih danostih, problemih in izzivih razvojnih 
usmeritev, demografskih kazalcev in v obeh primerih je turizem ena 
glavnih gospodarskih panog. Tudi vsi s tem povezani izzivi so podob
ni, torej razvijanje trajnostne mobilnosti, trajnostni razvoj samega tu
rizma, vključevanje lokalnega prebivalstva v razvoj turizma, za izzive 
kmetijstva, urejanja kulturne krajine in tako dalje. So pa po drugi strani 
tudi razlike. Tam je na primer lastništvo narodnega parka povsem v dr
žavni lasti, medtem ko je lastniška struktura Triglavskega narodnega 
parka zelo drugačna. Pri nas gre za ogromno lastnikov v parku, kar nas 
postavlja pred nekoliko drugačne izzive.«

Srečanje so začeli s uvodnimi predstavitvami obeh območij in na
daljevali z delavnico, kjer so se v razpravi in izmenjavi mnenj dotak
nili predvsem dveh vidikov, pravi Klemen Langus: »Eden je turizem, 
kjer smo se veliko pogovarjali o prometu in o znamčenju, kjer se spo
padamo s podobnimi izzivi. Potem pa smo se dotaknili tudi tega, kaj 
nam vključitev v biosferno območje pomeni in kaj nam lahko prinese. 
Predvsem, kaj lahko prinese človeku. V okviru narodnega parka se na 
primer veliko govori o naravnih danostih in naravovarstvu, pri bio
sfernem območju pa je v ospredju človek. Človek je tisti, ki kultivira 
krajino, ki s svojim delom in odnosom vpliva na to, da ta krajina živi 
in preživi.«

Po delavnici so si še ogledali območje, tudi njihov center narodnega 
parka, ki je po besedah Langusa zanimiv in moderno zasnovan. Sreča
nje so zaključili z zavezo, da tudi v prihodnje sodelujejo, tudi v morebit
ni skupni prijavi kakšnega evropskega projekta.

»Predvsem pa je pomembno, da vsi vemo, da to, kar počnemo, ni 
nekaj, česar drugje ne počnejo ali kar drugje počnejo bolje. Predvsem v 
Julijskih Alpah se precej moderno odzivamo na izzive sodobnega časa, 
torej smo v stiku z modernimi smernicami razvoja nekega območja. 
Ocenjujem, da je bilo to dobro in pomembno srečanje in bomo tudi v 
prihodnje vztrajali, da si enkrat na leto ogledamo kakšen primer dobre 
prakse,« je še povedal Langus. Naslednje leto načrtujejo podobno štu
dijsko turo. Takrat se bodo dotaknili predvsem razvoja gastronomije 
oziroma lokalne ekonomije skozi razvoj kmetijstva, ohranjanje kme
tijstva, lokalno pridelane hrane in na ta način tudi dobrih turističnih 
produktov. Odpravili se bodo v Vulkanland na Avstrijsko Štajersko. ・

Novice Turističnega društva  
Bohinj
Turistično društvo Bohinj

KAMP DANICA V PROJEKTU MDGL 2018 V OKVIRU TZS 
OSVOJIL 1. MESTO V SLOVENIJI

V začetku oktobra je bil za kamp Danica, ki je pred poletjem prido
bil že 4. zvezdico, izjemen dan. Zaključno tekmovanje v projektu Moja 
dežela – lepa in gostoljubna (MDGL 2018), ki je potekalo pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika države RS Boruta Pahorja, se je za naš 
kamp zaključilo nadvse uspešno. Komisija pri projektu je namreč oce
nila, da si med vsemi prijavljenimi kampi v tekmovanju 1. mesto zaslu
ži prav kamp Danica.

Kamp Danica je komisijo prepričal s svojo lokacijo, urejenostjo in 
ponudbo, v Turističnem društvu Bohinj (TD Bohinj) pa imamo načrte 
tudi za v bodoče. Gostom želimo ponuditi več in zato dvigniti kakovost 

Foto: Iztok Pipan

Foto: arhiv KD Bohinj

POVABILO NA DELAVNICE IN TEČAJE
Vabimo vas k udeležbi na raznoraznih tečajih in delavnicah, ki jih 

običajno v TD Bohinj organiziramo izven turistične sezone. Tako vas 
v tem jesenskem času vabimo na 10urni nadaljevalni jezikovni tečaj 
iz nemščine, 30urni nadaljevalni jezikovni tečaj iz ruščine (na temo 
turizem) ter na vodene delavnice Možganska aerobika. Prijave zbiramo 
na recepciji TD Bohinj, možne so tudi prijave po telefonu. Za člane TD 
Bohinj je udeležba na tečajih in delavnicah brezplačna.
POVABILO NA PREDAVANJE O KATEGORIZACIJI

TD Bohinj bo 19. 11. 2018 ob 17. uri v Kulturnem domu Stara Fu
žina organiziral predavanje, v katerem se boste lahko seznanili s spre
membami in pogoji in z vsemi novostmi na področju kategorizacije 
nastanitvenih obratov. Kooperantom društva bomo tudi nudili pomoč 
pri izpolnjevanju kategorizacije. Za dodatne informacije nas lahko kon
taktirate na info@bohinjinfo.com ali na tel. št. 045 746 010. ・

Razvajanje vseh čutil v Bohinju
Barbara Remec, Kmečki glas, 24. oktobra 2018

Eden naših najlepših alpskih biserov, ki privablja goste iz vseh 
koncev in krajev sveta, je Bohinj. Poleti si v tej naravni oazi radi 
nabiramo moči, se osvežimo in ohladimo v bohinjskem jezeru ter 
povzpnemo do slapa Savica. To sta najbolj znani turistični točki, 
ki ju poznamo vsi, a Bohinj ponuja še veliko več. Vse tisto, česar ne 
opazimo, ko se nam mudi k jezeru, so slikovito pokazale članice 
Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju, ki so bile gostiteljice 
letošnjega srečanja kmetic z Gorenjske.

»Najprej vas moram razočarati in povedati, da kraj Bohinj ne obsta
ja. Če boste iskali krajevno tablo s tem imenom, je namreč ne boste 
našli. Naše upravno središče je v Bohinjski Bistrici, Bohinj pa je ena 
večjih občin v Sloveniji, ima pa zelo malo prebivalcev – komaj 15 na 
kvadratni kilometer. Bohinj je pokrajinsko ime za Spodnjo in Zgornjo 
Bohinjsko dolino, Nomenjsko kotlino, jezersko kotlino, planoti Poklju
ko in Jelovico ter visokogorje. V dolini in nad njo pa je 24 naselij, skozi 
večino vas bomo peljali ter si jih nekaj tudi ogledali,« je uvodoma po
vedala Monika Ravnik, predsednica bohinjskega društva, v katerega je 
včlanjenih okoli 100 žensk.

Petinpetdeset žensk, predsednic in predstavnic stanovskih društev 
z Gorenjske so pričakali in pozdravili gostje: nekdanji župan, sedaj  
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Urice skupnega druženja so minevale ob razvajanju na vse načine: 
ob prelepi naravi, kulinaričnih dobrotah in prijetnem sproščenem kle
petu, za katerega med delovniki zmanjkuje časa. Dan se je končal v 
Nemškem Rovtu ob izvrstnem poznem bohinjskem kosilu v Gostilni 
Resje. Čudovit dan pa je začinila še vsestransko nadarjena umetnica 
Lucija Grm, ki je navdušila z bajeslovnimi bohinjskimi stereotipi, ki ne 
držijo: »Ni res, da ima v Bohinju dež 'tamlade'. V povprečju je dežja toli
ko kot drugje, le razporejen je malce drugače: med tednom, ko Bohinjci 
delamo, je sončno. Ob koncu tedna, ko počivamo, pa rado dežuje. Smo 
mi krivi za to, da turisti prihajajo k nam prav takrat?« ・

Zdravstveno vzgojni center Bohinj 
vas vabi tudi v mesecu novembru ...
ZVC Bohinj

5. 11. 2018 Ponedeljek 10.00 Podpora pri spopri
jemanju z depresijo

4 skupinska srečanja, vsak ponedeljek. Obvezna prijava!
6. 11. 2018 Torek 17.00 Podpora pri spopri

jemanju s tesnobo
4 skupinska srečanja, vsak torek. Obvezna prijava!

18.30 ZA zdravje! 
Enkratno predavanje o zdravem življenjskem slogu. Obvezna 

prijava!
13. 11. 2018 Torek 18.30 Tehnike sproščanja

Enkratna delavnica o stresu in sproščanju. Obvezna prijava!
14. 11. 2018 Sreda 08.00 Brezplačne meritve 

krvnega sladkorja 
Aktivnost ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

10.00 Zvišan krvni sladkor 
Predavanje o obvladovanju zvišanega krvnega sladkorja. Obvezna 

prijava!
17. 11. 2018 Torek 18.30 Tehnike sproščanja

Enkratna delavnica o stresu in sproščanju. Obvezna prijava!
23. 11. 2018 Petek 10.00 ZA zdravje! 

Enkratno predavanje o zdravem življenjskem slogu. Obvezna 
prijava!

Udeležba je brezplačna. Obvezne so prijave v ambulantah, na recep
ciji Zdravstvenega doma Bohinj, po epošti na zvcbohinj@zdbohinj.si 
ali po telefonu na 030 708 565. ・

39. Bogotov maraton od skupno 
42-ih je imel cilj v Bohinju
Za organizacijsko ekipo Občine in Turističnega društva 
Bohinj, Jure Sodja

Bogomir Dolenc, rekreativni tekač, ki je pred leti nastopil tudi na 
Triatlonu jeklenih, je letos zasnoval humanitarni projekt, ki mu ni para.

Postavil si je cilj 42 maratonov v 42 dneh za dober namen, s ciljem 
100.000 EUR za pomoč otrokom obolelim z rakom. Vse to uresničuje 
preko Gibanja z Male viteze.

Mali vitezi namreč tečejo maraton vsak dan, maraton proti ozdravit
vi in potrebujejo mnogo pomoči. To pomoč bodo letos dobili v bogati 
meri, saj obstajajo junaki, kot je Bogomir Dolenc, ki je med drugim pre
tekel maraton št. 39, med Bledom, Bohinjskim jezerom in Bohinjsko 
Bistrico na mrzel oktobrski dan.

V Bohinju sta pri organizaciji pomagala Občina Bohinj ter Turistično 
društvo Bohinj. Med tekači, ki so sprejeli Bogota, so bili otroci Teniške 
šole Žnidar in Smučarskega društva Bohinj, ki so odtekli par krogov 
na šolskem igrišču, potem pa se je Bogo v spremstvu Tanje in Petre 

iz naših kra jev

poslanec Franc Kramar in vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri 
KGZ Kranj Tomaž Cör, ki sta pohvalila neprecenljivo delo in vlogo 
kmečkih žensk na podeželju. Po dobrodošlici so se gostje z avtobusom 
odpeljale do Centra Triglavskega narodnega parka, kjer jih je v prijet
no toplih prostorih hiše Bohinjka čakal zajtrk: žganci iz avtohtone sorte 
koruze trdinke z ocvirki in belo kavo. Na jesensko okrašenih mizah 
je bilo tudi več vrst drugih sladkih dobrot, ki so jih pripravile članice 
društva.

V hiši Bohinjka se vsaj enkrat na teden zberejo članice, ki pletejo, 
sem in tja v njej tudi kuhajo, lani so imele šiviljski tečaj, na katerem 
so sešile prikupne torbe za na ramo, ki so jih podarile gostjam, vanj so 
dodale še vrečko s semeni koruze trdinke in turistično gradivo o Bohi
nju. Iz hiše se odpira lep pogled na jezero, zato so se tam zadržale tako 
dolgo, da so se jutranje meglice dvignile in se je naše največje jezero 
prikazalo v vsej svoji čarobnosti. Pred nadaljevanjem poti sta zbrane 
pozdravila še podžupan in v. d. župana Občine Bohinj Jože Sodja ter 
Andreja Krt Stopar iz KGZS.
BOHINJSKO/FROM BOHINJ

Navdušujoča je bila predstavitev blagovne znamke Bohinjsko/From 
Bohinj, pod katero se predstavljajo izdelki in storitve, ki jih znajo izde
lati in ponuditi samo Bohinjci. »Bohinjsko je tisto, kar je nam domači
nom najbolj dragoceno, na kar smo najbolj ponosni,« je ob predstavit
vi podarila Lucija Gartner. Pod tem imenom najdemo najrazličnejše 
pridelke, izdelke, vodena doživetja in gostinsko ponudbo. Vsi izdelki 
so certificirani po strogih merilih in s spoštovanjem do tradicionalnih 
vrednot, lokalnih surovin, pridelkov in sestavin. Nad razvojem in po
dobo certificiranih izdelkov bdi Center za kakovost Turizma Bohinj, ki 
vsem ponudnikom nudi strokovno pomoč in podporo. Vsi izdelki imajo 
tudi enotno podobo in prepoznaven znak, v katerem so združeni: roke, 
srce in rože.
SIRARSKA POSEBNEŽA

Vas, ki so si jo gostje najbolj podrobno ogledale, je Studor. Pred vsto
pom vanjo stojijo znameniti kozolci, na katerih in pod katerimi so vaš
čani sušili travo, poljske pridelke in spravljali sen pred muhastim bo
hinjskim vremenom. Ker so dvojni kozolci toplarji, ki jim Bohinjci rečejo 
stoh, postavljeni drug ob drugem, je ta skupinska postavitev svojevrstna 
posebnost.

Na začetku vasi je tudi turističnosirarska kmetija Pr' Odolnek, na 
kateri dela družina Gartner: mama Anica in oče Gregor ter zdaj že mla
di prevzemnik kmetije Matevž in njegova sestra Lucija. V Bohinju ima 
sirarstvo dolgo tradicijo, ohranili sta se tudi dve posebni vrsti sira: bo
hinjski sir in mohant. Mohant nosi EU znak za označbo geografskega 
porekla, izdelujejo ga tudi Gartnerjevi. »Mohant je lokalna kulinarična 
poslastica, ki ima značilen močan vonj in pikanten okus. Pri mohantu 
ni mešanih občutkov, ali ga obožuješ ali ti ni všeč. Uporaben je tudi pri 
peki, dodan testu za piškote povsem izgubi svoj značilen vonj in okus,« 
smo izvedeli od Anice. Gartnarjevi pa so najbolj ponosni na bohinjski 
planšarski sir, ki nastaja iz mleka krav, ki se poleti pasejo na planini Laz 
na nadmorski višini 1600 metrov.

Za 30kilogramski hlebec porabijo kar 340 litrov mleka. V pokušino 
so ponudili tudi druge vrste sira, ki jih izdelujejo iz domačega mleka, 
Gregor je pokazal, kako dimijo sir, na ogled je bila tudi premična sirarna.

Vir: Kmečki glas
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Foto: arhiv Bogo Delenc

Foto: arhiv uprave Občine Bohinj

odpravil še na dolgo pot do Ribčevega laza in nazaj, kjer smo ga spre
jeli na bohinjski tržnici.

Žal je bil dogodek med tednom in bile je neprijazen mrzel večer, zato 
nas ni bilo veliko, vendar smo lahko začutili veličino tega dogodka.

Na sprejemu smo ga pričakali župan Jože Sodja, predsednik Turis
tičnega društva Bohinj Boštjan Mencinger in organizatorja Adrijan iz 
Občine ter Jure s strani TD Bohinj. Podarili smo mu lepe knjige Bohinj 
in seveda Triglav, višje ne gre, kar je imelo še poseben pomen. Seveda 
pa je celotna ekipa prejela tudi športne majice tekmovalcev 32. Cebe 
triatlona jeklenih.

Naj povemo še to, da vsak lahko še vedno pomaga, če se pošlje be
sedo VITEZ ali VITEZ5 na 1919 in tako donira 1 ali 5€ ustanovi Mali 
vitez. Vitezi vam bodo hvaležni. ・

Frančišek Mlakar dopolnil 90 let
Občinska uprava Občine Bohinj

Društvo Invalid Bohinj
Marija Kožar, DIB

V oktobru je svojih okroglih 90 let dopolnil Frančišek Mlakar, ob 
visokem jubileju ga je obiskal tudi podžupan v opravljanju županske 
funkcije Jože Sodja. ・

Vabilo na krvodajalsko akcijo
RKS – Območno združenje Radovljica

Območno združenje Rdečega križa Radovljica vabi na krvodajalsko 
akcijo v Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici:
• v ponedeljek, 19. novembra, od 8. do 13. ure.
V Festivalno dvorano Bled:

• v torek, 20. novembra, od 7. do 14. ure in
• v sredo, 21. novembra, od 7. do 13. ure.
S seboj prinesite veljaven osebni dokument! Prosimo, da pred odvze

mom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči. Na Centru za transfu
zijsko dejavnost Jesenice je možno darovati kri vsak torek od 7.30 do 
11. ure celo leto. ・

Foto: Pavel Korošec

Konec avgusta smo se odpravili na letovanje v Hotel Delfin v Izolo. 
Na avtobusu se nam je v Radovljici pridružila skupina Društva invali
dov Radovljica, Bled, s katerimi smo skupaj nadaljevali pot proti Izoli. 
Imeli smo lepo vreme in toplo morje. Možnosti za kopanje je bilo veli
ko, tako v morju in zunanjem bazenu kot tudi v notranjem bazenu. V 
hotelu smo lahko vsak večer prisostvovali družabnim dogodkom, se 
družili po sobah ... Bil je lep zaključek poletja in začetek prihajajoče 
jeseni. Se vidimo naslednje leto.

V mesecu oktobru se je začela telovadba v Osnovni šoli dr. Janeza 
Mencingerja, vsak torek od 17. do 18. ure. Prijav ni, le ob obisku 
imejte s seboj 3 evre in primerno športno opremo (športne copate za 
telovadnico). Karte za bazen v Vodnem parku Bohinj so še na razpo
lago, ne morejo pa se koristiti za vodno aerobiko. Vsi, ki bi rabili or
topedske pripomočke, se oglasite v pisarni društva, vsak ponedeljek 
od 16. do 17. ure, kjer boste dobili tudi vse ostale informacije, ki vas 
zanimajo.

30. 11. 2018 ob 19.30 vas vabimo na predstavo komedije Najlep
še, najboljše in najbolj slečene. Organiziran bo avtobusni prevoz. Ob 
19. uri bo odpeljal iz Jereke in pobiral po Zgornji in Spodnji dolini in 
nazaj. Karte lahko kupite v predprodaji vstopnic po 8 evrov pri svojih 
poverjenikih, ki vas bodo obiskali na domovih. Na predstavo ste vablje
ni tudi vsi ostali, ki niste člani društva in nimate prevoza, da počakate 
na avtobus. ・

Praznovali smo 1. oktober,  
dan starejših
Olga P. Gorišek, DU BB 

Naši balinarji so bili 21. 9. v Gorjah in 22. 9. v Medvodah, moški so 
osvojili 4. mesto.

V sodelovanju z Občino, Društvom invalid in našim društvom smo  
1. oktobra pripravili proslavo ob dnevu starješih. Tam so bile podelje
ne nagrade najbolj zaslužnim članom naših društev in Rdečega križa. 
Iz našega društva smo predlagali Stanka Ažmana in Ireno Šolar. 

Na praznik ob dnevu starejših so šli naši folkloristi in predsednik na 
obisk v dom Zavod sv. Martina. S stanovalci so se zavrteli ob domačih 
vižah, se družili, sejali dobro voljo, predsednik pa jim je čestital ob 
prazniku starejših.

2. oktobra se je naša folklorna skupina odpravila v Ljubljano na Fes
tival tretjega življenjskega obdobja. S svojim nastopom so spet poželi 
ogromen aplavz in kup pohval. Po nastopu jih je naš predsednik za 
nagrado odpeljal na izlet po Ljubljanici z ladjico. Preživeli so naporen, 
a vesel in prijeten oktobrski dan.



16

Vsako sredo je v Vodnem parku tudi vodna aerobika z začetkom 
ob 17. uri.
URNIK TELOVADBE:
• v Bohinjski Bistrici v telovadnici osnovne šole vsak ČETRTEK 

ob 19. uri, 
• v Srednji vasi v prostorih KS Srednja vas vsak PONEDELJEK 

ob 19. uri,
• na Nemškem Rovtu v gasilskem domu – od decembra vsak  

TOREK ob 19. uri.

Izkoristite ugodnosti v Vodnem parku Bohinj, s člansko izkaznico 
dobite popust pri vstopnini v bazen in najemu steze za bovling.

Vedno dobrodošli v društvenem domu na Bohinjski Bistrici! Naše 
uradne ure so vsako sredo med 16. in 17. uro. ・

18. spominski pohod – GRS Bohinj
Za GRS Bohinj, Robert Klančar

iz naših kra jev

Naša pohodniška sekcija se je odpravila na zadnji letošnji pohod. 
Naš vodja Janez Pikon je zapisal:
Pohod članov Društva upokojencev od Hotela Belveue 
do Rjave skale na Voglu. 

Megleno morje nad Bohinjsko dolino s prelepim razgledom po Ju
lijskih Alpah nas spremlja vso današnjo pot. Poraščeno področje ob 
divji strugi Male Suhe južno nad Bohinjskim jezerom se razprostira 
nad Zagradcem ob planini Stareč rovn v smeri Rjave skale. Nad Ra
fojco se pogled ustavi na Bohinjskem jezeru z vrhovi med Pršivcem 
in Pokljuko.

Skupinska na vrhu Pršivca, foto: Robert Klančar

Ponovno sporočamo, koordinator brezplačnih prevozov je Stane 
Gorenc, dosegljiv na tel. št. 051 648 624. Prevoz morate obvezno 
rezervirati najmanj 3 dni prej, z danes na jutri ni možno. 

Razpored aktivnosti v mesecu novembru 2018:
• 9. novembra 2018: martinovanje v Šentjerneju, postanek v No

vem mestu, naprej ogled vinske kleti Otilija z degustacijo, tam je 
tudi razstava podob iz vseh celin sveta; 

• 6. novembra 2018: šahovski turnir ob 18. uri oz. vsak prvi to
rek v mesecu;

• 16. novembra 2018: praznik kakijev v Strunjanu, odhod avto
busa ob 6.15 iz Bohinjske Bistrice do Ravbarkomande, kjer bo po
stanek, odhod po olivno olje in refošk, nato v Izolo, kjer bo možnost 
sprehoda in kopanja, kosilo v hotelu Delfin ob 12.30, ob 14. uri 
odhod v Strunjan na nakup kakijev.

O podrobnem programu in odhodu na martinovanje in praznik kaki
jev v Strunjan vas bodo obvestili poverjeniki.
• 21. novembra 2018: turnir v pikadu ob 16. uri, vsako tretjo 

sredo v mesecu v društvenem domu v Bohinjski Bistrici;
23. do 25. novembra 2018: Banja Vručica – kdor se želi udeležiti 

vikend izleta, se mora prijaviti neposredno organizatorju Rozman bus 
na št. 04 53 15 249 ali email: rozmanbus@siol.net.

Foto: Janez Pikon 

Foto: DU Bohinjska Bistrica 

Nedelja, 14. 10. 2018, je bil spet lep dan v vseh pogledih. Zaradi Vas.
Zbrali smo se na pohodu v spomin umrlim bohinjskim gorskim re

ševalcem. V koloni 125 pohodnikov, ljubiteljev lepote naših gora, smo 
se odpravili proti Pršivcu. Tokrat smo šli preko Vogarja, mimo nekoč 
najgloblje raziskane jame pri nas, Brezna pri gamsovi glavici. Občudo
vali smo v zlato odete macesne na Goreljem Viševniku in se spustili do 
planine Viševnik. Pri Bregarjevem zavetišču sta nas s čajem pričakala 
oskrbnika. Od tu do vrha ni bilo več daleč. V toplem jesenskem dnevu 
smo na vrhu obsedeli vsak s svojimi mislimi. Megle nad jezerom so se 
že davno razkadile, imeli smo čudovite razglede.

Skupno druženje smo nadaljevali ob domačih dobrotah pri zavetišču 
v Kožah.

Vsem, ki ste nam pomagali pri izpeljavi pohoda, se bohinjski reševal
ci in reševalke najlepše zahvaljujemo. Vsi tudi povabljeni na naslednji 
pohod, ko bomo šli proti Vrhu nad Hribaricami. ・

40-letnica Kulturnega doma Joža 
Ažmana in Muzeja Tomaža Godca
Katarina Košnik

Prav v oktobru pred 40 leti so se začela dela, ki so pustila ne
izbrisen pečat na podobo in kulturno življenje v Bohinju. S samo
prispevki smo leto kasneje v Bohinju dobili Kulturni dom Joža 
Ažmana in Muzej Tomaža Godca.

»Davna želja Bohinjcev, da bi imeli možnost kulturnega bogatenja 
svojih misli in čustev ter socialnega plemenitenja svojih družbenih od
nosov v sodobnem družbenem centru, se bo uresničila že do prihodnje 
pomladi. Gradnjo kulturnega doma je pospešila razveseljiva okolnost, 
da bo takrat v obnovljeni rojstni hiši zavednega Slovenca, prvoborca in 
revolucionarja Tomaža Godca v Boh. Bistrici slovesna otvoritev muze
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ki je bilo povod za ureditev muzeja in gradnjo doma, je bilo namreč 
natanko 40 let po konstituiranju Centralnega komiteja Komunistične 
partije Jugoslavije s Titom na čelu med 13. in 17. marcem 1939 prav 
v Godčevi hiši v Bohinjski Bistrici. V njegovi hiši zato, ker je ob Jožu 
Ažmanu, ki je kasneje posodil ime kulturnemu domu bil delegat na 
5. državni konferenci v Zagrebu in je bil eden ključnih mož močne 
bohinjske partijske organizacije.

Sprva so hišo Tomaža Godca zgolj adaptirali in preuredili v muzej, 
vsebino je zapolnila obsežna zbirka pomembnih zgodovinskih doku
mentov, fotografij in predmetov, ki jih je hranil Gorenjski muzej in 
pričajo o naši zgodovini, prav tako so ohranili tudi predstavitev usnjar
ske dejavnosti Godčevih, spominsko sobo Tomažu Godcu in prostor, 
namenjen narodnoosvobodilni vojni v Bohinju. Muzej ima danes ne
koliko drugačno vsebino, po eni strani celovito predstavlja zgodovino 
Bohinja in obeh vojn, po drugi strani so se izgubili ali izginili nekatere 
pomembni dokumenti, vse bolj se v muzeju tudi izgublja spomin na 
Tomaža Godca. Kot je povedala moja sogovornica Stanka Zupan, ki mi 
je tudi pomagala z gradivom za članek, bi se spodobilo, da v muzeju, 
ki nosi Tomaževo ime, v sprejemnem prostoru še vedno visi njegova 
slika. 

Skriva pa muzej v svoji zgodovini še eno pomembno dejstvo. Leta 
1989 je bila v okviru Malega vojnega muzeja prav v Muzeju Tomaža 
Godca odprta prva razstava o prvi svetovni vojni, na ogled postavljena 
več kot desetletje pred muzejem v Kobaridu.
O Tomažu Godcu
(Iz knjižice: Muzej Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici, ČZDO komunist, 
april 1979)

Tomaž Godec se je Neži in Juriju Godcu rodil v Bohinjski Bistrici 15. 
decembra 1905 kot zadnji od desetih otrok. Žal so zaradi smrti otrok 
ostali le štirje, med njimi Tomaž, ki je že v mladih letih sledil očetovim 
stopinjam in že zelo zgodaj pomagal očetu v usnjarski delavnici. Nje
govo ime pa bi lahko povezali z široko paleto dejavnosti. Poleg tega, da 
je bil zavzet in predan borec za svobodo med drugo svetovno vojno, je 
bil predan športu in planinam in je na tem področju v Bohinju za seboj 
pustil velik pečat.

Tomaž Godec je v obdobju med vojnama veliko prispeval za razvoj 
planinstva in zimskega športa v Bohinju. Med drugim so na njegovo 
pobudo obnovili malo smučarsko skakalnico v Bohinjski Bistrici, prvo 
skakalnico v takratni Jugoslaviji, (okoli leta 1921) in kasneje, ob koncu 
dvajsetih let, postavili 50metrsko skakalnico na Poljah. Zgrajena je 
bila po načrtih Norvežana Hansena, leta 1931 pa so na njej izvedli 
prvo mednarodno tekmo. Rekord skakalnice je bil 52 m.

Prav zaradi njegovih prizadevanj so leta 1928 v Bohinju ustanovili 
Smuški klub Bohinj, katerega namen je bil gojiti in razširjati smučar
ski šport, pospeševati in propagirati lepoto zimske narave ter skrbeti 
za čim boljši razvoj in izpopolnitev smučanja kot športa. Prirejali so 
tečaje smučanja, tekme, sposojali so smučarsko opremo, zaznamovali 
smučarske gorske ture in ustanavljali zimska zavetišča. To je bil takrat 
eden prvih klubov na Gorenjskem. 

Tudi sam se je tekem redno udeleževal, leta 1928 je postal državni 
prvak v smučarskih tekih, se uvrstil v državno reprezentanco in na 
mednarodnih tekmah uspešno zastopal domovino.

Sodeloval je pri organiziranju različnih športnih prireditev, veliko 
energije pa je vložil tudi v razvoj planinstva. Zamisel za izgradnjo koče 
na planini na Kraju in doma na Komni je bila njegova. Izbral je tudi 
lokacijo za gradnjo in kot gospodar organiziral gradnjo doma. Že s se
demnajstimi leti je sodeloval pri ustanovitvi plezalnega društva Skala.

Nastopi za državno reprezentanco so mu ponudili možnost vpogle
da v življenje v drugih državah in s tem vpogleda v socialne razlike v 
drugih državah in možnostih za boljše življenje, ki jih je videl predvsem 
v razvitem turizmu in dobro organiziranem kmetijstvu. Da o tem ni 
molčal in se je glasno boril za svoja prepričanja, priča tudi dejstvo, da 
je bil zaradi tega pogosto preganjan. Najbolj med vojno. Tomaž Godec 
je namreč takoj po nemški zasedbi pričel z organizacijo za pripravo 
oboroženega odpora, kar okupatorju ni ostalo skrito, zato se je moral 
skrivati pri znancih in prijateljih, kmalu pa se je popolnoma umaknil v 
ilegalo. Skupaj s somišljeniki pripravljal bohinjsko vstajo, ki zaradi iz
daje ni uspela. Zaradi izdaje je bil marca 1942 ujet in odpeljan v zapore 
v Begunjah. Nemci so takrat na plakatih objavili, da je bil 19. aprila 
1042 ustreljen v Mauthausnu, ustno izročilo pravi, da je verjetno umrl 
že zaradi mučenja v Begunjah. ・

ja, posvečenega spominu na konstituiranje Centralnega komiteja ko
munistične partije Jugoslavije s tovarišem Titom na čelu.« 

Tako je zapisala Skupščina Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica v 
uvodu obvestila o ureditvi muzeja Tomaža Godca in izgradnji družbe
nega centra v Bohinjski Bistrici ter o referendumu za krajevni samo
prispevek v območju Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica 10. oktob
ra 1978.

Leto kasneje, 1979., smo v Bohinju po uspešnem referendumu, ki 
ga je podprlo 86,9 odstotka krajanov, in samoprispevkih krajanov do
bili Muzej Tomaža Godca, danes osrednji prostor zgodovine Bohinja 
in Kulturni dom Joža Ažmana, nepogrešljiv prostor ustvarjanja bo
hinjskih društev poimenovan po Jožu Ažmanu iz Nomenja, človeku, ki 
je nekoč predstavljal gibalo vsega naprednega gibanja, organizatorju 
Komunistične stranke v Bohinju in ljubitelju ter poznavalcu napredne 
literature.

5 let so krajani krajevnih skupnosti Bohinja (razen Stare Fužine, ki 
je svoj prispevek namenila Kulturnemu domu v Stari Fužini) plačevali 
delež svojih dohodkov za izgradnjo kulturnega doma.

»Res smo si želeli kulturni dom,« se spominja Stanka Zupan, takrat v 
službi tajnika krajevne skupnosti.

»Vsa krajevna skupnost se je na to praznovanje res intenzivno pri
pravljala. Naloge so bile zahtevne in odgovorne. Urediti je bilo potreb
no nešteto velikih in robnih stvari, ki so zahtevale resnično razumeva
nje in prizadevnost vseh krajanov. V vsej neposredni okolici objekta 
Muzeja in doma Joža Ažmana so krajani pospešeno obnavljali fasade 
svojih hiš in njih okolice. Delovne organizacije, kjer so zaposleni, so 
jim omogočile ugodne kredite. Ob sami gradnji doma, ureditvi njegove 
okolice in čiščenju objekta je bilo opravljenih s strani krajanov in de
lovnih ljudi ogromno število prostovoljnih delovnih ur,« so zapisali v 
poročilu Krajevne skupnosti, 12. maja 1980. Kot še piše, je sodelovala 
tudi mladina, krajani so za kulturni dom odstopili svoje obveznice od 
cestnega posojila.

Kako resnično smo si želeli in potrebovali kulturni dom, priča tudi 
podatek, kako hitro je zaživel:

»V skoraj dveh letih je bilo v dvorani Doma Joža Ažmana 6 koncer
tov pevskih zborov, 7 proslav ob državnih in kulturnih praznikih, 7 
slikarskih ali foto razstav, 15 gledaliških  predstav domačih in zunanjih 
skupin, niz prireditev v okviru 'Naše besede', 12 gledaliških in kino 
predstav za šolsko mladino, poleg tega tečejo redno trikrat tedensko 
kino predstave. Povemo naj, da krajani in delovni ljudje radi zahajajo 
v naš dom in da so vse predstave zelo dobro – številčno obiskane,« so 
zapisali v poročilu.

Svojo pomembno funkcijo je igrala tudi avla z aperitiv barom, ki so 
jo svojčas s pridom uporabljali za razstave, svečane zaključke športnih 
prireditev in oddih udeležencev prireditev v dvorani. 

V spominih na življenje v kulturnem domu in zlasti avli, ki je skoraj 
povsem izgubila svoj pomen, Stanka Zupan z veseljem pričakuje novo 
ureditev parka in okolice doma, za katero je prepričana, bo domu vrni
la svojo težo. Domu, ki je ostal ali postal prostor ustvarjanja številnih 
kulturnih društev, ki mu vsakodnevno vlivajo življenje in dokazujejo, 
kako dobra in pomembna je bila pred štiridesetimi leti odločitev za 
izgradnjo.

Za tako hitro in obsežno akcijo, ki je Bohinju prinesla Kulturni dom 
in muzej, je bilo pravzaprav krivo jubilejno zasedanje ob 40 letnici 
konstituiranja Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije 
v Bohinju, oziroma Bohinjke in Bohinjci, ki so v pravem trenutku zagra
bili priložnost. »Začelo se je z vprašanjem, kje bo slovesnost ob obisku 
Tita,« je povedala Stanka o začetkih, ko so sprva spoznali, da nimajo 
primernega prostora, nato razmišljali o gradnji montažne dvorane in 
nazadnje je padla odločitev za gradnjo kulturnega doma. »Ni šlo za po
litične pritiske, resnično smo si želeli dvorane za kulturno ustvarjanje 
in tudi obiska Tita smo se veselili,« še dodaja Stanka, tudi ena tistih, ki 
je kasneje v številnih predstavah 'gulila' odrske deske v dvorani.

»Naj nikogar ne moti, če smo se odločili za gradnjo v tako kratkem 
času. To nam je narekoval dragoceni zgodovinski trenutek, ki vklju
čuje Bohinj v zgodovinsko pot tovariša Tita. Z jubilejnim zasedanjem 
CKZKJ bo postal Bohinj s svojo revolucionarno zgodovino in prirodni
mi lepotami predmet zanimanja po vsej Jugoslaviji in preko meja,« je 
skupščina takrat nagovorila občanke in občane. Razloge pa torej lahko 
iščemo še dlje v zgodovini, v času Tomaža Godca. Obisk Tita, jubilejno 
zasedanje in prav zato akcija domačinov za izgradnjo kulturnega doma 
in muzeja, vsega je pravzaprav kriv Tomaž Godec. Jubilejno zasedanje, 
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razstavim televizor, se 
spoznavam s sestavnimi 
deli. Znal je podati svoje 
znanje zelo nevsiljivo, da 
mi je prenesel navduše
nje, omogočil mi je, da 
sem spoznal to področje, 
ampak nikoli me ni silil. 
Bil je sicer zelo strog, to 
ja, ampak vedno mi je 
zaupal, mi pustil proste 
roke. Zelo sem mu hvale
žen, ker sem zahvaljujoč 
njemu res dober človek, 
dobro me je vzgojil in mi 
dal dobro popotnico.
Kakšen je bil kot oče?

Zelo predan, prisoten. 
Predal mi je ogromno 
znanja, samozaupanja, 
delovnih navad, nekate
re stvari bom šele zdaj 
predelal, odkril. Recimo, ko je umrl, sem ugotovil, da sploh nima zdrav
niške kartoteke, pa je bil letnik ’32. On ni hodil k zdravniku, ni jemal 
nobenih zdravil, doma je imel edino aspirine. Sem se potem kar malo 
zamislil nad debelino svoje kartoteke (smeh). Je pa res, da je živel iz
redno zdravo, aktivno. Kadil ni, nikoli v življenju ga nisem videl pijane
ga. Rad je po kosilu spil kozarec rdečega vina, ampak nikoli dveh – je 
bil zelo asketski pivec (smeh). In tudi jedel je skromno, domače jedi, 
meso, pečenko, krvavice, zelje, pa za večerjo pregovorni kruh in mle
ko. Pa nikakor se ni znal ustaviti – sploh za košnjo trave je bil izredno 
zagnan. Pa ni hotel bencinske kosilnice, vedno z električno kosilnico, 
da je potem vlekel in prestavljal tiste kable – in ko je trava zrasla za pet 
centimetrov, jo je že spet pokosil. (smeh)
Ja, saj je še meni večkrat rekel, naj malo pokosim pred hišo, me je 
rad dal v red. (smeh) Očitno vam je bil lahko v marsičem za zgled.

Še nekaj izredno občudujem pri njem: kot človek je bil povsem apoli
tičen. Ne, da ga dogajanje ne bi zanimalo – redno je spremljal poročila, 
novice, predebatiral s prijatelji. Ampak ne bi znal opredeliti, kako je bil 
nazorsko usmerjen, levi, desni itd. Ni se zapletal v prepire o ideologiji, 
ampak je vedno sprejel človeka kot človeka. 
Mimogrede, kako se je pa znašel z mobitelom?

Mobitela ni imel. Ne, da ne bi znal z njim, namenoma ga ni hotel 
posedovati.  

Niti kabelske ni hotel. S temi svojimi satelitskimi antenami je pokri
val vse satelite, kar jih je tukaj okrog, lovili smo ničkoliko programov, 
tudi nemške, ampak kabelsko je kategorično zavračal. Nekatere mo
derne stvari so se mu zdele nepotrebne. Saj veš, kakšen je bil. Sta
cionarni telefon je uporabljal za nujne klice, sicer pa je živel načelo 
medčloveškega stika: če se hočeš z nekom kaj pogovoriti, sedeš z njim 
za isto mizo. 
Se morda spomnite za konec kakšne anekdote, posebne zgodbe? 

Ena njegova posebnost ... Vedno je imel v kuhinji, v delavnici in v 
avtu poseben predal za bonbone. Tam na Brodu, kamor je hodil po 
mleko, je bil vedno kak majhen otrok, ki ga je prijel za roko, takoj ko 
ga je zagledal in ga peljal k avtu: »Peter bona!« Za svojega pravnuka 
Urbana, sina moje hčerke Martine, je imel pa tako ali tako v delavnici 
poseben predal z igračami, in vedno, ko je mali prišel dol k pradedku, 
je najprej obrnil predal in napadel igrače. Otroke je imel zelo rad. 
Hvala lepa. Mimogrede, Robert, če lahko malce usmerim vodo na 
svoj mlin – med pogovorom sem izluščil tudi ogromno zanimivih 
informacij o vašem življenju in podvigih. Imam kandidate za ne
kaj naslednjih številk, ampak če se strinjate, bi zelo rad ob priliki 
iz tega dodatnega gradiva orisal še vaš portret, vašo zgodbo. 

Kaj pa vem ... lahko, če se bo žena strinjala (smeh).
Robert, Tjaša, iskrena hvala za vajin čas. Res mi je dragoceno, da 
sem lahko dokončal začeti projekt, ki je tako nepričakovano pos
tal utrinek ujetega, minulega časa. Naj bo Petru v topel, hvaležen 
spomin, duh njegove prijaznosti pa ostaja z mano kot poseben 
amulet. ・

iz naših kra jev

Obraz meseca novembra –  
Peter Jensterle

Peter Jensterle je bil zakladnica zanimivih zgodb in namenil sem se 
bil orisati njegov portret.

Nekaj drobcev sem že »izvlekel« iz njega, toda preden sva stvar 
uspela izpeljati do konca, ga je smrt nepričakovano splela iz naše sre
dine. Iskrena hvala Petrovemu sinu Robertu s soprogo Tjašo, ki sta mi 
pomagala zapolniti vrzeli.

PO DOMAČE: Prez’lčov Peter (domačiji na Ravnah se je reklo  
pr’ Prezelc)
POKLIC/IZOBRAZBA: Elektrotehnik
MOJE KLJUČNE ZNAČILNOSTI: Doslednost, redoljubnost, radove
dnost, družabnost, neumornost, ljubeznivost.  
KAJ ME FASCINIRA: Elektronske naprave oz. vse, kar je povezano z 
elektriko; topli medčloveški odnosi; aktualni dogodki; s čim se ljudje 
ukvarjajo in kako živijo. 
VSI BI MORALI POZNATI:

PESEM/GLASBENIK: Elvis Presley 
UMETNIŠKO DELO: /
KRAJ: Bohinj, vsekakor.
JED: kruh pa mleko, kompot z jabolki.
ČLOVEK: Tvoja stara mama (smeh). Ta je bla pa od hudiča. 

V BOHINJU MI JE VŠEČ: Okolica, urejenost okolja.  
V BOHINJU POGREŠAM: / 
Bohinja si skoraj ne morem predstavljati brez Petrove prisotnos
ti. Vedno sem kje naletel na njegova zaščitna znaka – rdeč Clio in 
moder Aixam – in če sem bil željan prijazne besede in stiska roke, 
sem se ga potrudil poiskati in vedno si je vzel čas za pogovor in 
kakšen “starševski“ nasvet. Midva sva se srečevala na ustaljenih 
lokacijah, pogosto se je tudi oglasil pri meni, mi kaj popravil, pri
nesel, me pa zanima, kako je izven tega preživljal svoj čas. Kako je 
izgledal njegov povprečen dan? 

Peter je bil vedno človek rutine, imel je neke stalne navade, naj bodo 
to obroki, odhod na kavo ... Bil je tako dosleden, da bi po njem lahko 
nastavil uro. Ob 8. je imel zajtrk, redni obhod okrog hiše, nato je sedel 
v avto in se odpeljal v beli svet. 

Po kosilu je šel rad do jezera na kavo, zvečer je hodil na Brod po 
mleko in striktno je spremljal poročila. »Ne daj bože«, da bi ga kdo 
zmotil med ogledom. (smeh) Skratka, imel je neke svoje rituale, vse 
»pošlihtano«, tako v urniku kot tudi v prostoru. Zagotovo mu je tudi 
to mu je pomagalo ohranjati samostojnost, da ni pozabljal stvari, ni se 
izgubljal ... Predvsem nikoli ni poznal brezdelja, do konca je popravljal 
aparate v svoji delavnici, res ne več tako masovno kot pred leti, ko je 
intenzivno popravljal radie in televizorje, ampak je pa redno »šraubal« 
kakšne strojčke, celo kak avto za prijatelje, sosede, sorodnike ... 
Poleti sem mu prinesel radio v popravilo in sva šla skupaj v njego
vo delavnico. Zdelo se mi je, kot bi stopil v podružnico Tehniškega 
muzeja Slovenije: kasetarji, gramofoni, sesalci, elektronika, pred
meti, ki jim ne vem ne imena ne namena ...

Oh, ta delavnica, to je bilo njegovo svetišče. Peter je bil neverjetno 
skrben, kaj vse je ohranil in znal popraviti; zdaj sem malo pregledo
val predmete in med drugim odkril fascinanten star osciloskop, stare 
računalnike (in ko rečem »stare računalnike«, mislim na Spectrum in 
Commodore), uro na uteži ... Skratka, mnoštvo predmetov in večina še 
deluje. Je bil zaljubljen v elektroniko in vedno je spremljal aktualne 
trende. V času, ko so gradili to hišo, takrat se je povečini uporabljala 
še stara električna napeljava, Peter je poskrbel, da so pri nas povsod 
napeljane cevi za elektriko, kar je bilo sicer dražje, ampak dolgoročno 
veliko bolj funkcionalno. Tudi ko sva s Tjašo renovirala zgornji del zase 
in je prišel zidar narediti omet, je debelo gledal. Je bil navajen kakšne 
cevi sem in tja, pri nas jih je pa milijon. 
Kot električar je bil vrhunski, spomnim se, da je bil izjemno odzi
ven in vedno je takoj vedel, kaj je narobe. Kadarkoli je bilo treba 
kaj popraviti, zamenjati, isti dan je bil tam z orodjem in centa mi 
ni zaračunal. 

Tudi mene je ogromno naučil  in Žana, mojega sina. Ko sem bil 
»mulc«, mi je večkrat dal orodje in osnovna navodila in me pustil, da 
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Na poti k celostni obravnavi otrok 
s posebnimi potrebami
Jelena Horvat, Osnovna šola Antona Janše Radovljica

iz naših kra jev, mladina, izobraževanje

Aljažev stolp vrh Triglava na  
Bohinjski zemlji
Katarina Košnik 

Letos beležimo 240 let od prve
ga pristopa na Triglav in številni 
dogodki v to čast so na dan dvig
nili tudi stare razprave ali stare 
razprtije glede vrha Triglava. Ena 
takih je tudi vprašanje, v kateri 
občini stoji Aljažev stolp. Mnenja 
so različna, uradna odločitev je 
padla, dejstvo pa ostaja. Ne glede 
na uradne odločitve Aljažev stolp 
po geodetskih meritvah, ki vedno 
predstavljajo nesporno dejstvo 
vsakega postopka za pridobiva
nje gradbenega dovoljenja ozi
roma raznovrstnih ugotavljanj 
meja, leži na Bohinjski zemlji.

Ni skrivnost, da se vsaj občini 
Kranjska Gora in Bohinj o tem vprašanju nista zedinili. Zanesemo pa se 
lahko na dokaze. Že leta 2003, 18. julija, je bilo v Dnevniku objavlje
no: »Geodeti so namreč po temeljitem razmisleku in mnogih meritvah 
razsodili, da stoji stolp dva ali tri metre na bohinjski zemlji. Na vrhu 
Triglava je namreč tromeja med Bohinjem, Bovcem in Kranjsko Goro. 
Geodetske meritve morajo potrditi le še vsi trije župani – triglavski 
posestniki, seveda na kraju samem, torej na vrhu.«

Dve leti kasneje, 29. julija 2005, piše Tomaž Branc v Gore in ljudje: 
»Leta 1999 je bil Aljažev stolp z vrhom z vladnim odlokom razglašen za 
kulturni spomenik državnega pomena in nato z zakonom o lastninje
nju kulturnih spomenikov v družbeni lasti podržavljen. Prevladovalo je 
prepričanje, da stoji na stičišču zemljiških parcel, ki spadajo v občine 
Kranjska Gora, Bohinj in Bovec. S posnetki in z izmerami pa se je izka
zalo, da je Aljažev stolp le na bohinjski parceli. Stolp je pod varstvenim 
režimom Triglavskega narodnega parka, zanj pa pod okriljem Planin
ske zveze Slovenije skrbi Planinsko društvo Ljubljana Matica.«

Je pa res, da Jakob Aljaž ni prišel v Bohinj v nakup parcele, to je 
storil na Dovjem. Takole je med drugim zapisano v kupni pogodbi, ki 
jo skupaj z ostalim arhivskim gradivom (tudi kupno pogodbo iz leta 
1900 o nakupu zemljišča, kjer danes stoji Aljažev dom v Vratih) od  
3. februarja 2011 hrani Slovenski planinski muzej:

»Občini Dovje in Mojstrana prodasta od svoje parcele št. 1484/1 
kat. občine Dovje tisti del ležeč proti Primorskem t. j. do primorske 
meje in do meje Studor (Srednja vas, Bohinj), ki se imenuje 'špica' 'Ve
likega Triglava' okoli trianguluma ali piramide v obsegu 16 kvadratnih 
metrov, to je 4 metre na dolgost in 4 metre na širokost, gospodu Jako
bu Aljaž in ta kupi od njih navedeni del parcele št. 1484/1 kat. občine 
Dovje zakupnino v znesku 1 gl, t. j. eden goldinar v last.« (Gore in ljudje, 
Dušan Škodič, 19. februar 2011.)

Povsem razumljivo in po eni strani je tudi pošteno, da so preprosto 
rekli, da Aljažev stolp stoji v občini Kranjska Gora. Nenazadnje je z 
nakupom zemljišča tako mislil tudi dovški župnik Jakob Aljaž, ki je  
15. aprila 1895 z občinama Dovje in Mojstrana sklenil kupno pogodbo 
o odkupu zemljišča vrh Triglava za 1 goldinar.

Še bolj lepo bi bilo, če bi se vse tri občine, katerih meje se stikajo na 
vrhu Triglava, Kranjska Gora, Bovec in Bohinj, zmenile in bi se odločile, 
da Aljažev stolp stoji na tromeji prav na sredi in je pravzaprav na zemlji 
vseh treh občin. 

Pa vendar ne moremo mimo dejstva, da v naravi ni tako in da stolp 
danes v celoti stoji na območju v lasti Občine Bohinj, kar dokazujejo 
tudi geodetske meritve.

Kljub dejstvom pa naj nam bo vsem jasno, da Jakob Aljaž stolpa ni 
postavljal za Kranjsko Goro, za Bohinj ali za Bovec. Postavil ga je za 
Slovenijo. V drugih časih. Kot piše Peter Mikša v svoji knjigi Triglav in 
Jakob Aljaž, je Aljaž kot odločen nasprotnik nemškega prisvajanja slo
venskih gora postavil najvišjo in najvidnejšo markacijo ter dal vedeti 
Nemcem, čigav je Triglav. »Saj ne gre zame, za vse nas Slovence gre. 
Triglav moramo vrniti Slovencem!« In ob drugi priložnosti o Triglavu 
in stolpu dodal: »V občo korist in naša romarska, sveta gora.« ・

Foto: arhiv OŠ Antona Janše Radovljica

Na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica je v tem šolskem letu za
čel z delovanjem terapevtski tim logopeda, nevrofizioterapevta in de
lovnega terapevta. S tem so učenci, ki to nujno potrebujejo, deležni 
tedenske celostne obravnave za premagovanje razvojnih težav. Glavni 
razlog za uvedbo tovrstne oblike pomoči na šoli je vedno večje šte
vilo otrok, ki potrebujejo terapevtsko pomoč in je v specializiranih 
ustanovah ne morejo prejemati v zadostni meri. Terapevtski tim vodi, 
usposablja in spremlja razvojna ambulanta Gorenjske v sodelovanju 
z Osnovnim zdravstvom Gorenjske. Sistematična celostna obravnava 
terapevtskega tima ter delo učiteljic – specialnih pedagoginj, ki vsa
kodnevno vključujejo različne elemente terapevtskih pristopov in 
specialnih oblik dela (npr. ABA, PECS, TEACCH, Brain Gym, senzorna 
integracija, nadomestna komunikacija, nevrofeedback), zagotavljata 
učencem ustreznejšo podporo za celostni razvoj. Na ta način je vzgoj
noizobraževalno delo kvalitetnejše, saj v večji meri ustreza individual
nim potrebam posameznega otroka.

Terapevtske obravnave potekajo v času bivanja učencev v šoli. V 
septembru je skupina strokovnjakov pod vodstvom dr. Andreje Kovač, 
vodje razvojnih ambulant Gorenjske, pregledala učence v šoli ter do
ločila vrsto in obseg potrebnih terapij za posameznega otroka. V tera
pevtske obravnave so vključili otroke, kjer so težave izrazitejše, pre
gled učencev pa je pokazal, da so potrebe po terapevtskih obravnavah 
večje od trenutnih zmožnosti. 

Osnova celostnega razvoja človeka je ustrezen razvoj gibalnih funk
cij v zgodnjem obdobju. Neustrezen gibalni razvoj onemogoča ustre
zen razvoj na drugih področjih (govora, mišljenja, čustvovanja, razvoja 
samopodobe, razvoja medosebnih odnosov ...). Fizioterapevt z upora
bo sodobnih metod in tehnik izboljša in ohranja gibalne spretnosti, s 
tem pa preprečuje ali omeji povečevanje in pojav sekundarnih težav 
na področju gibanja. Delovni terapevt pri svojem delu z uporabo raz
ličnih pristopov dosega čim večjo samostojnost otroka na vseh pod
ročjih življenja. Logopedsko delo je osredotočeno na pravilen razvoj 
ustreznega govora, jezika in komunikacije. V delo z učenci logopedinja 
vključuje elemente govorne terapije po Bobathu za izboljšanje in uskla
jeno delovanje celotnega govornega sistema. Končni cilj timskega dela 
je pomagati otroku, da v največji možni meri razvije in izkoristi svoje 
potenciale. 

S tem, ko otroci obiskujejo terapije v šoli, do neke mere razbremeni
jo starše. Na šoli menijo, da še vedno ni dovolj poskrbljeno za celostno 
pomoč družinam pri svetovanju in dostopnosti do informacij. Starši so 
lahko pri soočanju z razvojnimi težavami svojih otrok v stiski in nema
lokrat ne vedo, kako naprej.

Ciljem celostne podpore sledijo tudi strokovni centri, ki so ustanov
ljeni v okviru pilotnega projekta v sodelovanju z Ministrstvom za izo
braževanje, znanost in šport ter Evropskim socialnim skladom. Del 
strokovnega centra je tudi Osnovna šola Antona Janše. S tem skušajo 
slediti trendom, ki se na področju pomoči otrokom s posebnimi potre
bami uveljavljajo tudi v tujini. Možnosti za razvoj programov šola išče 
preko različnih virov, veliko posluha za potrebe otrok in razvoj šole pa 

Po geodetskih meritvah označene 
meje katastrskih občin in parcel
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• Lepo je bilo videti in postaviti se v kožo slepega. Zdaj lahko bolj 
cenimo, da vidimo. (Karin, 8. b)

• Imel sem se zelo »fajn«. Simulacijska očala so bila »kul«. (Marko, 
8. b)

• Naučil sem se, kako se obnašati do slepega človeka. (Ažbe, 8. a)
• Videl sem, kakšne učbenike imajo slepi ljudje. (Enej, 8. a)
• Slepi ljudje so mi zelo »fajn«. Lepo mi je bilo spoznati slepega člo

veka. (Gal, 8. a)
• Na delavnici sem se veliko naučil o brajici. Bilo je zanimivo. (Jan, 

8. a) 
• Bilo mi je zelo všeč, še posebej, ko smo pisali brajico na pisalni 

stroj. (Uršula, 6. b)
• Všeč mi je bilo, da sem slišala o stvari iz prve roke. (Tina, 6. b)
• Brajica mi je bila zelo težka pisava. Moraš imeti zelo razvit čut za 

tipanje. (Hana, 7. b)
• Na delavnicah sem se naučila, da je težko biti slep, preden se naučiš 

brati abecedo za slepe. S seboj moraš imeti psa vodiča ali spremlje
valca. (Lara, 7. b)

• Na dnevu jezikov mi je bilo všeč, da smo se pogovarjali s slepo 
osebo. Všeč mi je bilo, da smo poskušali brati brajico. Najbolj pa 
mi je bilo všeč, da smo lahko preizkusili posebna očala. (Iva, 7. b)

• Delavnice so mi bile všeč. Naučila sem se, da moraš vztrajati, če 
izgubiš vid. Zelo je težko. Slep človek mora v hiši imeti vse zmeraj 
na istem mestu. Imeti morajo spremljevalca. Imajo tudi posebne 
knjige. (Ajda, 7. b)

• Včeraj mi je bilo všeč, ker sem spoznala, da sem lahko vesela, da 
imam dober vid. (Ana, 7. b)

• Všeč mi je bilo, ker smo se lahko preizkusili. Bilo mi je težko, ker 
nisem videl, kje sem, niti kdo je pred mano. Naučil sem se, da mo
ramo pomagati vsakemu. (Milot, 7. b)

• Vid se mi ni zdel nič posebnega. V ponedeljek pa so se mi »odprle 
oči«. (Erazem, 7. b)

• Všeč mi je bilo, da smo lahko preizkusili simulacijska očala, s ka
terimi smo videli, kako vidijo ljudje z različnimi okvarami vida.  
(Vid, 9. a)

• Predavanje o slepih in slabovidnih je bilo zanimivo in poučno. Na
učili smo se, da si slep, če ti ostane od 0 do 5 % vida, in slaboviden, 
če ti ostane od 5 do 20 % vida. Z nami je bil tudi Robi, ki je bil slep. 
Imel je le periferni vid. (Mark, 9. a) ・

Srečanje Šolskega parlamenta in 
predstavnikov Občine Bohinj
Novinarski krožek OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica

mladina, izobraževanje

nudijo tudi občine. Financiranje terapevtskih obravnav na šoli omogo
čajo občine Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj in Žirovnica, v prihodnje pa 
bo k temu pristopila še večina ostalih občin, iz katerih prihajajo učenci 
(šolo namreč trenutno obiskujejo učenci iz 12 občin). 

Omenjeni model pomoči je plod večletnega prizadevanja za oboga
titev obstoječega programa šole in ga pozdravljajo tako zaposleni kot 
tudi starši otrok. Na šoli upajo, da se bo tovrstna pomoč še okrepila, 
saj lahko le z zgodnjo in intenzivno pomočjo pomagamo otrokom v 
samostojnejše življenje. ・

Evropski dan jezikov 2018 
Nataša Stare, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska  
Bistrica

Foto: arhiv šole

Letošnji evropski dan jezikov smo na naši šoli obeležili v tednu od 8. 
do 12. oktobra. Glavna tema je bila Beremo s prsti oziroma spoznava
nje pisave slepih in slabovidnih.

Na šolo smo povabili Andreja Jalna, knjižničarja iz knjižnice Antona 
Tomaža Linharta v Radovljici, ki nam je pripravil predavanje z delav
nico o slepih in slabovidnih. Na njej je učence ozaveščal o težavah ali 
izzivih, na katere naletijo slepi in slabovidni v vsakdanjem življenju. 
Izvedeli smo, da nam vid predstavlja kar 80 % naših čutil, tako da je 
izguba vida največja izguba. Hkrati pa se z izgubo vida lahko izboljšajo 
ostala čutila (voh, sluh, tip ali okus), seveda z redno vadbo. 

Učenci so poslušali in sodelovali dve šolski uri. Bilo je veliko vpra
šanj, hkrati pa so znali odgovoriti tudi na marsikatero vprašanje, kaj 
narediti ali kako pomagati človeku, če potrebuje pomoč. 

Učenci od 6. do 9. razreda niso imeli le predavanja, ampak je bil pri
soten tudi gost. Robert Pervanje je član Društva slepih in slabovidnih 
v Kranju. Na zelo zanimiv način je povedal iz svojih izkušenj, kako je, 
če ne vidiš. Nam, videčim, je dal tudi nekaj zanimivih nasvetov: »Nič 
ni narobe, če ponudiš pomoč slepemu. Ne smete pa biti užaljeni, če 
dobite odgovor, da pomoč ni potrebna«. »Doma,« pravi Robert, »mora 
biti vse na svojem mestu, tako kot sem sam pospravil. To pa predvsem 
zato, da se počutim varnega in mi ni treba vedno razmišljati, kam se 
bom zaletel in se poškodoval«. 

Predstavil nam je tudi, kako uporablja mobilni telefon, uro (govoreči 
napravi, največkrat v tujem jeziku ali v popačeni slovenščini) in pa, 
kako prepozna kovance. Kovance prepozna po velikosti ali pa po raz
ličnih robovih. Na bankovcih brajice ni. Najdemo jo pa tudi na ovitkih 
zdravil, kar je nujno, ker če ne vemo, katera zdravila imamo pred sabo, 
je to lahko tudi življenjsko nevarno. 

Učenci so zelo radi sodelovali pri poskusih orientacije v razredu, 
okušanju, vohanju novih vonjev in z dotikom prepoznavanja neznanih 
predmetov. Vse to je nam manj znano in bi si morali vzeti precej časa 
in predvsem vaj, da bi izostrili ostale štiri čute. Zelo zanimivo je bilo 
tudi branje in pisanje v brajici. 

Še nekaj vtisov učencev: 
• Všeč mi je bilo njegovo (Robertovo) pripovedovanje o izkušnjah. 

(Tajda, 8. b)
• Zanimivo je bilo slišati iz prve roke, kako slepi in slabovidni prema

gujejo ovire v vsakodnevnem življenju. (Benjamin, 8. b)

Foto: Katarina Košnik

V torek, 2. oktobra, so se predstavniki Šolskega parlamenta od 1. so 
9. razreda z mentorico Martino Mašić Sabalić odpravili do Občine Bo
hinj. Tam jih je pričakal podžupan v vlogi župana Jože Sodja. Zbrali so 
se v sejni sobi, kjer jih je najprej čakal prigrizek. Nato so prešli h glavni 
temi srečanja – pogovoru o tem, kaj bi spremenili, izboljšali v Bohinju. 
Učenci so na to vprašanje odgovarjali zelo različno. Predlagali so npr. 
ureditev cest na Pokljuki, več opozorilnih znakov za počasnejšo in var
nejšo vožnjo v Srednji vasi, igrišče v Jereki, avtomat z zdravo prehrano 
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Šolski novinarji na arheološki  
delavnici na Blejskem gradu
Marija Helena Logar, OŠ dr. Janeza Mencingerja Boh. 
Bistrica

v šoli, prenovo postaje v Jereki, ZIPline s Studora do Rudnice, ureditev 
kolesarske steze in prenovo mostu na Savici ... Nekatere ideje so bile 
zabavne, nekatere pa so bile bolj realne. V drugem delu srečanja je bila 
glavna tema varnost. Učenci so razmišljali o vprašanju, ali se v Bohinju 
počutijo varno. Vsi so se strinjali, da se počutijo varno, podžupan pa 
jim je dejal, da so lahko za to veseli. Otroci pa smo veseli, da se naše 
ideje in zamisli slišijo tudi izven šolskih zidov. ・

Bohinjski učenki med  
nagrajenci literarnega natečaja 
Pavčkove vitice
Marija Helena Logar, OŠ dr. Janeza Mencingerja  
Bohinjska Bistrica

Na Osnovni šoli To
neta Pavčka v Mirni 
Peči na Dolenjskem se 
je 18. oktobra odvijala 
prireditev ob zaključ
ku literarnega nate
čaja Pavčkove vitice. 
Na natečaju, ki je bil 
razpisan že v lanskem 
šolskem letu, so s svo
jimi pesmimi sodelova
li tudi učenci naše šole: 
Nina Topolovec Faj
farič, Iva Krkoč, Hana 
Štendlar in Sara Urh 
iz 7. razreda ter Be
njamin Gašperin, Jan 
Štros in Dora Sabalič iz 
8. razreda. Strokovno 
komisijo sta s svojo iz
virnostjo pri pisanju še 
posebej prepričali Iva 
Krkoč in Nina Topolo
vec Fajfarič, ki sta se 
uvrstili med tri najbolj
še pesnike v svoji starostni kategoriji, za kar jima iskreno čestitamo. 

Vsem mladim pesnikom želimo čim več ustvarjalnega navdiha tudi v 
prihodnje, v nadaljevanju pa si lahko preberete nagrajeni pesmi.

Iva Krkoč: Prava pesem
Prave pesmi se ne pleše in ne poje,
prave pesmi se ne zavija v praznične ovoje,
pravo pesem moramo živeti
in jo v svojem srcu imeti.
Prava pesem je kot naš najboljši prijatelj – 
vesela je, ko smo mi veseli,
in ve, kdaj smo se dobro imeli.
Joka z nami kakor ljubeča mami,
nas tolaži in sočustvuje z nami.

Nina Topolovec Fajfarič: Načečkana pesem
Načečkano pesem napišeš 
na hitro in na grdo,
zanjo se ne potrudiš prav močno,
zato se tudi ne utrudiš hudo.
Še posebej, ko imaš slab dan
in ko si vedno zaspan.
Takrat iz pesmi nastane ena sama čačkarija
in si rečeš: O, mama mija!
Sam nimaš pojma, kaj si napisal.
Najraje bi vse zbrisal,
ker nič nisi smiselnega zapisal.
Lažje bi bilo, če bi pesem kar – narisal! ・

Foto: Marija Helena Logar

Foto:  Marija Helena Logar

V četrtek, 4. oktobra 2018, je v sklopu letošnjih Dnevov evropske 
kulturne dediščine na Blejskem gradu potekala posebna arheološka 
delavnica, namenjena slepim in slabovidnim osebam. Arheologinja 
Mija Ogrin iz zavoda ArheoAlpe jim je predstavila okrasno bronasto 
zaponko v obliki pava, podali pa so se tudi do arheološkega najdišča 
Pristava, kjer je bila zaponka najdena. 

Delavnici so se pridružili učenci izbirnega predmeta šolsko novinar
stvo, ki so sodelovali kot spremljevalci slepih in slabovidnih oseb, pre
izkusili pa so se tudi v opisovanju in razlagi predmetov. 

Preberite si, kaj se je učencem na delavnici najbolj vtisnilo v spomin.
• Delavnica mi je bila všeč, saj sem se naučila, kako natančno raz

lagati slepim in slabovidnim ljudem. To mi bo mogoče prišlo kdaj 
prav. (Kristina, 7. a)

• Težko mi je bilo opisati broško rajske ptice v knjigi, ker moraš biti 
pri opisovanju zelo natančen. (Jasmina, 7. a)

• Bilo mi je zanimivo. Spoznali smo, da imajo slepi bolj razvit tip, vonj 
in sluh. (Lara, 7. b)

• Spoznala sem, da je spremljevalcem/vodičem slepih zelo težko opi
sovati predmete. (Gaja, 7. a)

• Všeč mi je bilo, da smo spoznali, kako živijo slepi. (Bor S. S., 7. a)
• Všeč mi je bilo, da smo lahko slepim in slabovidnim pomagali in da 

smo izvedeli veliko o pripomočkih, ki so jim namenjeni. (Iva, 7. b)
• Bilo mi je všeč, da smo spoznavali življenje slepih. Naučil sem se, 

da imajo slepi od 0 do 5 % preostanka vida, slabovidni pa od 5 do 
30 %. (David, 7. a) ・

Bohinjska šola v skupnosti za 
varstvo narave
Javni zavod Triglavski narodni park

V torek, 23. oktobra 2018, je na podružnični šoli Srednja vas v Bo
hinju potekala podelitev certifikata za vključitev v skupnost šol Bio
sfernega območja Julijske Alpe. Aktivnosti vodi Javni zavod Triglavski 
narodni park, ki je leta 2003 Biosferno območje Julijske Alpe vključil 
v Unescov program Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Pro
gramme« ali s kratico MAB). Območje v svoje meje vključuje občine 
Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, 
Tolmin in Žirovnica. Iz teh občin se bodo v skupnost šol vključile tudi 



22mladina, izobraževanje, kultura in priredit ve

Center Triglavskega narodnega parka Bohinj je odprt vsak dan od 
10. do 15. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 17. ure.
Dogodki v novembru:
petek, 9. 11. 2018, ob 19.00: Odprtje razstave V KRALJESTVU 
GLIV (v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, projekt LIFE 
NATURAVIVA: Biodiverziteta – umetnost življenja).

Uradne ure za občane Bohinja v zvezi z delom javnega zavoda TNP 
in v primeru svetovanj, povezanih z načrtovanimi gradnjami, so v Cen
tru TNP Bohinj v Stari Fužini vsak torek od 11. do 15. ure in na Kopriv
niku v pisarni KS Koprivnik  Gorjuše vsako tretjo sredo v mesecu od 
17. do 19. ure od maja do oktobra. Sodelavci JZ TNP so na voljo tudi 
na sedežu uprave JZ TNP na Bledu, in sicer vsak delovnik od 9. do 14. 
ure ali po tel. št. 04 5780 200. ・

Regijski festival pihalnih  
orkestrov v Bohinju
Katarina Košnik

vse osnovne, podružnične šole in šole s prilagojenim programom – 
skupno 38.

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) 
predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavaro
vanega območja v tako velikem obsegu – in na tako izredno pomemb
nem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje 
Julijske Alpe (UNESCO MAB). Skupnost v 38 šolah združuje preko 
7000 osnovnošolcev. Prav toliko, torej 7000, je različnih živalskih 
vrst v Biosfernem območju Julijske Alpe. Z vključitvijo učitelji in šolarji 
sprejmejo zavezo k odgovornem odnosu do narave in kulturne dedišči
ne. S tem pridobijo tudi vrsto izobraževalnih vsebin, ki jih posebej za te 
šole pripravlja Javni zavod (JZ) Triglavski narodni park. Tekom leta je 
v izobraževalne dejavnosti JZ Triglavski narodni park vključenih preko 
5000 predšolskih, šolskih in srednješolskih otrok. 

Certifikat je podelil direktor JZ Triglavski narodni park mag. Janez 
Rakar. Sprejela ga je ravnateljica Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja 
Mojca Rozman. Podelitev sta pospremila tudi Jože Sodja, podžupan 
v začasnem upravljanju funkcije župana občine Bohinj, in Klemen 
Langus, direktor Turizma Bohinj. Več o projektu nam je povedal mag. 
Janez Rakar, direktor JZ Triglavski narodni park: »Certifikate bodo v 
2018 in 2019 prejele vse matične, podružnične šole in šole za učen
ce s posebnimi potrebami v Biosfernem območju Julijske Alpe. Gre za 
pomembno povezovanje pri varstvu narave in ohranjanju dediščine. 
To pa razumemo širše od območja Triglavskega narodnega parka – v 
naravi je vse povezano in vse ima medsebojen vpliv.« Mojca Rozman, 
ravnateljica Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, je ob podelitvi iz
postavila: »V naši šoli je ena izmed prioritetnih tem skrb za varstvo 
narave – živimo v okolju, kjer je povezanost z naravo zelo visoka. Vklju
čitev naše šole v skupnost šol biosfernega območja nam prinaša pred
vsem priložnost, da pridobimo nekaj nadstandardnega izobraževanja 
na področju varstva narave in tudi pri skrbi za kulturno dediščino.«
O skupnosti šol: https://www.tnp.si/sl/spoznajte/skupnostsol/.
Več o projektu: 

Biosferno območje Julijske Alpe se je kot prvo v Sloveniji leta 2003 
vključilo v Unescov program Človek in biosfera (»Man and the Bio
sphere Programme« ali s kratico MAB). Upravljalec Biosfernega ob
močja Julijske Alpe je Triglavski narodni park. Območje v svoje meje 
vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska 
Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica.

Biosferna območja so namenjena ohranjanju ekosistemov in njihove 
biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostnega razvoja ob vklju
čevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva. Za Biosferno območje 
Julijske Alpe je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, 
med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kultur
nih vrednot.

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) 
predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zava
rovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomemb
nem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje 
Julijske Alpe (UNESCO MAB). Skupnost vključuje 38 osnovnih šol. 
Združuje preko 7000 osnovnošolcev.

Foto: Mojca Odar

Foto: Pavel Korošec

V nedeljo, 7. oktobra, je domače Glasbeno društvo Bohinj s svojo 
Godbo Bohinj gostilo Regijski festival godb, ki ga vsako jeto organizira 
Javni sklad za kulturne dejavnosti – Območna izpostava v Radovljici. 
Ob 20letnici Glasbenega društva Bohinj je bilo srečanje to leto v Bohi
nju, v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. 

Regijski festival je bil v prvem delu namenjen paradnemu delu, na 
katerem se je predstavil Pihalni orkester Tržič, in koncertnemu delu, 
na katerem so nastopili Godba Bohinj, Kulturno društvo Godba Ko
menda in Pihalni orkester Mestne občine Kranj. V uvodu je zbrane 
nagovoril podžupan v opravljanju funkcije župana Jože Sodja, ki je ob 
izrazu dobrodošlice gostujočim godbam poudaril, da smo v Bohinju 
ponosni na bogato kulturno življenje in na domačo Godbo Bohinj, ki 
že dvajset let bogati naše kulturno življenje in s svojo glasbo poživi 
marsikatero, tudi občinsko prireditev. Z nekaj uvodnimi besedami je 
koncert pospremil tudi predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko, 
ki je ob pozdravnih besedah izrazil tudi obžalovanje, da se je ob boga
ti godbeniški dejavnosti na Gorenjskem srečanja udeležilo tako malo 
pihalnih orkestrov.

Nastopajoče godbe so pripravile svoje nastope s tremi skladbami, 
ki so bile letos tematsko vezane na kulturno dediščino. Sicer malošte
vilno občinstvo pa so godbe razveselile s skupnim nastopom in kljub 
odločitvi v zadnjem trenutku nastopile uigrano in poskrbele za pravi 
glasbeni užitek.

Po koncertnem delu so se na strokovnem posvetu v restavraciji Da
nica zbrali predstavniki godb in dirigenti skupaj s samostojnim stro
kovnim svetovalcem za instrumentalno glasbeno dejavnost na Javnem 
skladu za kulturne dejavnosti Danielom Leskovicem, ki je povedal, da 
so tovrstna srečanja odlična priložnost za pregled dela v preteklem letu.

»Godbe imajo v Sloveniji dolgo tradicijo in tudi razne možnosti sode
lovanja. Veliko je priložnosti, da se predstavijo publiki v svojih domačih 
krajih, možnosti sodelovanja na tekmovanjih, ta regijska srečanja pa 
so namenjena ravno pregledu dela v preteklem letu. Ponujajo možnost 
nekega sproščenega nastopa, ki je strokovno spremljan. Tako jim po 
koncertu tudi povemo, kje smo, kako se lahko še bolje pripravijo vna
prej, tudi za tekmovalne nastope.« Godbe imajo med letom številne pri
ložnosti za druženja, ki jih s svojimi gostovanji, obletnicami in koncerti 
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uporabiti čim bolj sveža jajca, ki vsebujejo več lecitina. Najprej smo 
pripravili tako imenovano jajčno emulzijo. Jajčni rumenjak z opno smo 
na papirnatem robčku dobro osušili, zatem predrli opno rumenjaka ter 
iztisnili ves rumenjak. Dodali smo za polovico jajčne lupine vode ter 
kapljico organskega domačega kisa. Kis je uporabljen v jajčni temperi 
kot konzervans. Na terilnik smo dodali pigmente in jajčno emulzijo ter 
trli približno dvajset minut. Tako smo dobili gosto homogeno barvo, ki 
smo jo uporabili pri slikanju. Z jajčno tempero je možno slikati na raz
lične podlage: platno, les, kamen, papir ... Mi smo uporabili grundirano 
platno, ki smo ga pobrusili, da se je jajčna tempera prijela podlage. 
Veselim se predajanja tega znanja tudi našim nadobudnim ustvarjal
cem. ・

Kvačkati
Za Kulturno društvo Bohinj, Marjeta Preželj

Kvačkati pomeni delati tekstilne izdelke s kvačko. Kvačkanje ponuja 
neskončno možnosti sestavljanja vzorcev. Izdelki so lahko samostojni, 
lahko so modni dodatek, lahko tudi kot kombinacija s pleteninami ali 
tkaninami. 

Razlika med kvačkanjem in pletenjem je v orodju in tehniki, preko 
obeh pa lahko ustvarimo jasno oblikovane, ročno izdelane tkanine z 
uporabo preje. Edino orodje za kvačkanje je kaveljček oz. kvačka, dol
ga gred s kavljem na koncu za oprijem preje. Kvačkani kavlji segajo od 
0,4 do 19 milimetrov v premeru, odvisno od materiala in dela. Preja 
je kategorizirana glede na več dejavnikov, kot so odpornost, dlakavost, 
pralnost in mehkoba. Lahko je izdelana iz živalskih, rastlinskih ali sin
tetičnih vlaken. Živalska vlakna vključujejo volno in svilo ter posebna 
vlakna iz koz, kuncev, alpakov in celo psov ali mačk. Bombaž, bambus, 
konoplja, juka, lan in juta so vsi primeri rastlinskih vlaken. Sintetična 
vlakna pa prihajajo iz materialov, kot so najlon, poliester in akril.

Preden začnemo kvačkati, moramo narediti prvo petljo, ki bo osnova 
za vse naslednje. Verižica iz verižnih pentelj predstavlja začetek vsake
ga kvačkanja. In potem je možno mnogo tehnik in vzorcev.

Na sekciji ročnih del Kulturnega društva Bohinj ustvarjamo različne 
uporabne in modne izdelke. Dobivamo se vsak četrtek med 17.30 in 
19.30 v folklorni sobi Kulturnega doma v Bohinjski Bistrici. Letos smo 
se odločite, da znanje (začetnice) pridobimo oz. (tiste bolj vešče) izpo
polnimo s tečajem kvačkanja, ki že poteka. Smo si že nakvačkale kapo, 
sledijo še šali, rute, jopice, pa še kaj se bo ustvarilo pod potrpežljivim 
mentorstvom gospe Jane. ・

Razstava članov Likovne  
ustvarjalnice KD Bohinj v knjižnici
Za Kulturno društvo Bohinj, Nataša Colja Obiako,  
vodja likovne ustvarjalnice

ponujajo godbe same, manj je priložnosti, kot pravi Leskovic, za stro
kovne razprave: »Strokovni kader se premalokrat sreča. Zadnje tako 
srečanje je bilo pred petimi leti, ko smo res lahko naredili tudi neke 
zaključke, kaj potrebujemo, kaj primanjkuje in kakšne so smernice za 
godbeništvo v prihodnje. Današnje srečanje je pomembno predvsem 
zato, da se predstavniki godb, tudi tistih, ki danes niso nastopile, pa so 
predstavniki prišli, pogovorimo, na kateri točki smo in kaj pravzaprav 
želimo v prihodnosti. Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza godb 
želimo oziroma stremimo k temu, da bi bilo godbeništvo še bolje orga
nizirano in da bi tudi kvaliteta še naprej rasla.«

Godbe imajo še vedno svoje mesto v kulturnem življenju v sloven
skih krajih. Izvedejo namreč preko 30 nastopov letno v lokalnem oko
lju za lokalno prebivalstvo, ki so pravzaprav pomembnejše narave, 
pravi Leskovic, ki se strinja tudi s tem, da se tudi programsko godba 
vse bolj razvija in širi: 

»Že nekaj let godbeništvo obravnavamo kot instrumentalno zased
bo, ki je zmožna izvajati raznovrstne glasbe. To je po eni stani naša 
prednost, po drugi tudi slabost. Prednost v tem, da godba dejansko 
lahko nastopi tako na koncertnih odrih kot tudi na zunanjih prizoriš
čih. Slabost pa je v tem, da je potem program tako razbit, da se je treba 
odločiti, kaj tisto leto delati. Če načrtno pristopimo k programskemu 
nastopu, lahko neko sezono igramo recimo samo v tujini, drugo leto 
gremo korakat na cesto. To je tudi ena od tem pogovorov, ki jih imamo 
s strokovnim kadrom.«

Klemen Zupanc, predsednik Glasbenega društva Bohinj, ki je ob 
letošnji 20letnici delovanja gostilo to srečanje, je bil po izvedbi tudi 
zadovoljen: »Kar v redu je bilo, da smo to speljali. Je bilo spet nekaj za 
Bohinj in vesel sem, da je šlo vse po načrtih. Nismo pa še zaključili, 26. 
decembra nas še čaka tradicionalni božičnonovoletni koncert. Potem 
pa v naslednje leto z novim programom novim izzivom naproti.« ・

Slikanje z jajčno tempero
Za Kulturno društvo Bohinj, Nataša Colja Obiako,  
vodja likovne ustvarjalnice

kultura in priredit ve

Foto: arhiv KD Bohinj

Letos marca sem se udeležila slikarske delavnice z naslovom Skriv
nosti slikanja z jajčno tempero v Ljubljani. Sicer sem se s tehniko že 
spoznala na Akademiji za likovno umetnost, vendar je od takrat pre
teklo že mnogo časa, zato sem se odločila, da utrdim svoje že malce 
pozabljeno znanje. Tehniko so uporabljali v času renesanse, vendar 
je ob prihodu oljnih barv na trg utonila v pozabo. Prednosti jajčne 
tempere so predvsem v tem, da se lahko nanese več nanosov v zelo 
kratkem času, saj se hitro suši. Pri oljnih barvah je treba čakati več dni 
ali celo tednov, da se posamezen nanos barve posuši. Slabost jajčne 
tempere je predvsem v tem, da se je ne da shranjevati za dalj časa, 
ker se pokvari. Shranjuje se lahko v hladilniku do dva tedna, zatem se 
pokvari in začne zaudarjati. Tukaj tiči tudi razlog, da se jajčne tempere 
na da kupiti v tubi. Teoretično se lahko jajčna tempera pripravi iz vseh 
barvil oz. pigmentov (tudi organskih), vendar jo je najbolje pripraviti iz 
anorganskih, ker je barva bolj obstojna in ne pobledi. Na delavnici smo 
imeli na voljo sledeče naravne pigmente: zemeljska zelena, oker ru
mena, rdeča zemlja, umbra in bela. Pri jajčni temperi se uporabi samo 
rumenjak – ta vsebuje lecitin, ki poveže barvne pigmente. Najbolje je 

Foto: arhiv KD Bohinj

Člani Likovne ustvarjalnice so pod vodstvom mentorice Nataše Colja 
Obiako spomladi ustvarjali s posebnimi tehnikami. Izziv in motiv je bil 
jasen, razstava v knjižnici z naslovom Pod morjem. Slike so bile razstav
ljene med junijem in avgustom. Otroci so uporabljali tehniko sakuro, 
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Najprej smo se ustavile na Devinskem gradu, ki se bohoti na skalnati 
pečini nad morjem ter med vodenim ogledom izvedele veliko zanimi
vih podatkov o njegovi zgodovini in lastnikih. Navdušil nas je razgled 
na celoten tržaški zaliv vse tja do Pirana, daleč na morje, na katerem se 
je pozibavalo na desetine jadrnic. 

Naslednji postanek je bil v vasi Sveti križ nad Trstom, kjer nas je 
pričakal gospod Franko Košuta, ki se je izkazal ne samo kot izjemno 
zaveden Slovenec, temveč kot živi vrelec podatkov o zgodovini kraja, 
začinjenih s situacijskim humorjem. Postale smo ob spomeniku žrtvam 
iz druge svetovne vojne in njim v spomin zapele partizansko pesem. 
Pot smo nadaljevale do edinega slovenskega Ribiškega muzeja, ki so 
ga zgradili s prostovoljnimi prispevki. Naš vodič nas je skozi pomen in 
namen razstavljenih eksponatov ter okoliščin in zgodb, povezanih z 
njimi, skoraj uro in pol vodil z izjemnim žarom. Po koncu ogleda smo 
pred muzejem zapele še nekaj pesmi.

Želodci so nas že opozarjali, da je čas za kosilo. Naš voznik Bojan se 
je skozi ozke vaške cestice prebil do kmečkega turizma Colja v kraju 
Samatorca, kjer smo imele naročeno kosilo. Postregli so nam z lokal
nimi jedmi, ki so nas ne samo nasitile, temveč tudi presenetile z bo
gastvom okusov. Na željo lastnice smo po kosilu na borjaču, značilnem 
notranjem ograjenem dvorišču, nastopile z nekaj pesmimi, ki so jih 
gostje pri polno zasedenih mizah pospremili z bučnim aplavzom.

Sledila sta še vožnja v Sesljan in sprehod ob morju do turističnega 
naselja Porto Piccolo. Čeprav je bil načrtovan tudi sprehod po delu 
Rilkejeve poti, smo bile od vsega doživetega tako prijetno utrujene, da 
smo se temu odrekle. Predsednica zbora Alenka Ivanuš je res odlično 
organizirala izlet, na katerega smo povabile tudi bivše pevke in ženske, 
ki nam pomagajo pri organizaciji koncertov. 

Ko smo se vračali, je sonce že tonilo v morje, me pa smo še zbrale 
moči, da smo na poti domov prepevale. V tistem dnevu smo nanizale 
kar šest improviziranih javnih nastopov, zadnji od njih je bil v gostišču 
Marche na postajališču Lom. Dobra volja, iskrivost, povezanost, pesem 
v srcu in na ustih so nas spremljali cel dan. Vrnile smo se v trdi temi, a 
žarele od čudovitega dne, ki smo ga preživele skupaj. ・

3. Winter Days of Metal 2018.2
Turistično društvo Bohinj

kultura in priredit ve

kjer so pisali s pisali različnih debelin, s suhimi barvicami, ustvarjali 
so lavirane risbe z barvo. Likovni motiv je bil Svet pod morjem (živali, 
rastline). Pri tej nalogi so se spoznavali s pojmi: horizont, pod gladino, 
nad gladino, spredaj, zadaj, spodaj, zgoraj, veliko, majhno ... Naloga je 
bila strokovno izvedena, saj je bila delana postopno. Otroci so najprej 
naštevali, kaj bi lahko videli, zatem pa so opazovali svet pod morjem s 
pomočjo raznih slik in reprodukcij. Spodbujala sem jih, da predstavijo 
kakšno žival iz svoje domišljije. Nadaljevali smo s skico, na koncu risbo 
poudarili s pisali sakura različnih debelin. Za zaključek so otroci za 
poudarek pobarvali določene dele risbe, kot tudi lavirali z zelo razred
čeno akvarelno barvo. ・

Najlepše, najboljše, najbolj slečene
Za Kulturno društvo Bohinj, Jure Sodja, predsednik

Kulturno društvo Bohinj vas 
vabi na predstavo Gledališča 
Toneta Čufarja z Jesenic, ki bo 
na našem odru 30. 11. 2018 ob 
19.30. 

V Najlepših, najboljših in naj
bolj slečenih gre za zgodbo o 
ženskem društvu, ki so mu vzeli 
prostor, ker občina nima de
narja – seveda. Našle so si nov 
prostor, ga uredile in sklenile, 
da bodo z letošnjim koledarjem 
zaslužile za stroške obratovanja 
društva in tudi za stvari, ki se 
jih veselijo, torej izletov, pre
davanj ... Zaplete se, ko izbirajo 
temo koledarja, saj predsednica 
vztraja pri rožah in cvetočih bal
konih, medtem ko imajo ostale 
bolj drzno idejo. In ali si upajo? 
Kaj bo rekel mož, pa kaj mož, kaj bo rekla tašča? Pa se požvižgajo na 
moža in na taščo in se slečejo.

Vse to in še več v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana, v petek,  
30. 11. 2018. Vstopnice po ceni 8 EUR v predprodaji lahko naročite na 
info@kdbohinj.si ali na 040 572 611. ・

S Kulturnim društvom Bohinj v 
veseli december
Za Kulturno društvo Bohinj, Jure Sodja, predsednik

Tudi letos bomo člani Kulturnega društva Bohinj priredili naš skupni 
večer, kjer se srečamo vsi člani društva in za vas organiziramo priredi
tev, ki združuje Likovno ustvarjalnico, Ročna dela, Ženski pevski zbor, 
Triglavske rož'ce in seveda naše folklorne skupine. Vse skupaj je pravi 
uvod v veseli december, ki prinaša še mnogo kulturnih prireditev, med 
drugim tudi Miklavžev dobrodelni koncert in pa božične koncerte. Va
bimo vas v Kulturni dom Joža Ažmana, da skupaj odpremo decembr
sko rajanje in si ob kuhanem vinu ali čaju po prireditvi zaželimo prve 
dobre želje za 2019. 

Prireditev bo brezplačna, z začetkom ob 19.30. ・ 

Na potep pojoč
mag. Anita Škof, za Ženski pevski zbor KD Bohinj

Zadnji septembrski dan je bil kot naročen za izlet našega zbora, s 
katerim smo se nagradile za več kot uspešno in intenzivno pomladno
poletno sezono nastopov. Na potep v tržaško zaledje smo krenile še 
v temi, toplo oblečene, a je žareče jesensko sonce kljub rahli burji že 
sredi dneva izbezalo na plan naše jubilejne majčke s kratkimi roka
vi, na katerih smo ponosno nosile napis TRIGLAV. Tudi s pesmijo »Oj, 
Triglav, moj dom« smo tisti dan večkrat razveselile sebe in naključne 
poslušalce. 

Foto: arhiv zbora

Foto: arhiv organizatorja
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Vljudno vabljeni, da se pridružite na predavanju in pogovoru o de
diščini: 
NAJSTAREJŠE PLANINE POD TRIGLAVOM: KRSTENICA, BOŠINKA, 
KLEK

Planine, ki ležijo nad gozdno mejo, so bile primerne za pašo živine 
verjeto že v rimskem času. Vendar – kako lahko vemo, da so bile oblju
dene tako zgodaj? Kdo so bili ti obiskovalci planin in ali so morda tudi 
rudarili? O vsem tem bo tekla beseda na predavanju, ki ga bo imela 
Mija Ogrin, arheologinja in muzejske svetovalka.

Predavanje bo v ponedeljek, 12. novembra, ob 17.30 v Knjižnici 
Antona Tomaža Linharta v Bohinjski Bistrici.

Predavala bo Mija Ogrin, arheologinja. ・

OB 100. OBLETNICI KONCA 1. SVETOVNE VOJNE
Korespondenca med bratoma – 
odsev bohinjskih življenjskih  
razmer v véliki vojni 
Marija Cvetek

Jakob Cvetek (1887–1920), 
po domače Vobistov od Sv. Duha 
ob Bohinjskem jezeru, je bil vojak 
17. pehotnega polka avstroogr
ske vojske. Z bratom Janezom 
(1883–1963) si je dopisoval od 
vpoklica v vojsko (jan. 1915) pa 
do februarja1918. leta. Iz vsebi
ne pošte izvemo, da vsa ni prišla 
do naslovnikov, vendar je ohra
njenih 111 pisem, dopisnic in 
kart obeh dopisnikov. 

Predvsem Janezova korespon
denca odseva življenjske razmere 
v Bohinju med 1. svetovno vojno 
in predstavlja pomemben prispe
vek k bohinjskemu domoznan
stvu. Seveda pa je pisemska za
puščina obeh bratov dragoceno 
dokumentarno gradivo tistega 
časa; vzajemno sta si poročala o 
vojnih nadlogah, o gradnji vojaške infrastrukture, o verskem življenju, o 
prehrani in vsakršnem pomanjkanju, o vremenu, bolezni; Janez pa še o 
vsakdanjem življenju civilnega prebivalstva, o kmečkem gospodarstvu, 
o moralnih razmerah itd. 

Dopisovanje med vojaki na fronti in domačimi ima nasploh veliko 
pričevalno vrednost in zavzema posebno mesto v naši pisemski kul
turni dediščini, saj najbolj pristno izpričuje človeške stiske in osebne 
izkušnje vojne nasploh. Še več, obojim je krepilo moralno moč, da so 
zmogli vztrajati v nečloveških razmerah. Vojaška oblast se je tega zave
dala, zato so vojaki dobivali posebne vojaške dopisnice (Feldpostkorre
spondenzkarte) in pisma, vendar je nad pošto bdela vojaška cenzura, ki 
je morala varovati vojaške skrivnosti in preprečevati širjenje protivojne 
»propagande«. Na bojnih območjih so cenzurirali tudi civilno pošto. Ko 
je Italija 1915. Avstriji napovedala vojno, je Bohinj postal v neposre
dnem zaledju soške fronte njeno etapno območje. In prav samotna Vo
bistova domačija nad cerkvico sv. Duha se je znašla na območju vojnih 
operacij. Zato so bila s cenzurnim pečatom večkrat opremljena tudi Ja
nezova pisma. A je znal hudomušno prelisičiti vojaško cenzuro: Včasih 
vidimo tudi pri nas »ta velike tiče« (vojaška letala) /…/ v zadnjem času 
je trikrat prigodel »italijanski brencelj« /…/ »bonbonov« nam do zdaj 
še ni metal.

Janez je bil invalid, zato ni bil potrjen za v vojsko. Bil je kmet in cer
kovnik; tako ga je naslavljal tudi Jakob: posestnik in cerkvenik  pri Sv. 
Duhu ob Bohinjskem jezeru. Korespondenco obeh bratov odlikuje lepa 
pisava in bogat jezik, ki se mu pozna njuna ljubezen do branja. Kljub 
varčnosti je za knjige moral biti denar. Janez jih je Jakobu poleg časopi
sov pošiljal tudi v vojsko. Pošiljal mu je predvsem domačo hrano, oble
ko, žeblje, stare podplate za popravilo čevljev itd. Jakob je popravljal ki
šte za pošiljanje, v njih vračal prebrane knjige in celo sladkor za čebele.

Festival Winter Days of Metal (WDOM) se vrača v Bohinj! Leto 2018 
bo posebno leto, saj bodo imeli zainteresirani ljubitelji tovrstne glas
be priložnost obiskati festival WDOM 2018.2 kar dvakrat v tem letu! 
Festival bo že tretjič zapored potekal v dvorani Danica med 29. 11. 
in 2. 12. 2018, nastopili pa bodo: Alestorm, Igorr, Bautshka, Marduk, 
Gutalax, Shining (Nor), Skalmold, Archgoat in mnogi drugi. 

V TD Bohinj se kot soorganizatorji festivala trudimo, da so gostje v 
Bohinju ustrezno nastanjeni in da organizatorjem nastopi gladko pote
kajo, saj WDOM ni samo glasbeni festival, so prave zimske festivalske 
počitnice. Na glasbenem festivalu je sicer v ospredju glasba, upamo pa 
vseeno, da bodo obiskovalci lahko uživali tudi v zimskih radostih, ki jih 
ponuja Bohinj. Za tiste, ki jim mraz ne diši preveč, pa bo poskrbljeno 
v Vodnem parku Bohinj z bazeni in SPA centrom. Večerne ure bodo 
za goste rezervirane za uživanje ob bogatem glasbenem programu v 
dvorani.

Več informacij : www.winterdaysofmetal.com. ・

Zbogom, ti planinca – nova knjiga

Zbogom, ti planinca
Farewell, o mountain pasture

FRANCE STELE

Zbogom, ti planinca

Knjiga obsega edinstvene fotografije pastirske kulture, ki jih je sre
di osemdesetih let prejšnjega stoletja posnel France Stele. Fotografije 
imajo poleg umetniške vrednosti tudi dokumentarno, pospremljene so 
z besedilom avtorjev, Janeza Bizjaka in Marije Ogrin. S knjigo pa bodo 
po bohinjskih domovih oživeli tudi spomini na staro planšarstvo.

Vabljeni na predstavitev knjige in pogovor z avtorji, ki bo v petek, 
23. novembra 2018, ob 20. uri v TNP centru Stara Fužina. ・

Jesenska predavanja – dediščina 
Bohinja
ArheoAlpe, Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem 
Bohinj

Ali poznamo bogato de
diščino Bohinja? Dedišči
na, ki ima korenine daleč v 
preteklosti in se je prena
šala iz roda v rod vse do danes. 

O tem smo se pogovarjali na pomladanskih predavanjih, ki jih v je
senskem času nadaljujemo v sklopu mesečnih predavanj o najstarejši 
zgodovini Bohinja, prvi poselitvi, običajih, železarstvu in prvih obisko
valcih bohinjskih planin.

Rimski zvonček, foto: osebni arhiv Mije Ogrin

Vobistova starša s sinom Janezom, l. 
1917, arhiv Marije Šetina
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Zanimivi so opisi vremena: močan vihar, podrta drevesa, visoke 
snežne odeje in nizke temperature: Led je z jezera šel prve dni aprila. 
Janez je znal dobro opazovati spremembe v naravi: Prva bukev je oze
lenela že 8. aprila.

Jakob je bil obveščen tudi o boleznih ljudi in živine. O vročinski bo
lezni pri Fužini: Vsega skupaj je umrlo 5 mladih mater, pustile so 22 
otrok sirot. Brat mu je potožil o očetovih zdravstvenih težavah, o padlih 
in ranjenih vojakih, o samomorih vojakov, o smrti sorodnikov in drugih 
domačinov. Zaradi goveje kuge, ki jo je prinesla tuja živina, je tudi njim 
poginilo več krav. 

Jakob je bil leta 1916 po najrazličnejših vojaških bolnišnicah zaradi hu
dih ozeblin na nogah, zato je še pogosteje pisal domov. Vojaška komisija 
mu je nazadnje prisodila 
črnovojniško službo. Imel 
je tudi težave z urlaubom, 
ker je bil doma v bližini 
fronte. Ne izvemo pa, kje 
se je nahajal od februarja 
1918 pa do konca vojne. 
Grozil mu je celo zapor, 
ker se je prepozno vrnil 
z dopusta. Morda so ga 
frajali, ker so si domači 
prizadevali, da bi prišel 
kopat rudo na Rudnico. 

Zadnje »vojaško« pis
mo (2. 11. 1919) je Jakob 
pisal z orožnih vaj, s Sela 
pri Ljubljani, kamor so ga 
vpoklicali kot rezervista. 
Sredi novembra se je 
vrnil domov, 8. februarja 
1920. leta pa je utonil v 
jezeru skupaj z očetom, 
ki ga je reševal iz vode. ・

kultura in priredit ve

Jakob je 18. januarja 1915 prvič pisal iz Ljubljane, iz Ptuja pa je 
sporočil (1. 7.), da je postal vojak. V njegovih pismih najdemo marsikaj 
o bohinjskih vojakih in o veliki skrbi za domače, ki jim je grozila evaku
acija. Že iz prve bratove pošte (4. 6.) je izvedel o dogodkih v Bohinju in 
na sosednjem območju soške fronte: Večkrat pridejo v Bohinj Tolminci 
nakupit sol, sladkor, kavo, tobak, riž /.../ Pripovedujejo, da so tam hudi 
boji od svete Lucije do Kobarida /.../ V Ukancu je zmirom dosti vojakov. 
/.../ je tudi oddelek prostovoljnih strelcev, /.../ večkrat pridejo k nam 
prosit jesti. /.../ Na Bistrici in v vaseh okoli je tudi veliko vojaštva, /.../ 
Kopljejo tudi strelske jarke. Takoj prvi teden so zahtevali iz vsake doli
ne po 150 glav goveje živine. 

Na Jakobova vprašanja o domačih razmerah je Janez redno odgo
varjal: 

Krade se nam seno trava, orodje, pasejo po travi. Lahko verjameš, 
da nimamo nobenega veselja do dela. Od vseh češenj sem 1 pokusil, 
jeseni bo šlo sadje, krompir že nima miru. (26. 7. 1915.)

Ko so Jakobu po domačinu poslali paket, je lahko bolj »odkrito« izve
del o situaciji v domači hiši: V hlevu imamo že tretji mesec konje neke
ga ogrskega delavskega oddelka. /.../ Pri nas v hiši pa imamo pekarno 
bosanskega delavskega oddelka. Vsak dan se dvakrat speče kruh, do 
100 komisov.

Janez je poročal o gradnjah za potrebe vojske: o elektrarni, o vojaški 
ozkotirni železnici, žičnicah in barakah ter o modernem vojaškem ko
pališču; pa o prepovedi zvonjenja po bohinjskih cerkvah in kasneje o 
odvzemu zvonov. 

Povedal je, da so nravstvene razmere zelo slabe: Boginja Venera ima 
tudi v Bohinju svoje kraljestvo. Našteval je, katere ženske so padle, 
katere imajo otroke z vojaki. 

Iz Janezovih pisem spoznamo življenje in delo bohinjske kmečke 
družine med 1. svetovno vojno. Jakoba obvešča o najrazličnejših kmeč
kih opravilih; celo vojaki so jim za oranje ponudili konje: Ti konji vozijo 
ljudem gnoj in orjejo, kajti vojaška oblast jim je to dovolila v zameno 
za hrano. 

Veliko izvemo o njihovi živinoreji: mleko se lahko proda; krave mle
karice odkupujejo tudi za vojaške bolnišnice.

Oče in sin na žalnem odru v cerkvi sv. Duha,  
1920 (arhiv Marije Šetina)

WWW.BIATHLON-POKLJUKA.COM

POKLJUKA
BMW IBU SVETOVNI POKAL V BIATLONU

BMW IBU WORLD CUP BIATHLON

1.-9. DECEMBER 2018

SOBOTA / SATURDAY, 1. 12. 
Uradni trening / Official training
NEDELJA / SUNDAY, 2. 12.
12:00 Mešane dvojice 6 km / 7,5 km
  Single Mixed Relay 6 km / 7,5 km
14:30 Mešane štafete 2 x 6 km / 2 x 7,5 km
  Mixed Relay 2 x 6 km / 2 x 7,5 km
PONEDELJEK / MONDAY, 3. 12.
Uradni trening / Official training
TOREK / TUESDAY 4. 12. 
Uradni trening / Official training 
SREDA / WEDNESDAY, 5. 12. 
14:15 Posamično moški 20 km
  Individual Men 20 km

ČETRTEK / THURSDAY, 6. 12. 
14:15 Posamično ženske 15 km
  Individual Women 15 km
PETEK / FRIDAY, 7. 12. 
14:15 Šprint moški / Sprint Men 10 km
SOBOTA / SATURDAY, 8. 12. 
14:15 Šprint ženske / Sprint Women 7,5 km
NEDELJA / SUNDAY, 9. 12. 
11:45 Zasledovalno moški 12,5 km
  Pursuit Men 12,5 km
14:45 Zasledovalno ženske 10 km
  Pursuit Women 10 km

VSTOPNICE SO 
ŽE V PRODAJI: 

bencinski servisi Petrol 
in ostala Eventim 
prodajna mesta

PROGRAM / PROGRAMME
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osvojila naslov državne podprvakinje. Na tekmah svetovnega pokala 
pa je Katra dosegla odlične rezultate na kvalifikacijah, se veselila zad
nje tekme v nemškem Klingenthalu, vendar je tekma zaradi močnega 
vetra odpadla. V skupnem seštevku je osvojila 34. mesto. Sedaj se kot 
članica Areprezentance pripravlja na zimsko sezono in na uvodne tek
me svetovnega pokala, ki se začnejo konec novembra na Norveškem 
v Lillehammerju.

Miha pa je osvojil skupni naslov in rumeno majico na mednarodnih 
tekmovanjih Alpe Adria. Na vseh treh tekmah je zmagal in tako stopil 
na najvišjo stopničko cicibanov. Na mednarodnih tekmah so nastopili 
tudi France Dan Kranjc, ki je bil na posamični tekmi 2., Martin Resman 
je bil 6. in Tevž Sodja 7. Super dosežek pa je osvojila Tinkara Komar, 
saj je uspešno prestala krst na Bloudkovi velikanki v Planici. Prvič je 
skočila na največji HS140metrski skakalnici na svetu, pokriti s plas
tiko.

V zimskem času lahko naša klubska pokrivala (kapa, trak, buff) kupi
te tudi v TICu na Turističnem društvu na Ribčevem Lazu, vsak prodan 
artikel bo namenjen za klubsko delovanje.

Skakalci bomo skakali na skakalnicah še do sredine novembra, kon
dicijo pa bomo nabirali še v šolski telovadnici. Novi nadobudni skakalci 
vabljeni k vpisu, vsako sredo ob 17.30 v šolski telovadnici.

Poleg skokov smo bili aktivni tudi pri papirni akciji, zbrali smo poln 
kontejner papirja, za kar gre zahvala vam Bohinjkam in Bohinjcem.

V prihajajočem mesecu pa vas bomo z našim klubskim koledarjem 
že tradicionalno obiskali na domu, za vaše donacije in podporo smo 
zelo hvaležni. ・

Pestro v Plesalnici Bohinj
Mateja Mihelič

Zlata medalja za Slovenijo v Pole 
Artu 2018
Zdenka Dobravec, ekipa Tjaše Dobravec

No, pa nam je uspelo. 
Tjaša Dobravec je s 1. 
mestom med profesio
nalci v plesu ob drogu 
vstopila med svetovno 
elito. Višje kategorije 
ni. Preboj iz kategorije 
amaterjev do elite ji je 
uspel v dobrem letu, kar 
je glede na konkuren
co in pogoje, v katerih 
trenirajo sotekmovalke, 
skoraj čudež ... pred
vsem pa veliko veselje 
in priznanje preproste
mu dekletu iz Češnjice, 
ki svoje koreografije 
večinoma ustvarja pod 
domačim kozolcem. 
Lanskima dvema meda
ljama, bronasti in srebr
ni, so se letos pridružili 
še ena bronasta in zlata s svetovnega prvenstva na Hrvaškem, 6. mesto 
na svetovnem prvenstvu v Italiji in 10. mesto na svetovnem prvenstvu 
v Grčiji.

Tjašin letošnji ples je zgodba njenega življenja. Kruta izkušnja iz 
zgod nje mladosti, za katero se je odločila, da jo odpleše, preseže in 
zmaga nad njo.

Posnetke z njenih tekmovanj in artističnih nastopov z znano cirku
santko Dano Avguštin si lahko ogledate na YouTubu. Prav kmalu se bo 
predstavila tudi v oddaji Slovenija ima talent.

Iz srca hvala Turizmu Bohinj, ki nam je omogočil bivanje v Torinu in 
Atenah, Miču in Občini Bohinj, ki nam pomaga s prostori za trening, 
poledancerki za kostume in promocijo. Hvala Dani, Špeli, Mini, Tini, 
Tamari, Tiani, Mojci, Janezu in vsem ostalim ustvarjalnim prijateljem, 
ki ste kakor koli pripomogli, da se danes piše ta zgodba. ・

Miha Mencinger skupni  
zmagovalec
Brane Iskra, trener A-pro, SSK Bohinj

Zaključek poletne 
sezone smo izpeljali s 
skoki v Planici in s klub
skim izletom v adrena
linskozabaviščni park 
Gardaland. V poletno
jesenskem delu tekmo
vanj prav nobena tekma 
ni odpadla, saj so nam 
bile vremenske razmere 
pisane na kožo. Tekmo
vali smo po celi Slove
niji, v Kranju, Planici, 
Tržiču, Velenju, Žireh in 
Logatcu.

Najbolj odmeven re
zultat sta priskakala 
Katra Komar in Miha 
Mencinger. Katra je bila 
na državnem prvenstvu 
članic v Kranju na 5. 
mestu, v Planici v ka
tegoriji do 20 let pa je 

šport

Foto: Janez Mencinger

Foto: Brane Iskra

Foto: arhiv Plesalnice Bohinj

V Plesalnici Bohinj v šolsko leto 2018/19 vstopamo s pestro ples
no ponudbo od jazz baleta do hip hopa za malčke, osnovnošolce in 
srednješolce; vadbe že potekajo. Dodali pa smo še rojstnodnevne za
bave za predšolske otroke, kjer jih bomo animirali s plesnogibalnimi 
igricami. 

Za odrasle pa ponujamo TNZ vadbo, to je srednje intenzivna vadba, 
ki ji lahko sledi vsak, ne glede na starost in telesno pripravljenost.

Treningi potekajo od septembra po objavljenem urniku; pripravlja
mo se na nastop na dobrodelnem Miklavževem koncertu, ki bo v za
četku decembra, ter na božični nastop, ki bo 21. 12. 2018 v Kulturnem 
domu Joža Ažmana. ・

Pokljuški svetovni pokal letos z 
dvojnim programom
Tomaž Šušteršič, podpredsednik in generalni sekretar OO

»Začetek zimske sezone na Pokljuki je tako rekoč pred vrati. Čaka
mo, da se temperature za daljše obdobje spustijo pod ledišče in zapade 
prvi sneg. Seveda so tu še zadnji dogovori s televizijskimi postajami, 
ki bodo prenašale tekme v svet, umeščanje premične infrastrukture 
v prostor in podobno,« je sklepne priprave na letošnji svetovni pokal 
v biatlonu napovedal Tomaž Šušteršič, podpredsednik in generalni 
sekretar Organizacijskega odbora Pokljuka, ki organizira biatlonska 
tekmovanja na Pokljuki že več kot 25 let.
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Temu je bila namenjena tudi nedavna akcija Očistimo Pokljuko, ko jo 
s pomočjo Zavarovalnice Triglav in Športnega centra Triglav Pokljuka 
vsako leto organizirajo v oktobru. S tem Pokljuko očistijo smeti, ki se 
naberejo preko poletne sezone, in pričakajo zimo v čisti preobleki. 

»Do tekem biatlonskega svetovnega pokala nas loči le še dober me
sec dni in priprave se prevešajo v zaključno fazo. To predvsem pomeni 
aktivno spremljanje vremenske situacije in načrtovanje primernih od
zivov nanjo. Od lanske zime imamo shranjene večje količine umetnega 
snega, ki predstavljajo nekakšno garancijo za uspešno izvedbo letos. 
Storili smo vse, da kljub zgodnejšemu terminu izvedba tekmovanja ne 
bi bila postavljena pod vprašaj. Seveda bo sodelovanje narave, pred
vsem z nizkimi temperaturami, še vedno ključnega pomena,« je še pris
tavil Šušteršič.

Ker bo Pokljuka v tej sezoni gostila uvodne tekme svetovnega po
kala s t. i. dvojnim programom, ki bo potekal vse od 30. novembra do 
9. decembra s skupno osmimi tekmami, je temu primerno povečano 
tudi zanimanje gledalcev in tekmovalnih ekip. »Vsi si želijo že takoj 
na začetku preveriti svojo pripravljenost, se čim hitreje vključiti v tek
movalni ritem in nadvladati tekmece. Start je zelo pomemben tudi za 
njihovo samozavest, saj dobijo potrditev svojega dobrega dela preko 
poletja ali pa se soočijo s kruto realnostjo, da je šlo nekaj narobe in bo 
treba še delati na posameznih segmentih. To pa prinaša tudi dodatno 
vrednost za gledalce, še posebej tiste iz tujine, ki so letos precej bolj 
množično napovedali svoj prihod na gorenjsko planoto,« je pojasnil 
Matej Kordež, vodja tekmovalnega odbora.

Tradicionalno je Pokljuka z Bohinjem, Bledom in Gorjami med tek
movalnimi ekipami poznana po gostoljubnosti, dobrih namestitvenih 
kapacitetah, odlični slovenski kulinariki in to želijo organizatorji še 
bolj približati navijačem iz tujine, ki v vedno večjem številu prihajajo 
na Pokljuko. Bogat spremljevalni program, ki ga obljubljajo tudi le
tos, ugodna cena vstopnic in brezplačni avtobusni prevozi iz Bohinja 
in Bleda do Rudnega polja in nazaj pa so še dodatni razlogi za obisk 
Pokljuke, ki vedno bolj čvrsto zaseda železni repertoar biatlonskih tek
movanj najvišje ravni.

V trenutnem predlogu tekmovalnega koledarja za prihajajoče sezo
ne bo imela Pokljuka priložnost organizirati še svetovni pokal v janu
arju 2020, potem pa bo že sledila sezona 2020/21, ko bo februarja 
2021 že prišlo na vrsto svetovno prvenstvo. Zaradi znanih dogodkov 
na prejšnjem kongresu Mednarodne biatlonske zveze IBU, ko je bilo 
prvenstvo za leto 2021 najprej podeljeno ruskemu prireditelju Tjumnu 
in mu kasneje odvzeto, časa ni na pretek. Tudi na letošnjem kongresu 
Mednarodne biatlonske zveze, ki je septembra potekal v hrvaškem Po
reču, so pokljuški organizatorji radi poudarjali, da vmesnega časa niso 
prespali, temveč so se s kandidaturo vneto pripravljali in že načrtovali 
izvedbo bodočega prvenstva. ・

Kaj je joga
Učiteljica joge Tamara Dobravec

Foto: osebni arhiv Tamare Dobravec

Joga je celovita znanost o življenju, povezan sistem vzgoje telesa, 
uma in duha. Joga ni religija, temveč metoda, ki nam daje praktično 
znanje, kako vzpostaviti notranje ravnovesje. Kot praksa meditacije in 
dihalnih tehnik je poznana že okrog 5000 let. Prva znana jogijska upo
dobitev je Pašupati pečat iz Pakistana – moški, ki mirno sedi v položa
ju za meditacijo, medtem ko nanj prežijo divje »notranje« zveri. Sama 
praksa joge je obstajala že mnogo pred prvimi zapisi o njej, saj izhaja 
iz okolja, ki je mnogo bolj cenil izrečeno besedo kot napisano. Še danes 
v Indiji za nekoga, ki veliko ve, pravijo, da je »naslišan« (šruti), medtem 
ko na zahodu uporabljamo za isto osebo izraz načitan. Prepoznavnost 
in priljubljenost joge pa je na zahodu začela naraščati šele v 50. letih 
prejšnjega stoletja in se danes širi predvsem kot trend telesne vadbe. 
Poznamo štiri glavne poti joge: karma joga – pot nesebičnega delova
nja, bhakti joga – pot brezpogojne ljubezni, jnana joga – pot znanja 
in raja joga – pot discipline. Hatha joga je pot obvladovanja telesa in 
jo pravzaprav štejemo kot pripravo na raja jogo, za katero so potreb
ni telesna moč in nadzorovano dihanje ter jogijsko življenje. Hatha 
joga združuje vaje (asane), dihalne tehnike (pranayame), očiščevalne 
postopke (shat kriye) in meditacijo. Poglavitni vidik joge je uravnote
ženje nasprotujočih si sil – Ha in Tha in proces kontroliranja prane, 
naše življenjske energije. Skozi asane človek pridobiva moč in zdravje 
telesa. Jogijski telesni položaji nam do določene mere pomagajo tudi 
pridobiti kontrolo nad mislimi in čutili. V položaje se namestimo čim 
bolj lagodno ter umirimo misli, se osredotočimo na občutke v telesu in 
dih. Redna vadba asan in dihalnih vaj poveča fleksibilnost in moč tele
sa, poskrbi za zdravo hrbtenico, dviguje odpornost, uravnava presnovo 
in delovanje hormonskega sistema, razstruplja telo, izboljša pljučno 
kapaciteto, uravnovesi krvni tlak ... 

Učitelji joge smo različni, eni dajejo več poudarka na fizično prakso 
asan, drugi na mantre in meditacijo. Tudi učenci smo v skupini različni. 
Nekaterim joga predstavlja pot samoraziskovanja in povezavo s seda
njim trenutkom, drugim pomaga do sprostitve po napornem dnevu, 
nekateri jo uporabljajo kot orodje za pridobivanje na moči in giblji
vosti. Zato obstaja tudi več vrst vadb joge: od obnovitvene yin joge, bolj 
tradicionalne hatha joge, do dinamične vinyasa joge, kjer se na vadbah 
tudi prepotimo. Vsak lahko v jogi najde tisto, kar mu najbolj ustreza. 
Glavno pa je, da znamo prisluhniti svojemu telesu in položaje izvajamo 
s sočutjem do sebe. Več o vadbah joge v Bohinju in okolici pa na spletni 
strani www.goyoga.net ali po telefonu 041 728 567. ・
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Foto: Andraž Sodja

Opravičilo
Evgenija Kegel Korošec

Evgenija Kegl Korošec se opravičujem za 
zapise v moji knjigi Eden za tri: spomini na 
mojega soproga Janeza Korošca – nepozab
nega Bohinjca, ki se nanašajo na družinsko 
življenje pokojnega Janeza Korošca iz časa 
njegovega prvega zakona in se nanašajo na 
njegovo prvo ženo, njegove otroke in njegove 
brate in sestre. ・

10. mednarodna  
likovna kolonija  
KRISTAL, Bohinj 2018
družina Dobravec, Hotel Kristal,  
Ribčev Laz, Bohinj
Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna 
zgodovinarka in likovna kritičarka

V hotelu Kristal v Ribčevem Lazu so letos 
organizirali jubilejno, 10. Mednarodno likov
no kolonijo »KRISTAL«. 

Vsako leto, ko pride jesen, družina Dob
ravec vrata svojega prijetnega, urejenega in 
z bogato likovno opremo oplemenitenega 
Hotela Kristal odpira likovnim ustvarjalcem 
iz mednarodnega prostora. Z njihovim pri
hodom postane atmosfera še bolj slikovita, 
barve še bolj tople in žareče, svetlobe še bolj 
čarobne. Umetniško vzdušje, ki preplavi hotel, 
pa ostaja tudi po odhodu likovnih ustvarjal
cev. Sledi njihovega dela so namreč vidne vse
povsod. Urejene so avtorske sobe, v katerih se 
predstavlja posamezni ustvarjalec, opremljeni 
so hodniki in tudi drugi prostori.

Ker je v Hotelu Kristal doma tudi umetnost 
kulinarike, je bil vsebinski poudarek oz. kon
cept letošnje kolonije usmerjen v tihožitno 
motiviko, ki zajema kulinariko tega krajinske
ga predela. Dobrote, ki so zaživele v likovnih 
podobah, pa so namenjene opremi jedilnice, 
kjer si jih že lahko tudi ogledate.

V ta namen se delovno srečanje mednarod
ne skupine ustvarjalcev začeli s predavanjem 
dr. Janeza Bogataja. Priznani in mednarodno 
uveljavljeni etnolog, univerzitetni profesor in 
publicist pa tudi umetnostni zgodovinar jim 
je predstavil svoja bogata znanja in vedenja s 
področja prehrane, kulinarike in gastronomije 
tega predela Slovenije in avtorje spodbudil k 
tovrstni vsebini likovnih del. Ustvarjalna svo
boda posameznika pa vendarle ni bila okrnje
na, saj jim je bila dana tudi možnost izražanja 
drugačnih vsebin.

Za raznolikost likovnih poetik so letos pos
krbeli številni ustvarjalci, ki jih poznamo že iz 
preteklih kolonij, avtorji različnih nacional
nih in generacijskih pripadnosti ter izraznih, 
slogovnih in tehničnih usmeritev: PAOLO 
HROVATIN (Italija), IVAN BALAŽEVIĆ (Hrva
ška), HRVOJE MARKO PERUZOVIĆ (Hrvaš
ka), MIRJANA ZIRDUM (Hrvaška), PREDRAG 
SZILVASSY (Hrvaška/Slovenija), PAUL DAVID 
REDFERN (ZDA/Italija), JURIJ KRAVCOV (Ru
sija/Slovenija), NIKOLAJ MAŠUKOV (Rusija/
Slovenija), EDUARD BELSKY (Ukrajina/Slove
nija), VLASTA ARZENŠEK GOTTSTEIN (Slo

venija/Nemčija), HELMUT BLAŽEJ (Avstrija), 
DIMITRIJ IVANOVIĆ (Srbija).

Iz Slovenije pa: ŽIVA AGREŽ, ANDREJA 
ARBITER, IGOR BANFI, PIKA BASAJ, BRUT 
CARNIOLLUS, BOGDAN ČOBAL, ANDREJKA 
ČUFER, BARBARA DEMŠAR, ZDRAVKO DO
LINŠEK, IRENA GAJSER, STANKA GOLOB, 
MILENA GREGORČIČ, MIRO KAČAR, DUŠAN 
KLJUN, VIVIJANA KLJUN, JANEZ KOVAČIČ, 
PETAR LAZAREVIĆ, MATEJ PEČENIK, NIKO 
RIBIČ, DUŠAN STERLE, META ŠOLAR, STO

JAN ŠPEGEL, DARJA ŠTEFANČIČ, JANEZ 
ŠTROS, VELJKO TOMAN.

Slikarsko kolonijo, ki se je začela 21. ok
tobra, so v četrtek, 25. oktobra zaključili z 
predpremierno otvoritvijo razstave v jedilni
ci. Dela in udeležence kolonije je predstavila 
Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovi
narka in likovna kritičarka. Kasneje bo izšel 
katalog s strokovnim ovrednotenjem likovnih 
del in ob tej priložnosti bomo pripravili tudi 
uradno odprtje razstave. ・
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 MEGALODON SISTEMI 
 DOMINIK REPINC S.P. 
 

 

 

www.megalodon-sistemi.com (040279861) 

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

JUNIK-M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02
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Cesta Borisa Kidriča 1a

JESENICE
GSM: 040 38 00 86
GSM: 040 89 11 51
www.avtonota.si

• ODKUP RABLJENIH OSEBNIH 
VOZIL ZA GOTOVINO - TUDI 
LEASING VOZILA

• MOŽEN NAKUP VOZILA BREZ 
POLOGA IN KASKO  
ZAVAROVANJA DO 15.000 EUR

• 1 LETO JAMSTVA NA VOZILA

• GARANCIJA NA PREVOŽENE  
KILOMETRE

• SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH  
ZAVAROVANJ ZA ZAVAROVALNICE

• MOŽNOST PLAČILA ZAVAROVANJA 
DO 12 OBROKOV TER GOTOVINSKI  
POPUSTI

RABLJENA VOZILA

Volkswagen Touran 1.6 TDI 
BMT Trendline, 1 LETO  
JAMSTVA, L. 2015, 142.000 km
81 kW / 110 KM

Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 
FAP Exclusive, 1 LETO  
JAMSTVA, L. 2009, 145.000 km
103 kW / 140 KM

Fiat Doblo 1.6 Multijet 16V 
Dynamic, 1 LETO JAMSTVA
L. 2014, 170.000 km
77 kW / 105 KM

Fiat Panda 4x4 0.9 TwinAir 
Turbo Rock, 1 LETO JAMSTVA
L. 2014, 62.000 km
62 kW / 85 KM

Ford Focus Karavan 2.0 TDCi 
Avt., 1 LETO JAMSTVA,  
L. 2014, 158.000 km
85 kW / 116 KM

14.650 EUR 7.500 EUR 8.990 EUR 9.500 EUR 8.999 EUR

Opel Insignia SportsTourer 
2.0 CDTI ecoFlex Cosmo, 
1 LETO JAMSTVA, L. 2015, 
163.000 km, 103 kW / 140 KM

Peugeot 2008 Active 1.6 
BlueHDi, 1 LETO JAMSTVA 
L. 2015, 159.500 km
73 kW / 100 KM

11.500 EUR 9.999 EUR 12.990 EUR

Subaru Forester 2.0D  
Comfort AWD, 1 LETO  
JAMSTVA, L. 2011, 120.000 km
108 kW / 147 KM

15.500 EUR 9.990 EUR

Subaru XV 2.0D Trend,  
1 LETO JAMSTVA, 
L. 2013, 57.000 km
108 kW / 147 KM

Volkswagen Golf 4motion 
Comfortline 2.0 TDI, 1 LETO 
JAMSTVA, L. 2010, 141.000 km
103 kW / 140 KM

Volkswagen Passat Alltrack 
4motion 2.0 TDI BMT SLO, 
1 LETO JAMSTVA, L. 2012, 
153.000 km, 103 kW / 140 KM

14.990 EUR

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 
4motion Sport Style, 1 LETO 
JAMSTVA, L. 2009, 139.000 km,
110 kW / 150 KM

10.500 EUR

4x4

4x4 4x4 4x4

4x4 4x4
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