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Počastitev dneva državnosti in Pozdrav poletju
v Stari Fužini
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14. redna seja Občinskega sveta
Občine Bohinj – 18. junij 2020

Županov uvodnik

Katarina Košnik

Spoštovane Bohinjke, spoštovani Bohinjci!
Z najdaljšim dnem v letu smo vstopili v letošnje poletje. Poletje, ki
smo si ga po vseh peripetijah s koronavirusom tako močno želeli. Vsi
smo upali, da nam prinese vroče sonce in turiste. Žal nam je vsem
jasno, da turizem ne bo tako zaživel, kot je lansko leto, in tudi vreme
ni tako, kot bi si želeli. Kljub vsemu moramo na tem mestu razmišljati
pozitivno in ne smemo obupavati. Prepričan sem, da je veliko ljudi, ki
Bohinj ceni kot dobro turistično destinacijo in bodo to tudi dokazali
s svojim obiskom. Srečevanje z domačimi in za zdaj redkimi tujimi
turisti mi vliva upanje, da se bo sezona, čeprav ne v taki meri kot
lansko leto, vendarle iztekla nam v prid.
Kljub optimizmu pa vendarle ne smemo pozabiti na to, da se nam
lahko ponovi tako imenovani drugi val. Moje mnenje je, da smo nekoliko prehitro pozabili na tegobe, ki nam jih je prinesel koronavirus.
Sami si moramo pomagati predvsem glede zaščite in preventivnih
ukrepov. Veliko nas bo prišlo v stik s turisti, veliko vas bo imelo tudi
neposreden kontakt z njimi. Prihajajo iz vsepovsod, zato moramo dosledno upoštevati pravila higiene, spoštovanje medsebojne distance
in pravila nasploh, ki nam jih predpisuje NIJZ. Zavedati se moramo,
da smo tudi ob upoštevanju medsebojne razdalje lahko prijazni in
gostoljubni do gostov. Naše za zdaj edino učinkovito sredstvo v boju
proti virusu je dosledno upoštevanje navodil strokovnjakov. To vzemimo kot odgovornost do sebe in do družbe v celoti. Bohinjci smo
to že enkrat dokazali in ne dvomim, da nam ne bi uspelo tudi v prihodnje.
Sobota, 20. 6., je bil dan, ki smo si ga že najmanj leto dni želeli,
posebno še krajani Ribčevega Laza in Stare Fužine. Na ta dan smo
zaključili z večjimi deli na projektih rekonstrukcije ceste na Ribčevem
Lazu in rekonstrukcije ceste skozi Staro Fužino. V Stari Fužini so se
dela zaključila tudi z ureditvijo vaškega središča in obvozne ceste ter
območja TIC-a. Pridobili smo lep vaški trg, ki nas ne pusti ravnodušnih, kajti z njim in na novo urejeno cesto smo močno spremenili in
polepšali vas. Ravno tako to velja za Ribčev Laz, kjer se je kraj pokazal v čisto novi luči. Ker manjša dela še niso dokončana, pridobiti pa
je treba še uporabna dovoljenja, bomo uradno odpiranje cest izvedli kasneje. Nekoliko slabše se piše krajanom Češnjice, ki jih prosim,
da potrpijo še nekaj dni. Tam je še popolna zapora, ki bo trajala do
10. 7. Tu bi se rad zahvalil predvsem vam, spoštovani krajani vseh
vasi, kjer so ali še potekajo gradbena dela, za vaše potrpljenje. Posebna zahvala gre ge. Bratuškovi, ki je kot takratna ministrica omogočila
in dala zeleno luč za rekonstrukcijo cest. Ravno tako bi se zahvalil
g. Kramarju, ki je še kot župan Bohinja pridobival te projekte in jih
pozneje kot poslanec »potiskal« naprej. Kar se tiče izgradnje vaškega
jedra in obvozne ceste v Stari Fužini, pa je treba pohvaliti delo krajevne skupnosti in njenega vodstva. Tudi prispevek Občine in njene
uprave je bil precejšen. Mislim, da smo dokazali, da je možno s skupnimi močmi doseči več.
S spoštovanjem,

Rok
za oddajo
prispevkov
v juliju

župan
Jože Sodja

Občinski svet se je 18. junija v sejni sobi Občine Bohinj sestal
na 14. redni seji Občinskega sveta, zadnji pred poletjem. Na seji
so svetnice in svetniki sprejeli prvi letošnji rebalans proračuna,
v drugi obravnavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Bohinj
in po hitrem postopku Odlok o ukrepih za omilitev posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Bohinj (več
na strani 28). V svet Javnega zavoda Turizem Bohinj so za preostanek mandata za predstavnico Občine Bohinj imenovali Olgo Pikon Gorišek, svetu bo za preostanek mandata predsedoval Mirko
Jeršič. Celotno gradivo, ki vsebuje tudi predstavitve dokumentov
Identifikacije investicijskega programa obnova tržnega prostora v
Bohinjski Bistrici in Ureditev avtobusnega postajališča Studor ter
predstavitev ukrepov umirjanja prometa v letu 2020, je s povezavo do videoposnetka seje na voljo na spletni strani Občine Bohinj.

Sprejet prvi rebalans proračuna

Občinski svet Občine Bohinj je 19. decembra 2019 sprejel Proračun
Občine Bohinj za leto 2020. Za tokratno spremembo proračuna z Rebalansom I je glavni razlog epidemija koronavirusa, ki je bistveno spremenila ekonomska izhodišča na katerih je temeljil proračun za leto
2020. Številne spremembe so na strani prihodkov za katere je v rebalansu predvideno zmanjšanje. Povečujejo se prihodki iz dohodnine,
saj je država povišala povprečnino na prebivalca. Na strani odhodkov
ostajajo vsi večji projekti, nekateri so usklajeni z dejanskim potekom
del, saj je izvedba projektov pomembna za nadaljnje delovanje oz. zagon gospodarstva po epidemiji. Številne postavke se zmanjšujejo, saj
skoraj 3 mesece na nekaterih področjih ni bilo mogoče izvajati aktivnosti ali so bile te zelo okrnjene. Rebalans I vsebuje tudi nove postavke
s področja ukrepov koronavirusa in pa povečanje postavk za katere se
predvideva, da bodo pomagale pri pomoči gospodarstvu in s tem ohranjanju delovnih mest ter postavke, ki so namenjene socialni pomoči.
Da bo mogoče zagotoviti vse predvidene aktivnosti Rebalans I. vključuje tudi povišanje zadolžitve v letu 2020 iz 700.000 EUR predvidenih v proračunu na 1.533.000 EUR v Rebalansu I. Vse spremembe
so podrobneje predstavljene v gradivu za sejo, dostopnem na spletni
strani Občine Bohinj.

Priznanja Občine Bohinj za leto 2020

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki je pregledala prispele vloge na javni razpis za podelitev priznanj
Občine Bohinj v letu 2020, je Občinski svet potrdil 7 prejemnikov občinskih priznanj.
Pavel Zalokar, dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Stara Fužina, bo ob občinskem prazniku posthumno, umrl je pred dvema letoma, prejel naziv častni občan občine Bohinj. Priznanja bodo prejeli
še Jakob Medja, Stanka Ravnik in Stanislav Ažman (plaketa občine za
življenjsko delo), Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica, ki prejme
plaketo Občine Bohinj, ter Martin Golob in Mojca Odar (priznanje občine za posebne dosežke). Občina Bohinj praznuje občinski praznik 26.
avgusta. Posvečen je spominu na pohod štirih srčnih mož, ki so na ta
dan leta 1778 prvič stopili na Triglav. ・

Prispevke in fotografije pošljite najkasneje do petka, 24. julija, na e-naslov bohinjske.novice@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.
Uredništvo Bohinjskih novic
Naslednja številka izide v petek, 7. avgusta 2020.
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Počastitev dneva državnosti in
Pozdrav poletju v Stari Fužini
Katarina Košnik

»V središču Stare Fužine se v smeri glavne poti pred vaškim mos
tom odpre eden najlepših vaških pogledov v Sloveniji. V sredini se nad
dvojnim sedlom, zgoraj ob Toscu in spodaj med strmo streho vaške
hiše (KULTURA) pobočjem Studorja (NATURA) v daljavi pokaže Triglav.
Mejni kamen je iz te točke gledanja v osi hišnega pročelja in vaško znamenje na drugi strani v osi z vrhom Tosca. Osrednjo os kompozicije
predstavlja kontrapunkt med Triglavom in Mostnico, goro in reko,
najvišjim in najglobljim, vidnim in nevidnim. Na ta pogled je uglašen
novi trg v Stari Fužini, nanj se opirata in odpirata klop z lipo in stavba
novega Turistično informacijskega centra (TIC). TIC je naravnan na
Triglav in ni vzporeden s cesto, podobno kot stari bohinjski »stoh« na
drugi strani trga,« je v uvodu v predstavitev investicije zapisal Janko
Rožič, arhitekt, ki se podpisuje pod zasnovo prenove središča Stare
Fužine z novim Turistično informacijskim centrom.

iz leta 1931, ki so ga v živo spremljali avtor glasbe Andrej Goričar
na klavirju, Matej Haas na violini, Jakob Bobek na klarinetu in Milan
Hudnik na violončelu.

Foto: Katarina Košnik

Pred uradno slovesnostjo, ki je zaradi slabega vremena potekala v
dvorani Kulturnega doma je bilo kljub deževnemu vremenu pestro na
trgu že popoldan, ko se je na trgu odvil tudi Ribji festival z delavnico
priprave rib in lokalno tržnico s predstavitvijo lokalne obrti, ribiške
opreme in ribiške kulinarike.
Po slovesnosti je sledil družabni del z nastopom skupine Rauter, Jeršič in Zapolar. ・

Promocijski dan umirjanja
prometa Bohinj 2020
Občinska uprava Občine Bohinj

Ureditev novega trga s TIC-em, foto: Mitja Sodja

V četrtek, 25. junija je Občina Bohinj skupaj s KS Stara Fužina prav na
mestu prenove, v središču Stare Fužine s prireditvijo Pozdrav poletju počastila dan državnosti in skorajšnje infrastrukturnih projektov v Bohinju.
Zbrane goste je po pozdravu gostitelja, predsednika KS Stara Fužina
Bojana Travna, pozdravil župan Občine Bohinj Jože Sodja, ki je uvodne
besede namenil spominu na razglasitev neodvisnosti naše države, ki
ga beležimo z Dnevom državnosti.
»Vendar pa država ni sama po sebi umevna; treba jo je negovati,
spoštovati, skrbeti za sočloveka, ohranjati slovenski jezik in navsezadnje slovensko kulturo. Morda druge stvari niso toliko odvisne od nas,
kot je odvisna odločitev za sodelovanje in spoštovanje. To zavedanje,
da je potrebno sodelovati in se ne izključevati, nas je ohranilo kot narod in nam omogočilo, da smo ustanovili državo.«
Ob tem je nekaj besed namenil tudi infrastrukturnim projektom, ki
se zaključujejo to leto. Med njimi tudi ureditev vaškega jedra in Turis
tično informativnega centra, ki sta se zaključila v Stari Fužini. Nadaljujejo se še dela na rekonstrukciji ceste v Ribčevem Lazu, rekonstrukciji
ceste skozi Staro Fužino in rekonstrukciji ceste v Bohinjski Češnjici.
Slavnostni govor je pripadel ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu, ki je med gosti pozdravil tudi svojo predhodnico Alenko Bratušek in poslanca v državnem zboru Franca Kramarja.
V svojem nagovoru pa je med drugim obljubil, da si bo prizadeval
za sorazmerni infrastrukturni razvoj v Sloveniji in da bo v prihodnje
posebno pozornost namenil tudi Bohinjski železnici.
Himno je zapela Ana Soklič, letošnja zmagovalka Eme, za zaključek
pred družabnim delom so si gostje ogledali še prvi slovenski celovečerni film prof. Janka Ravnika s sodelavci turistovskega kluba Skala

Foto: arhiv Občinske uprave

Promocijski dan umirjanja prometa 11. julija 2020 bo potekal istočasno na dveh prometno zelo obremenjenih območjih Triglavskega
narodnega parka, in sicer v Bohinju in v dolini Tolminke. Za osebna
motorna vozila bo cesta zaprta od mostu pri cerkvi sv. Janeza Krstnika
na Ribčevem Lazu do Ukanca in slapa Savice in sicer od 9. do 18. ure.
Pustite svoje vozilo enem izmed parkirišč v Bohinjski Bistrici in na
Ribčevem Lazu ter se proti Bohinjskemu jezeru, Ukancu ali slapu Savica odpravite
• peš
• s kolesom
• z brezplačnim javnim prevozom:
z avtobusom
z ladjo (na relaciji Ribčev Laz–
Ukanc v eno smer).
Program za obiskovalce:
-- izlet z e-kolesi od Ribčevega Laza do slapa Savica
-- tržnica na Ribčevem Lazu ・

BOHINJSKE NOVICE so glasilo Občine Bohinj; ISSN 1408-3078; izhaja mesečno, prejemajo ga brezplačno vsa gospodinjstva; izid: 3. 7. 2020;
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e-mail: obcina@bohinj.si; pooblaščeni izdajatelj: Specom d.o.o. (zanj Bojan Rauh); trženje oglasnega prostora: Specom d.o.o. (tel.: 04/531 86 36),
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Iz poslanskih klopi

Franc Kramar, poslanec v državnem zboru
Spoštovane občanke in občani. Že dolga leta si v Bohinju predvsem
tisti, ki se redno vozimo v službe izven Bohinja, želimo južne razbremenilne ceste na Bledu. Že ob nastopu funkcije poslanca sem si ta projekt
zadal med svoje prioritete.
V preteklem mesecu smo se z ministrom za infrastrukturo Jernejem
Vrtovcem in predstavniki DRSI prav na to temo na Bledu sestali z županom občine Bled in se dogovorili glede nadaljnjega poteka investicije.
Zdaj je na potezi občinski svet Občine Bled, ki mora potrditi traso južne
razbremenilne ceste. Če bodo traso potrdili, se bo investicija pomladi leta 2021 lahko začela, zato apeliram na blejski občinski svet, da
projekt potrdijo in omogočijo začetek gradnje. Upam, da bo dejansko
prišlo do začetka gradnje, kar je v tem trenutku moja prioriteta.
Druga pomembna tema je tudi zakon, ki bo določal, da so trgovine
ob nedeljah zaprte. V turističnih krajih pa pomemben dejavnik v gos
podarski sferi predstavljajo male trgovine, ki po eni strani lastnikom
predstavljajo vir dohodka, obiskovalcem pa pomemben vir dobrin.
Prav ti lastniki trgovin, mali trgovci so se obrnili name in izrazili željo,
da obratovali tudi ob nedeljah, prepričan pa sem, da si tega želijo tudi
prebivalci in obiskovalci turističnih krajev. Prav zato smo v poslanski
skupini SAB pripravili amandma, ki spreminja člen zakona tako, da
manjšim trgovinam omogoča obratovanje tudi ob nedeljah.
Za konec naj dodam, da me veseli, da se infrastrukturni projekti Občine Bohinj v sodelovanju z državo v Stari Fužini, na Ribčevem Lazu in
v Bohinjski Češnjici zaključujejo. Verjamem, da bodo investicije dobro
služile svojemu namenu, in veselim se dneva, ko jih bomo lahko tudi
uradno predali v uporabo. ・

Osebna asistenca
Andreja Pirc, Zavod Žan

Zakon o osebni asistenci je začel veljati 1. januarja 2019 in invalidom prinesel mnogo dobrega. Prinesel je tisto, kar določa Konvencija
Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je Republika Slovenija
ratificirala že leta 2008.
Do osebne asistence so upravičene osebe, ki zaradi invalidnosti
potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno
osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in
zaposlitev. Stari morajo biti med 18 in 65 let. Pogoj je tudi, da živijo
ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Potrebovati pa morajo najmanj 30 ur
pomoči tedensko.
V praksi zadeva poteka tako, da si invalidna oseba oz. njen zakoniti
zastopnik izbereta izvajalca osebne asistence, ki je vpisan v register
izvajalcev osebne asistence. Z izbranim izvajalcem skleneta izvedbeni
načrt, v katerem opredelita, koliko ur osebne asistence bo uporabnik
koristil in na kakšen način.
Eden izmed izvajalcev osebne asistence je tudi Zavod Žan, katerega
ustanoviteljica je Doroteja Komac iz Bodešč. Doroteji se je 24 let nazaj
rodil sin Žan. Žan je oseba s posebnimi potrebami.
Ob sprejetju Zakona o osebni asistenci se je Doroteja odločila, da
institut družinskega pomočnika zamenja za osebno asistenco. Sprva je
odprla svoj s. p., kasneje se je odločila za ustanovitev zavoda, ki ga je
poimenovala po sinu. V imenu Žan se skriva bistvo osebne asistence:
omogočiti invalidnim osebam Živeti Aktivno & Neodvisno.
V zavodu trenutno 27 osebnih asistentov omogoča 14 uporabnikom, da z njihovo pomočjo v večji meri živijo aktivno in bolj neodvisno
življenje. Večina uporabnikov prihaja iz Zgornje Gorenjske, pridružujejo se tudi uporabniki iz Vrhnike in Ljubljane.
Osebni asistent je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je poslovno sposobna, iz kazenske evidence izhaja, da ni bila pravnomočno obsojena
za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma
diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih. Osebni asistent mora, preden začne opravljati delo osebnega asis
tenta, opraviti usposabljanje za osebnega asistenta v skladu z Zakonom o osebni asistenci. V svoje vrste vabijo tudi nove osebne asistente.
Strokovna vodja zavoda Andreja Pirc opaža, da so invalidne osebe
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oz. njihovi zakoniti zastopniki premalo informirani glede pravic, ki jim
pripadajo. Na drugi strani pa se pojavlja težava, da ljudje težko sprejmejo dejstvo, da bodo v svoje življenje spustili še nekoga tretjega.
Na tem mestu velja omeniti, da ima vsakdo, ki razmišlja o koriščenju
osebne asistence, možnost, da se oglasi v pisarni zavoda na Kranjski
cesti 4 v Radovljici. Vse podatke o zavodu najdete na spletni strani
www.zavod-zan.si.
Na koncu doda še, da je poslanstvo zavoda dvig kakovosti življenja
invalidnih oseb. Neprecenljivo je namreč videti, da nekdo po dolgih
letih spet zagleda sonce ... v dobesednem in prenesenem pomenu. ・

Načrtovane aktivnosti za
izboljšanje stanja Dvojnega jezera
in ozaveščanje o tujerodnih vrstah
V imenu deležnikov: Javni zavod Triglavski narodni park

Izboljšanje stanja Dvojnega jezera je eden izmed pomembnejših ciljev projekta VrH Julijcev za izboljšanje vrst in habitatnih
tipov v Triglavskem narodnem parku. V drugi polovici junija se je
začel izlov rib iz Dvojnega jezera, kamor jih je vnesel človek in kar
predstavlja izredno negativno poseganje v občutljive ekosisteme.
Nobeno od visokogorskih jezer namreč ni bilo z ribami poseljeno
po naravni poti. K izboljšanju stanja jezera bo pripomogla tudi
nadgradnja obstoječega sistema čiščenja odpadnih voda koče. Za
namen prepoznavanja tujerodnih vrst v Triglavskem narodnem
parku in za ozaveščanje javnosti o preprečevanju širjenja teh vrst
je Javni zavod Triglavski narodni park pripravil vrsto aktivnosti.
Visokogorska jezera so zelo občutljivi in ranljivi življenjski prostori
zaradi majhnosti, slabše pretočnosti ter ekstremnih razmer, kot so nizke temperature pozimi, visoke poleti in spremembe vodostaja. Jezera
visoko v gorah so dlje časa pokrita z ledom. Vnos rib v visokogorska
jezera je porušil naravno ravnovesje že tako občutljivega ekosistema in
povzročil, da so se vodne rastline nekontrolirano razmnožile.
Pred naselitvijo rib je prehranjevalni splet Dvojnega jezera sestav
ljalo malo rastlinskih in živalskih vrst, so bili pa osebki razmeroma
številčni. Leta 1991 so bile v jezero naseljene jezerske zlatovčice, pred
nekaj leti (predvidoma) pa so bili vneseni še pisanci. Vnos rib je porušil
krhko naravno ravnovesje. Ribe so s plenjenjem temeljito zmanjšale
število in spremenile vrstno sestavo zooplanktona v jezeru, s čimer so
odstranile rastlinojedce, ki so sicer kontrolirali rast alg. K bohotni razrasti alg pomembno prispevajo tudi drugi dejavniki, vsekakor pa je pri
načrtovanem izboljšanju stanja jezera odstranitev rib nujna – le tako
bo ekosistem dobil priložnost, da se približa naravnemu stanju. Ribe se
je iz Dvojnega jezera v preteklosti že poskušalo izloviti, in sicer v letih
1999 in 2000. Izlovi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bili
izpeljani do konca.
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Zavod za ribištvo Slovenije načrtuje izlov rib v več fazah. V poletni
sezoni 2020 bo potekal intenziven izlov pisancev, v letih 2021 in 2022
pa tudi jezerske zlatovčice. Izlov bo potekal po uveljavljeni metodologiji, to je z uporabo kogolov (ribjih pasti), zabodnih mrež in elektroizlova.
V treh letih intenzivnega lova je utemeljeno pričakovati popolno odstranitev jezerske zlatovčice in pisanca iz Dvojnega jezera.
V projektu VrH Julijcev so načrtovane tudi aktivnosti za omilitev
vpliva odpadnih voda iz planinske koče pri Dvojnem jezeru z optimizacijo in nadgradnjo obstoječega sistema čiščenja odpadne vode. V letu
2018 je bil izveden sledilni poskus, ki je potrdil neposredno podzem
no povezavo med iztokom čiščene odpadne vode iz planinske koče in
Dvojnim jezerom ter tako upravičil domnevo o njenem vplivu na stanje jezera, zato je treba vpliv koče na jezero zmanjšati na minimum.
V letu 2019 je bila oblikovana strokovna skupina, katere naloga je
pripraviti strokovna izhodišča za tehnološko rešitev. V tem času so bili
izdelani analiza obstoječega stanja in predlog sanacije male čistilne
naprave, geološko in hidrogeološko poročilo o Dolini Triglavskih jezer
in odvajanju vode iz male čistilne naprave koče pri Dvojnem jezeru
ter elaborat PD Ljubljana Matica o obstoječem stanju in optimizaciji
obratovanja koče. Vzporedno s tem je Javni zavod Triglavski narodni
park namenil dodatna finančna sredstva za raziskave stanja Dvojnega
jezera.
Z aktivnostmi projekta VrH Julijcev bo za ozaveščanje obiskovalcev
Dvojnega jezera v letošnjem letu vzpostavljen informacijski kotiček v
Koči pri Triglavskih jezerih, informacijske table ob Dvojnem jezeru in
na izhodiščnih točkah z informacijo o poteku dela ter tematska izobraževalna predavanja, dokumentarno izobraževalni film in prispevki v
medijih in tematskih publikacijah.
Za namen ozaveščanja glede problematike vnosa tujerodnih vrst je
Javni zavod Triglavski narodni park pripravil vrsto aktivnosti za prepoznavanje le-teh in preprečitev njihovega širjenja: dopolnjen je bil
popis o razširjenosti tujerodnih vrst, izvedene so bile akcije njihovega odstranjevanja (med njimi delni izlov rib iz jezera na Planini pri
Jezeru), izvedena so bila izobraževanja z delavnicami, predavanji in
strokovnim posvetom. Za širšo javnost in za ozaveščanje mladih pa
je bil pripravljen kratek animirani film. Aktivnosti potekajo v okviru
rednega dela Javnega zavoda Triglavski narodni park, v lanskem letu
pa je zavod uspel pridobiti še dodatna sredstva iz podnebnega sklada.
Na območju Triglavskega narodnega parka je po zadnjih podatkih
zabeleženih 23 tujerodnih rastlinskih vrst na 1685 različnih lokacijah. Podatke je zdaj možno videti tudi na spletni strani Triglavskega
narodnega parka, kjer so opisane vse tujerodne rastlinske vrste, ki se
nahajajo na območju parka, in dodane vrste, ki jih lahko pričakujemo
v bližnji prihodnosti. Stran je opremljena z interaktivnim zemljevidom,
kjer si je mogoče ogledati natančno lokacijo in sporočati novo opažene
lokacije: https://www.tnp.si/sl/spoznajte/narava/tujerodne-vrste/.
Več o projektu VrH Julijcev:
https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/projekti/vrh-julijcev-izboljsanje-stanja-vrst-in-habitatnih-tipov-v-triglavskem-narodnem-parku/.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Povezava na animirani film o invazivnih tujerodnih vrstah:
https://www.youtube.com/watch?v=mCJqZntvFAI&t=1s.
Javni zavod Triglavski narodni park
Zavod za ribištvo Slovenije
Planinska zveza Slovenije ・

Novice Turističnega društva
Bohinj
TD Bohinj

Biserčki Bohinja 2019
V Turističnem društvu Bohinj deluje Komisija za okolje in njeni člani
vsako leto iščemo zanimive posebnosti Bohinja. »Biserčke Bohinja«,

turizem in gospodars t vo

turizem in gospodars t vo , iz na ših kr a je v
kot jih imenujemo, vsako leto nagradimo s priznanji in s povabilom
na društveni izlet. Mislimo, da si tisti, ki se potrudijo malce več, kot je
nujno potrebno, zaslužijo pohvalo in priznanje.
Komisija za okolje se je lani odločila, da izpostavimo kapelice po vaseh Bohinja. Namen je vzpodbuditi čut za ohranjanje kulturne dediščine Bohinja. Vzorno in pravilno obnovljene kapelice je primerno
izpostaviti. K sodelovanju smo povabili Muzejsko društvo Žiga Zois Bohinj, gospoda Miša Serajnika in ZVKD Kranj.
Priznanja »biserčki Bohinja« so prejeli Martin Golob za kapelo trpečega Kristusa v štapah, Rozalija Urh za Jurčkov znamenj, Vera in
Krsto Tripić za Trojarjevo kapelco, Marija Bučar za Znamenj pr Petru,
Andrejka in Bogdan Rupnik za Rupnikov znamenj, Milena Stare za Zapolarjev znamenj ter Metka Hribar za Ješprenjov znamenj.
Priznanja skrbnikom kapelic sta na občnem zboru Turističnega društva
Bohinj podelila gospod Mišo Serajnik iz Muzejskega društva Žiga Zois
in predsednik TD Bohinj Boštjan Mencinger.

Foto: arhiv TD Bohinj
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Foto: arhiv TD Bohinj

Festival Kanal
Že 16. po vrsti in zato v letošnjem poletju še bolj pomemben kot v
preteklih letih, saj si želimo druženja in v luči odpovedi velikih prireditev verjamemo, da bodo prijetni večeri v »grabnu« še bolj izstopali.
Potrudili smo se s programom, pri katerem je imel najdaljši seznam s
predlogi naš glasbenik in pedagog Mitja Jeršič, za kar smo mu hvaležni. Letošnje »kanalsko« poletje se začne 15. 7. 2020 z dinamično rock
skupino Los Ventilos. Naslednji bodo fantastični ljubitelji glasbe Take
Off, ki nas bodo 22. 7. 2020 popeljali v svet največjih glasbenih hitov.
Nadaljujemo 29. 7. 2020 z letošnjimi glavnimi zvezdami (tudi) slovenske scene Joker Out, 5. 8. 2020 je na vrsti poslastica za vse ljubitelje
glasbe Jima Morrisona, skupina Doors Highway, ki nam bo pričarala
pravi nori The Doors večer. Letošnji zadnji koncert bo obarvan v barve
bluesa, saj bo 12. 8. 2020 na sporedu skupina Travellin' Blues. Tudi
letos pripravljamo razstavo fotografij – to bo retrospektiva zadnjih 15
Galerij Kanal. Skupaj s Karakter barom se bomo potrudili za lepe poletne večere, zato upamo, da se v čim večjem številu vidimo na letošnjih
koncertih Festivala Kanal.

Prireditve Turističnega društva Bohinj v letošnjem
poletju
Pozdrav Triglavu

Foto: arhiv izvajalcev

Predstavitev sirarstva v kampu Danica
Foto: arhiv TD Bohinj

Poteka že tretje leto, odkar bodo v čast 240. obletnici prvega pristopa
na Triglav na Ribčevem Lazu pod spomenikom štirih srčnih mož potekale že poznane kratke prireditve Pozdrav Triglavu. Letošnja novost je,
da bodo prireditve potekale ob petkih ob 20. uri. Na teh večerih bodo
nastopali bohinjski zbori, solisti ter trobentar, ki bo vsakič ob koncu
prireditve zaigral pesem Oj, Triglav, moj dom. S prvim dogodkom Pozdrav Triglavu začnemo 17. 7. 2020, naslednje prireditve pa bodo 24.
ter 31. 7., v avgustu pa 7. 8. 2020. Vabljeni, da prireditve obiščete.
Vaški večeri pod lipo
Tudi v letošnjem poletju vabimo v Srednjo vas, kjer bomo že 14. leto
zapored priredili Vaške večere pod lipo. Tudi letos se bodo na nastopih
predstavili bohinjski zbori, solisti, FS KUD Triglav, harmonikar, citrar
in še drugi večinoma domači, lokalni kulturniki. TD Bohinj bo poskrbel
za degustacije na dogodkih in upamo, da se pogosto vidimo tudi letos.
Prvi Vaški večer pod lipo bo 20. 7. 2020, sledili bodo pa še 27. 7. ter v
avgustu 3. in 10. 8. 2020. Večere bomo začeli ob 20.30.

V kampu Danica se bo tudi v letošnjem poletju postavila premična sirarna, v kateri bomo skupaj s Turistično kmetijo Gartner štiri četrtke
v glavni sezoni izdelovali sir. Poleg prikaza izdelave sira in degustacije
bo navzočim na voljo tudi izbrana ponudba vina slovenskega vinarja.
Gre za prireditev, ki prikazuje del naše bohinjske tradicije in kjer lahko
predvsem gostje vidijo, kako se sirari tudi v praksi. ・

Odprtje prenovljene pekarne
Planika
Katarina Košnik

V sredo, 24. julija, so iz pekarne Planika občanke in občane povabili
na odprtje prenovljene pekarne Planika v Bohinjski Bistrici. Trgovino
je v prostorih nekdanje bencinske črpalke odprla blejska pekarna Planika leta 2004 in hitro je postala del ponudbe kruha in drugih pekov
skih izdelkov v Bohinju, ki jo s pridom izkoriščamo tako domačini kot
tudi obiskovalci Bohinja.
V letošnjem letu je pekarna končno izgubila nekdanjo podobo bencinske črpalke in zdaj v novi podobi krasi središče Bohinjske Bistrice.
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Kot je ob odprtju povedal bohinjski župan Jože Sodja, ga najbolj veseli prav revitalizacija prostora nekdanje bencinske črpalke, ki bi sicer
lahko ostal prazen propadajoči prostor. Prav tako z veseljem ugotavlja,
da smo se na pekarno dobro navadili. Ni pa redko, kot je ugotovila tudi
povezovalka programa, da se kdo ustavi v pekarni tudi zaradi prijaznih
zaposlenih. Odprtja se je udeležil tudi blejski župan Janez Fajfar, ki se
je v svojem nagovoru zahvalil Bohinjcem, od katerih so se Blejci, kot je
povedal, veliko naučili. ・

Foto: arhiv PD Srednja vas

24. junija smo za vas
odprli prenovljeno
poslovalnico
Pekarne Planika v
Bohinjski Bistrici
(bivša bencinska
črpalka,
Triglavska c. 52)

Poletni odpiralni čas: 5.00-20.00

Ustanovni zbor Konjeniškega
kluba Bohinj
Teja Cankar

V petek, 5. 6. 2020, ob 20. uri je v Gos
tilni pri Hrvatu potekal ustanovni zbor Konjeniškega kluba Bohinj. Udeležilo se ga je
16 ustanoviteljev kluba, s skupnim ciljem
skrbeti za razvoj konjeništva v Bohinju, saj
je ta panoga v občini precej zatirana.
V okviru kluba bomo uredili obstoječe jahalne poti, ki so trenutno v precej slabem
stanju. Organizirali bomo razna izobraževanja na področju veterine, kovaštva, oskrbe in treniranja konj. Izvedli
bomo tudi konjenice in razne prireditve, kjer bomo poskrbeli za zabavo
in druženje med konjeniki. S prireditvami bomo poskušali pritegniti
tudi turiste in jim s tem ponudili še dodatna doživetja med dopustom
v Bohinju.
Vsem članom kluba bi se rada zahvalila za interes, ki ste ga pokazali
ob ustanovitvi. Ostale zainteresirane, ki bi se nam še radi pridružili, pa
vabim, da mi pišete na naslov: konji.bohinj@gmail.com. ・

Oskrbnica Simona in kuharica Joži sta poskrbeli, da so bili vsi obiskovalci res zadovoljni. 2. januarja smo pospremili in v koči sprejeli dva
podpredsednika CAI (Club Alpino Italia) planinskih društev iz Gorice in
Vidma (it. Udine). Dogovorili smo se, da bosta obe društvi dali v svoj
program izletov zimski in letni dvodnevni izlet z bivanjem v naši koči.
7. 1. 2020 smo kočo zaprli in jo ponovno odprli 28. 2., spet ob angažiranju več članov društva. S Fakulteto za šport iz Ljubljane imamo
namreč sklenjeno večletno pogodbo za gostovanje njihovih študentov v mesecu marcu, ko izvajajo izobraževanje za zimske dejavnosti
v gorah. Skupaj s fakulteto in njihovimi strokovnimi sodelavci smo
razpisali tudi več terminov za program turnega smučanja z bivanjem
in gostinsko oskrbo v naši Koči pod Bogatinom. Zanimanja za tovrstno
ponudbo je bilo veliko, prejemali smo že konkretne rezervacije, vendar
smo zaradi znanih razlogov žal 15. marca morali zapreti tako Kočo pod
Bogatinom kot Kočo na Uskovnici.
Ob zaprtju Koče pod Bogatinom smo se odločili, da bomo zaradi
nastalih razmer takoj (že tisti večer) začeli z načrtovano obnovo točilnice, dela kuhinje in shrambe. Zvečer in naslednji dan smo porušili
točilnico in predelno steno med kuhinjo in točilnico. Dejanje smo smatrali kot najučinkovitejši ukrep prepovedi združevanja ljudi na majhnem prostoru. Okvirno smo se dogovorili za način obnove in naredili
potrebne izmere za izdelavo potrebne opreme. Do 12. 6., ko smo kočo
spet odprli, so bila izvedena vsa predvidena dela in še kaj več.
Obnovitvena dela so odlično potekala, za kar se vsem izvajalcem
zahvaljujemo. Tudi komentarji prvih obiskovalcev so pohvalni.

Koča na Vojah

V mesecu januarju in februarju smo skupaj z najemnico Koče na Vojah pripravili in na ministrstvo za gospodarski razvoj vložili zahtevno
vlogo za sofinanciranje energetske sanacije koče na Vojah. Predvidena je zamenjava kovinske strehe z macesnovimi deskami, zamenjava
oken, izvedba izolacije in nova fasada ter zamenjava ogrevanja.

Koča na Uskovnici

Nadaljujemo z aktivnostmi za pridobitev dokumentacije za obnovo
Koče na Uskovnici.
2. 5. smo urejali pot Voje–Uskovnica, v akciji nas je sodelovalo 16
članov. Polovica članov je začela obnovo poti iz smeri Uskovnice, druga polovica pa iz smeri Voj. Lastnik Okrepčevalnice Slap g. Pavel Kozelj je kot dober sosed ob poti poskrbel, da smo se po uspešnem delu

Foto: Teja Cankar

Iz Planinskega društva Srednja vas
Planinsko društvo Srednja vas
Koča pod Bogatinom

Po nekaj letih smo za novoletne praznike ponovno odprli Kočo pod
Bogatinom. 27. 12. 2019 je 9 članov društva prostovoljno opravilo vsa
tehnična dela za odprtje koče in na krošnjah preneslo od tovorne žičnice na Komni do koče ves potreben material, da je koča lahko delovala.

Foto: arhiv PD Srednja vas
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odlično okrepčali in akcijo zaključili, kot je treba. Vsem zainteresiranim
obiskovalcem priporočamo to panoramsko pot v smeri Voje–Zatrep–
Uskovnica–Stara Fužina (Hudičev most) in ne obratno. Na poti lahko
obiščejo Planinsko kočo na Vojah, Okrepčevalnico Slap in Planinsko
kočo na Uskovnici.

Druge delovne akcije

6. 5. smo skupaj s PD Bohinjska Bistrica urejali pot Kajzanca–Rudnica, prisotnih je bilo 12 članov.
9. 5. smo imeli delovno akcijo pri Koči na Uskovnici, kjer je več kot
10 članov čistilo pašnik pod kočo.
15. 6. smo po dolgem času izvedli sestanek UO, kjer so bili prisotni
vsi vodje skupnih odsekov obeh društev. Na osnovi poročanja za vse
skupne odseke je bilo ugotovljeno, da vsi skupni odseki aktivno delajo
na svojih področjih. Dogovorili smo se tudi o podrobnostih za izvedbo
srečanja bohinjskih planincev, ki bo letos potekalo pri Koči na Uskovnici 5. julija. Člani obeh društev in tudi drugi planinski prijatelji se bomo
zbrali zjutraj pri koči in odšli na vodene krajše izlete ter se ponovno
ob 13. uri zbrali pri koči. Tam bo krajši kulturni program in druženje.
Veliko se dogaja na gospodarskem področju. Gospodarjenje in pos
lovanje s štirimi kočami zahteva res ogromno dela, zato je toliko bolj
razveseljivo, da sočasno poteka tudi pestro društveno delo. Na srečo
prav na gospodarskem področju še vedno veliko naredimo s prostovoljnim delom zagnanih posameznikov.
18. 6. smo izvedli vse priprave za odprtje koče Vodnikov dom na
Velem polju, med drugim tudi prenos potrebnega materiala in opreme
ter delavcev s helikopterjem. Na koči letos načrtujemo obnovo vodov,
priključka, nabavo in montažo pomivalnega stroja ter druga manjša
vzdrževalna dela.
Letošnjega jubileja 125-letnice odprtja prve planinske koče na Velem polju ne bomo posebej praznovali, ker smo se odločili, da praznujemo samo okrogle obletnice na 10 let. Koča je bila postavljena istega
leta kot Aljažev stolp, tj. 1895.
Pomembnega dogodka se bomo spomnili na tradicionalni vsakoletni
sveti maši v sredini meseca avgusta na Velem polju, ki je namenjena
vsem pokojnim majerjem, planincem, nosačem, graditeljem koč in pokojnim planincem. ・

Planinski pohod na Olševo in
Raduho - 13. 6.-14. 6.
PD Srednja vas

Foto: Mojca Gorjup

Foto: Mojca Gorjup

Naš pohod smo pričeli pri Sv. Duhu pod Olševo(Turistična kmetija
Rogar). Mimo Potočke zijalke smo najprej osvojili Obel kamen. Po lepi
razgledni grebenski poti smo nadaljevali na Govco, najvišji vrh Olševe.
Okrepčali smo se pri Rogarju. Tam je padla odločitev, da še isti dan
splezamo na Raduho. Zapeljali smo se do najvišje ležeče kmetije Bukovnik.
Pobrali smo vse svoje stvari in od tam pešačili do Koče na Grohotu.
Prijazna oskrbnika sta nas že pričakovala. Po krajšem oddihu smo šli
po plezalni poti na Raduho, nazaj pa čez Durce.
Prespali smo v koči in bili deležni vsega udobja, kar ga planinska
koča premore. Naša vodnika Robert in Aleš sta nas oba dneva vodila
skrbno in previdno. ・

5. julij 2020 – Dan bohinjskih
planincev na Uskovnici
Martin Šolar

Letos se zdi, kot da bi pomladi sploh
ne bilo. Bil je nek poseben čas, ki nas
je prikoval na domove in bližnjo okolico. Vrtovi so bili urejeni kot že dolgo
ne. Prehod v poletje je bil aprilski, šele
v zadnjih junijskih dneh so začele poganjati že kar visoke trave, polne tako lepih
bohinjskih travniških rož. Gore nas vedno vabijo ¬– kljub trdemu delu pri spravilu sena –, hkrati pa nam tudi manjka
tistega pristnega, pravega planinskega
srečevanja.
Bohinjski planinski društvi sta se dogovorili, da bosta tradicionalni
Dan bohinjskih planincev pripravili izmenično vsako leto. Po lanskem
prazniku, 125-letnici Orožnove koče, se letošnji dan bohinjskih planincev seli na drugo stran doline, točneje nad drugo stran doline. V

Koča na Uskovnici, foto: PD Srednja vas
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organizaciji Planinskega društva Srednja vas se selimo na Uskovnico,
na senožetno-pašno planino v lasti Srenjanov. Planinsko društvo ima
na Uskovnici eno od svojih štirih planinskih koč. 5. julija 2020 vabimo na srečanje pri Planinski koči na Uskovnici.
Kratka priložnostna slovesnost s kulturnim programom bo ob 13.
uri, sledilo bo družabno planinsko druženje. Da si bomo druženje res
zaslužili, vas vabimo, da se nam v družbi planinskih vodnikov iz Bohinja pridružite na enem od štirih izletov, ki jih pripravljamo ta dan. Lepo
povabljeni, da se nam pridružite!

Vodene ture na srečanje na Uskovnici

1. Srednja vas–Slatovnik–Četeže–Javornica–Breznik–Ši–Koča na
Uskovnici
zbor udeležencev ob 8.00 pod lipo pri Galetu v Srednji vasi
čas hoje: 4 ure
vodi Robert Klančar
2. Stara Fužina–Korita Mostnica–Planinska koča na Vojah–Slap
Mostnice–zatrep doline Voje–Koča na Uskovnici
zbor udeležencev ob 7.00 na parkirišču Vorančkojca Stara Fužina
čas hoje: 4–5 ur
vodi Tina Bijol
3. Uskovnica–Čiprije–Trstje–planina Zgornji Tosc–Studorski preval–
Ablanca–Studorski preval–planina Konjščica–Koča na Uskovnici
zbor udeležencev ob 7.00 pri koritu pri kapeli na Uskovnici
čas hoje: 5–6 ur
vodi Martin Šolar
4. Kolesarski izlet Srednja vas–Blatca–Lom–Koča na Uskovnici
zbor udeležencev ob 12.00 pod lipo pri Galetu v Srednji vasi
čas kolesarjenja: 1 ura
vodi Grega Šilc
Potrebna je primerna planinska oprema, nahrbtnik ter hrana in pijača, za kolesarski izlet pa primerno gorsko kolo in obvezno kolesarska
čelada.
V dolino se bomo vračali po poti z Uskovnice v Srednjo vas, odhod
samostojno ali z vodnikom, ko se bo zbrala skupina.・

35. Spominski pohod na Triglav

Danijela Mandeljc, predsednica organizacijskega odbora
35. Spominski pohod na Triglav je zaradi še vedno aktualnih zdrav
stvenih razmer prestavljen v leto 2021. Organizacijski odbor pa bo v
spomin na dogodke v letih 1944 in 1991 organiziral pohod skupne
patrulje organizacij veteranov vojne 1991, slovenskih častnikov in
borcev NOB. Patrulja bo na pot odšla v petek, 10. julija 2020, ob 7. uri
z Rudnega polja čez Planiko na vrh Triglava in na Kredarico. Vrnitev
patrulje na Rudno polje bo 11. julija 2020, kjer bo pred vojašnico Rudolfa Badjure ob 12. uri krajša slovesnost.
Pohod organizirajo: Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica,
Koordinacijski odbor veteranskih organizacij za Gorenjsko in Organizacijski odbor spominskih pohodov na Triglav. ・

Aktivnosti članov ZZB KO Bohinj v
času epidemije koronavirusa

Foto: Dušan Bavčar

v bližini, popravila zaščitno ograjo ter namestila cvetje. Poskrbljeno je
bilo tudi za ploščo na domu, kjer je prav tako nameščeno cvetje.
Ob tej priložnosti naj vas seznanim tudi z aktivnostmi pri obnovi
Partizanskega doma na Vodiški planini, kjer smo obnovili električno
instalacijo, v celoti obnovili kuhinjo, zamenjali večji del opreme – postelje v osmih sobah, vse prostore pa smo tudi prepleskali. Poleg doma,
kjer sta bila drvarnica in prostor za izvedbo proslav – oboje je bilo v
zelo slabem stanju –, se ravno v teh dneh postavlja nov objekt v skladu z vsemi predpisi in dovoljenji Občine Radovljica, upravne enote in
ZVKD. Vsa dela prostovoljno izvajajo člani Združenja ZB Radovljica in
posameznih KO, med katerimi smo tudi člani iz ZZB KO Bohinj. Zahtevnejša in strokovna dela so opravili usposobljeni izvajalci. Več o obnovi
in slikovni material sledi v eni od prihodnjih številk novic. ・

Šola zdravja kot preventiva za
naše zdravje – regijski posvet in
srečanje s skupinami društev
Šola zdravja na Gorenjskem
Neda Galijaš

Na Gorenjskem deluje že 33 skupin v trinajstih občinah, ki telovadijo
po metodi »1000 gibov«. Po vsej Sloveniji pa je čez 215 skupin društva
Šola zdravja razširjenih v 83 občinah.
V četrtek, 11. junija 2020, so imeli v Športnem parku Radovljica
regijski posvet in regijsko srečanje z nekaterimi skupinami, ki delujejo
na Gorenjskem. Srečanja se je udeležilo 53 članov. Po končani vadbi
»1000 gibov« jih je predsednica društva Zdenka Katkič, ki je vodila
vadbo, seznanila z delovanjem društva in izpeljavo nekaterih dejavnos
ti v trenutnih razmerah, v katerih smo se vsi znašli.
Poslanstvo društva Šola zdravja je zelo pomembno za zdravo družbo,
ker skrbijo za spodbujanje rednega gibanja in telesne vadbe, ohranjajo zdravje za samostojno življenje, povečujejo delež gibalno dejavnega
prebivalstva, vračajo voljo do življenja osamljenim in starejšim osebam,
krepijo psihofizično kondicijo starejših, preprečujejo potek kroničnih
bolezni ter prispevajo k zmanjšanju tveganja za razvoj depresivnih in
anksioznih motenj. Skratka, ohranjajo in izboljšujejo zdravje prebivalcev, kar je znalo prepoznati tudi Ministrstvo za zdravje.
In tisto, kar najbolj izstopa v zgodbi društva Šola zdravja, je, da
zaenkrat med svojimi člani niso prešteli nobenega okuženega s covidom-19, pa čez 4500 jih je. Povprečna starost članov je 69 let. Zato
nam priporočajo redno jutranjo vadbo »1000 gibov«, ker se je v tem
koronavirusobdobju izkazala kot nepogrešljiva. Razlogov je več kot dovolj za novo poglavje pri preventivnem ukrepanju za naše zdravje. Več
na njihovi spletni strani www.solazdravja.com. ・

Martin Gorišek, tajnik ZB KO Bohinj

Kljub omejitvam in ukrepom za zajezitev epidemije koronavirusa, ki
sta jih predpisala NIJZ in Vlade Republike Slovenije, v ZZB za vrednote
NOB KO Bohinj v okviru možnosti in ob upoštevanju vseh aktualnih
ukrepov ne mirujemo. Ker nismo mogli izvesti osrednje proslave na
Vojah pri spominski marmorni plošči, posvečeni prvoborcu Tomažu
Godcu in soborcu Avgustu Gašperinu, smo se odločili, da v njun spomin uredimo spominsko znamenje ob gozdni cesti na planino Voje in
ploščo na Planinski koči na Vojah. V mesecu juniju je manjša skupina
naših članov uredila okolico znamenja, le-tega očistila, pokosila travo

Foto: arhiv društva Šola zdravja
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Krvodajalska akcija

RKS – Območno združenje Radovljica
Vabimo vas na krvodajalsko akcijo v
Festivalno dvorano Bled:
-- 15. julija od 7. do 13. ure in
-- 16. julija od 7. do 13. ure.
Krvodajalce prosimo, da se na darovanje
krvi predhodno prijavijo na eno od spodaj
navedenih telefonskih številk.
ZTM Ljubljana: 051 389 270, 051 671
147 ali 030 716 796.
V Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice (Splošna bolnišnica Jesenice) je možno darovati kri vsak petek od 7.30 do 11. ure. Prosimo
vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na tel. št.: 04
58 683 08 ali 01 54 383 64 (med 7. in 16. uro).
Prosimo, da brez predhodnega dogovora ne prihajate na odvzem
krvi. ・

Junij nam je prinesel veliko
veselja, vrnili smo se k utečenim
aktivnostim
Olga P. Gorišek, Stanko Ažman, DU BB

S 3. junijem smo odprli našo pisarno, kjer je bilo takoj spet živahno.
S svojim turnirjem so začeli tekmovalci pikada. Pohodniki so najbolj
zagnani, takoj so jo mahnili čez Baško sedlo in Janez Pikon je zapisal:
»Člani DU BB smo se tokrat povzpeli z vasi Ravne na Baško sedlo in
kasneje do Podbrda, od koder smo se s popoldanskim vlakom vrnili
domov. Globoka zareza med Možicem in Koblo s križiščem planinskih
in nekoč trgovskih poti.

Fujsov memorial smo organizirali zadnji petek v mesecu juniju. Na
priporočilo PZDU Gorenjske smo povabili tudi druga društva, tako da
je bilo tekmovanje zanimivejše. Zmagala je ekipa DU Gorje, drugo mesto je zasedla domača mlajša ekipa DU Bohinjska Bistrica, tretji so bili
članki ekipe iz DU Medvode.

Fujsov memorial, foto: S. Ažman

Prijavili smo se na razpis občine – socialni program, ki pa bo letos
zelo obsežen. Med drugim bomo tudi v okviru našega društva vozili
tiste naše člane, ki nimajo prevoza oz. če bo Prostofer zaseden. Zato
predsednik S. Gorenc obvešča vse poverjenike, naj bodo na to pozorni
in naj ga pokličejo za morebiten prevoz.
Razpored aktivnosti v mesecu juliju 2020:
• S 1. julijem 2020 ponovno začnemo z bovlingom, vse zainteresirane prosimo, da se javijo podpredsednici Nuši Urh na 031 404 675;
• 7. julija 2020: šahovski turnir ob 18. uri oz. vsak prvi torek v mesecu;
• 15. julija 2020: turnir v pikadu ob 16. uri, vsako tretjo sredo v
mesecu v društvenem domu na Bohinjski Bistrici;
• V juliju 2020: pohod na Vogar, termin je odvisen od vremena, zato
bodo pohodniki obveščeni na običajen način;
• V sodelovanju s turističnim društvom bodo naše folkloristke sodelovale na petkovih prireditvah Pozdrav Triglavu.
Izkoristite ugodnosti v Vodnem parku Bohinj: s člansko izkaznico
dobite popust pri vstopnini v bazen in najemu steze za bovling.
Vabljeni v društveni dom na Bohinjski Bistrici, ki je odprt vsak dan!
Uradne ure naše pisarne: vsako sredo med 16. in 17. uro. ・

Langus Franc dopolnil 90 let
Foto: Joško Dakskobler

Pred odprtjem Bohinjskega predora so preko sedla potekale trgov
ske in tovorne poti, ki so povezovale takratni Bohinj s Primorsko.
Razgledni del poti s pogledom po bohinjski dolini, vidljivost je po daljšem deževju izredna, pogled na megleno morje in Julijske Alpe, sledi
spuščanje v vas Petrovo brdo in Podbrdo.«

Foto: arhiv Občinske uprave

S pohoda, foto: S. Ažman

7. junija je 90. rojstni dan praznoval Franc Langus iz Bohinjske Bis
trice. Ob jubileju ga je v imenu Občine Bohinj obiskal tudi župan Jože
Sodja, ki mu je ob jubileju voščil za okrogli jubilej in zaželel vse dobro
tudi v prihodnje. Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu Bohinjskih novic. ・

iz na ših kr a je v, kultur a

11

90 let Angele Zupanc s Koprivnika Novice knjižnice Bohinjska
Družina Zupanc
Bistrica
Metka Repinc
Poletavci

Fujsov memorial, foto: S. Ažman

V družinskem krogu smo 9. junija praznovali okroglih 90 let naše
babice, Dolinarjeve Angele. Rodila se je na Koprivniku in tam obiskovala šolo. Med drugo svetovno vojno so mlada dekleta hodila služit
večjim kmetom v Prebačevo pri Kranju. Z njimi je hodila tudi Angela.
A tak kruh je bil trd, saj so hodile peš. Cel dan tja in spet cel dan nazaj.
Po vojni se je udeleževala mladinskih delovnih brigad po celi Jugoslaviji, celo do Slavonije. Zaposlila se je v Kamniku, a sta jo starša kot
edinko prosila, naj se vrne domov. Poročila se je in si z možem Stankom ustvarila družino. Delala je na kmetiji, kasneje pa se je zaposlila
kot zavarovalna agentka in tako vsak mesec prehodila pol Bohinja.
Teh dni se rada spominja in ker ji spomin služi bolje kot marsikateri
mladenki, rada pove kakšno anekdoto. Tako se spominja, da se je velikokrat z dela vračala pozno ponoči in da jo je skrbelo, da je ne bi kdo
okradel, saj je ves denar od zavarovanj nosila s seboj.
Ker je po težki bolezni moža že 23 let vdova, je najbolj vesela obis
kov, za katere ji nikdar ne zmanjka kavice. Ponosna je na svojo družino;
sinova in vnuka, še posebej pa uživa v družbi pravnukov, s katerima
vsak mesec podeli tudi svoj »penzjon«.
Na praznovanju se je zelo razveselila obiska župana Jožeta Sodja.
Povedala mu je, da mu je kot otroku na svojih zavarovalniških obiskih
iz torbe vedno potegnila kakšen bonbon. Nekoč je spet segla v torbo, a
ker je iz nje potegnila le papirje, je sledilo razočaranje. Zato mu je ob tej
priložnosti podarila škatlico čokoladnih bonbonov, da se mu oddolži.
Ob tem pomembnem jubileju smo ji zložili tudi pesem:

V majhni hišici živi,
so rože vse okrog,
se drobnih stvari veseli,
nikoli ni praznih rok.
Mnogo skozi je dalo njeno srce,
lepe in težke reči,
o njih ji stare slike govore,
kdaj ji kakšno oko orosi.
Res veliko njeno je srce,
najpomembnejša zanjo je družina,
to vsakemu rada pove
in to je ta njena veličina.
Naj zdravje ji služi,
to ji želimo,
naj se še dolgo z nami druži
in dovoli, da zdaj mi zanjo poskrbimo. ・

Poletavci – poletni bralci in Najpoletavci od 10. junija do 10. septembra 2020.
»Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!« je že znani
slogan vseh Poletavcev – polet
nih bralcev!
Med počitnicami se lahko otroci
od 7. do 12. leta pridružijo skupini
Poletavcev – poletnih bralcev. 30
dni berejo pol ure na dan in vodijo
dnevnik branja. Berejo lahko karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte ...
Zgibanko (dnevnik branja) dobijo v splošnih knjižnicah Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica, Lesce,
Gorje, Begunje, Kropa, Brezje, Srednja vas in Stara Fužina.
Najstniki, stari več kot 13 let in manj kot 16 let, se lahko pridružijo
Najpoletavcem. Prebrati morajo 3 knjige ali e-knjige in izpolniti obrazec na spletni strani radovljiške knjižnice.
Poletavce in Najpoletavce jeseni čakajo priznanje, majica in še
kakšna nagrada.

Poletni delovni čas knjižnice Bohinjska Bistrica od
1. julija do 31. avgusta:
ponedeljek
torek		
sreda		
četrtek		
petek		

8.00–14.00
8.00–14.00
13.00–19.00
13.00–19.00
8.00–14.00 ・

Sv. Krištof »v družbi« z
bajeslovnimi bitji (cerkev
sv. Marije Magdalene na Brodu)
Marija Cvetek

Na začetku »koronske« karantene sva s sestro pešačili čez senožeti
in se spotoma ustavili še na Brodu pri cerkvici sv. Marije Magdalene.
Zanimalo me je, kako se »držijo« bajeslovna bitja v podnožju sv. Kriš
tofa, o katerih sem pisala pred dobrimi šestnajstimi leti. Žal so v tem
času precej obledela, tako da jih je bilo skoraj nemogoče prepoznati.
Pod freskama sv. Krištofa te podružnične cerkvice pa mi je prišlo
na misel, kako so se verni ljudje
skozi stoletja priporočali svetnikom v obdobjih velikih epidemij in
pandemij, ko so morile nalezljive
bolezni: kuga, črne koze, kolera,
španska gripa itn. Najbolj znan
zavetnik zoper kužne bolezni je sv.
Rok, a tudi sv. Krištofu so se priporočali v času kuge, saj je eden
izmed štirinajstih pomočnikov v
stiski in tudi priprošnjik zoper naglo smrt. Priporočali so se mu, kadar jih je mučil glavobol, zobobol
ali celo božjast. Nanj so se obračali
tudi tisti, ki so opravljali nevarna
Vodni škrat z veslom. Foto: Marija
Zupanc, 2005.
dela. K sv. Krištofu so se zatekali ob
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kultur a
hudih nevihtah in poplavah. Danes je najbolj znan kot zaščitnik šoferjev in pilotov, a kar težko bi našteli vse tiste, ki so se mu vseskozi priporočali: nosači, čolnarji, splavarji, graditelji mostov, vozniki, romarji in
popotniki vseh vrst, pa tudi športniki, lokostrelci in študentje. Častijo
ga tudi vrtnarji, saj je njegova palica simbolično ozelenela in zrasla v
drevo, ko jo je zasadil v tla. Da ne govorimo o srednjeveških bratovščinah sv. Krištofa, ki so jih ustanavljali zoper preklinjanje in pijančevanje.
Zato ne preseneča, da podobe sv. Krištofa najdemo na mnogih slovenskih cerkvah. Upodabljali so ga v nadnaravni velikosti, zato da so
ga že od daleč lahko zagledali in se mu vsak dan priporočali, da ne bi
umrli nagle smrti. Zaupali so, da tisti dan, ko ga bodo videli, ne bodo
umrli. Legende pripovedujejo o njem, da je bil tudi sicer silne postave,
velik kar 2,30 metra. Ker je bil zelo močan, je na ramenih prenašal
potnike čez deročo reko. Iz legende izvemo, da ga je nekoč neki otrok
prosil, če bi ga prenesel čez reko. Ko si ga je Krištof zadel na ramena
in z njim bredel po vodi, je otrok postajal vedno težji. Krištof se je čudil
in mu je dejal, da se mu zdi, kot da bi na ramenih nosil cel svet. Otrok,
ki je bil sam Jezus Kristus, pa mu je odgovoril, da nese še več kot samo
svet: »Nosiš tudi tistega, ki ga je ustvaril.« Od tod ima svetnik tudi ime
Hristoforos (gr.), kar v slovenščini pomeni Kristonosec, torej tisti, ki
nosi Kristusa.
V Bohinjskih novicah smo že omenjali freske sv. Krištofa na bohinjskih cerkvah. Natančneje pa smo se pomudili pri cerkvi sv. Janeza,
kjer so na južni zunanjščini cerkve kar tri plasti fresk tega svetnika in
mučenca. Naslikan je tudi na cerkvi sv. Pavla v Stari Fužini, pa pri Sv.
Duhu in na Nemškem Rovtu na cerkvici sv. Ahaca najdemo ostanke
»njegove« freske. Na brojski cerkvici, kot že rečeno, pa sta dve freski
sv. Krištofa. Pri sv. Janezu je na najstarejši freski (okoli l. 1300) ob Kriš
tofovih nogah več bajeslovnih živali, med njimi je tudi riba Faronika;
tam pa najdemo še rudarskega škrata perkmandeljca.
Tudi na podružnični cerkvici sv. Marije Magdalene na Brodu so bajeslovna bitja v podnožju sv. Krištofa, ki jih pa v Bohinjskih novicah še
nismo predstavili. Te je furlanski slikar na začetku 15. stoletja upodobil na južni zunanji steni cerkve. V rdečerjavi barvi je v vodi naslikal
svojevrstnega vodnega škrata z veslom ob Krištofovi nogi. Veslo drži
po sredini obraza in s prekanjeno smehljajočim pogledom spominja na
hudiča. Ima krajšo oglato brado, pokrit je s škratovsko kapo, dolg koničasti del je upognjen proti levi rami. Kakorkoli ga opazujemo, se nam
zdi, da je ta bajeslovni brodar mešano bitje: možic je samo do pasu, v
spodnjem delu pa je kot neka vodna ptica z dolgim kljunom, ki spominja na čapljo. Če se škrat med veslanjem oklepa te ptice, je umetnik
nekoliko nerodno naslikal ta prizor, saj vsaki od omenjenih figur nekaj
manjka. Pod škratom v vodi plava velika riba, na desni pa, kakor piše
umetnostni zgodovinar Janez Höfler,
so sirene z glasbenimi inštrumenti.
Za škrata z vodno
ptico pa je napisal:
Na spodnjem pasu
pod oknom vidimo
podvodne stvore.
Srednjeveški
potujoči slikar se je
na svoji poti prav
gotovo srečeval z
najrazličnejšimi bajeslovnimi bitji. Ob
sv. Krištofu, ki stoji
v vodi, so ponavadi
slikali vodne živali
in vodna bajeslovna
bitja, ki so seveda
imela tudi simbolične pomene. Sv. Krištof zmagoslavno
stopa čeznje, saj na
svojih ramah nosi
Kristusa, preganjalca temnih sil podFreska s podobama sv. Krištofa na J zunanjščini cerkve.
zemlja in rešitelja
Foto. Marija Zupanc, 2020.

človeštva. Morda pa jih je starodavni umetnik naslikal zato, ker se ni
hotel zameriti starim in skrivnostnim nadnaravnim bitjem?! Tudi tako
bi lahko prosto po Janezu Mencingerju zaokrožili naše ugibanje.

Vabljeni na kulturne in
ustvarjalne dogodke
Marija Ogrin, Arheoalpe

Tik ob železniški postaji v Bohinjski Bistrici, nedaleč stran od
arheološkega najdišča Ajdovski gradec, je novo stičišče kulturnih
in ustvarjalnih dogodkov na Triglavski 8, bivši Gradbeni – vse na
dosegu, tudi parkirišča.

POČITNIŠKO POTOVANJE V PRETEKLOST

Glineni izdelki, priprava bohinjske gline za oblikovanje, izdelava posode in okrasa iz gline, eksperiment žganja gline – vse na počitniških
ustvarjalnih delavnicah.
Tri delavnice od 6. do 8. julija od 10. do 12. ure: ponedeljek, torek,
sreda.
Tri delavnice od 20. do 22. julija od 10. do 12. ure: ponedeljek,
torek, sreda.
Prispevek za tri delavnice je 30 evrov, za eno delavnico pa 15 evrov.
Število mest je omejeno z upoštevanjem priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe s covidom-19.
Predhodne prijave in informacije na 031 617 577 ali arheo.alpe@
gmail.com.

POLETNA ŠOLA ARHEOLOGIJE V BOHINJU

SOBOTA, 11. julij, ob 14. uri:
predavanje Starodavni Bohinj z eksperimentalno delavnico keramike: priprava bohinjske gline in izdelava posode. Po dogovoru možno
nadaljnje eksperimentalno žganje keramike.
SOBOTA, 18. julij, ob 14. uri:
predavanje Obljudenost visokogorskega sveta Julijskih Alp pred več
tisoč leti z eksperimentalno delavnico prazgodovinska zelišča: priprava zelišč in izdelava mila.
Prispevek na dogodek je 35 evrov na osebo.
Število mest je omejeno z upoštevanjem priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe s covidom-19.
Predhodne prijave in informacije na tel. št. 031 617 577,
www.arheoalpe-bohinj.si ali po e-pošti arheo.alpe@gmail.com.
V prispevku so vključeni vsi materiali in pripomočki za ustvarjenje,
prigrizki in čaji po starih receptih, predavanje, mentorstvo in izvedba
po programu. Na voljo je tudi darilni bon za program, če bi želeli koga
osrečiti. ・

RAZPISI IN OBVESTILA
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2020 (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št. 10/19, 6/20), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št.
3/15, 1/18 in 4/20), ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-5883415-2015) objavlja

JAVNI RAZPIS
za spodbujanje razvoja gospodarstva v
Občini Bohinj v letu 2020
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje raz
voja gospodarstva na območju občine Bohinj.
V letu 2020 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva
Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov
Ukrep 13: Spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov
Ukrep 14: Ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinski dejavnosti in dejavnosti javnih
storitev na podeželju
Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k raz
voju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju
občine Bohinj.

2. VIŠINA SREDSTEV
Skupna višina sredstev: 150.000,00 EUR
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
– 35.000 EUR
Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – 15.000
EUR
Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva – 10.000 EUR
Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov – 25.000
EUR
Ukrep 13: Spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov – 50.000 EUR
Ukrep 14: Ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinski dejavnosti in dejavnosti javnih
storitev na podeželju – 15.000 EUR
V proračunu Občine Bohinj so v okviru državnih pomoči, ki se bodo dodeljevale
po pravilu »de minimis«, za ukrepe 2, 4, 10, 12, 14 zagotovljena sredstva na proračunski postavki 4204 – Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj
gospodarstva v Občini Bohinj v skupni vrednosti 100.000,00 EUR ter na postavki 7014
– Zima v Bohinju , 50.000 eur za ukrep 13 - Spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov. Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo po pravilu »de
minimis«.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to ali se pomoč
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno promet
nem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov
ocenjevanja vseh prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja je opredeljena v
okviru posameznih ukrepov.
V kolikor sredstva na posameznem ukrepu ne bodo v celoti izkoriščena, se sredstva
na podlagi sklepa komisije lahko prerazporedijo na drug ukrep.

3. UPRAVIČENCI
Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male
in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1).
Upravičenec mora imeti sedež ali lokacijo registrirane poslovne enote (razvidno v poslovnem registru), oziroma stalno prebivališče v občini Bohinj, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v občini Bohinj, razen če je pri posameznem
ukrepu določeno drugače.
Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe), če so posebej navedeni v okviru
posameznega ukrepa.
Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za
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določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008.
-- Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
-- Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
-- Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega
50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih
razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali
statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

4. SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI UPRAVIČENOSTI
Splošna določila, ki veljajo ne glede na ukrep opredeljen v tem pravilniku so sledeča:
-- pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega
ukrepa,
-- pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije).
Podrobna vsebina in oblika se določita v razpisni dokumentaciji po posameznih
ukrepih,
-- upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo lahko izvede v celoti in v skladu
z veljavnimi predpisi,
-- Občina Bohinj lahko v javnem razpisu pri posameznih ukrepih določi podrobnejše
pogoje, omejitve ter upravičence za dodelitev sredstev,
-- naložba, za katero se dodeli pomoč, mora ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od
dokončanja naložbe, če ni v okviru posameznega ukrepa določeno drugače,
-- pomoč se ne dodeljuje podjetjem, ki so storitev ali material naročili pri lastniško
povezanem podjetju,
-- upravičenec oziroma podjetje, ki kandidira na razpisu mora poslovati neprekinjeno
vsaj 2 leti od prejema sredstev,
-- delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev,
-- če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo
državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
-- upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev,
ter jo hraniti vsaj še 10 let po izvedenem zadnjem izplačilu,
-- Občina Bohinj bo hranila evidenco o individualni pomoči »de minimis« 10 let od
datuma dodelitve pomoči,
-- vsi računi oziroma poslovne listine, ki se uveljavljajo pri posameznih ukrepih morajo
biti zavedeni v poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdani na ime upravičenca,
-- DDV ni upravičen strošek.
---

--

Pomoč ne sme biti:
pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali
države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo,
dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.

Do prejema pomoči po tem javnem razpisu niso upravičena podjetja oziroma fizične
osebe:
-- ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
-- ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje,
-- ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma storitve niso
izvedla v skladu s podpisano pogodbo,
-- ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamez
na pravila državnih pomoči,
-- ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Bohinj iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,
-- ki nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
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dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi,
iz sektorja ribištva in akvakulture,
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg, b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.

5. UKREPI
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj
voj
--

------

--

Predmet pomoči: sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje in raz
Upravičenci:
samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pogoji:
naložba se mora izvesti na območju občine Bohinj in se ohraniti vsaj 5 let po njenem
zaključku,
za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema,
nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja,
stroji in oprema se ne dajejo v najem drugim pravnim ali fizičnim osebam,
naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma
razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega
procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje
obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne
šteje za upravičeno.
stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, ki je predmet prijave na javni
razpis, prijavitelj pa ima to dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru.

----------

Upravičeni stroški:
strošek nakupa zemljišč
strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč
stroške gradnje ali nakupa objekta
strošek nakupa strojev ali opreme
strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije
strošek licence
strošek programske opreme
strošek nakupa patenta
strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja

--

Višina sofinanciranja:
Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:
dotacije – do 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije

Znesek pomoči: Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko znaša največ 5.000,00 EUR. V
primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov nižji od 200,00 EUR na vlogo,
se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega
DDV).
-------

--

--

Instrument dodeljevanja sredstev:
dotacije,
znižanje občinskih dajatev (znižanje komunalnega prispevka; znižanje odmere za
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).
Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in sicer:
računalniška strojna in programska oprema samo za podjetja, ki so registrirana
manj kot 12 mesecev. Ne upoštevajo se računalniški programi za igralne avtomate,
stroji in naprave ter druga osnovna sredstva namenjena za proizvodno ali storitveno
dejavnost, kot so: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji,
posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki, ipd.,
osnovna sredstva, ki so zavedena v knjigovodskih listinah prijavitelja in se amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso v lasti družbe ali samostojnega
podjetnika, ki se prijavlja na javni razpis (ne upošteva se poslovni najem osnovnega
sredstva – leasing),
osnovna sredstva, ki se pričnejo uporabljati v letu prijave na podlagi pogojev javnega razpisa (rok za oddajo dokazil o realizaciji naložb).
Omejitve:
prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi (posebej za nakup opre-

--
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me in posebej za investicije)
podjetja po ZGD-1 in samostojni podjetniki, ki so investirali v turistične nastanitvene
kapacitete vseh vrst, niso upravičeni do sofinanciranja po tem ukrepu

Dokazila:
1. Kopija dokumentacije, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovoljenje,
kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih investicijskih sredstev ipd).
2. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. Računi se morajo
glasiti na podjetje.
3. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine.
Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). Iz
potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo podjetje.
4. Izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnovnega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in
aktiviranja, ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo več računov se priloži točna
specifikacija izračuna vrednosti za to osnovno sredstvo. Samostojnim podjetnikom,
ki imajo status normiranca, dokazila ni potrebno priložiti).
5. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.
6. Dokazilo o izvedeni investiciji (npr. fotografija, kopija projektne dokumentacije
oz. elektronska verzija, kopija izpisa iz Zemljiške knjige, kopija dokazila o licenci,
prometno dovoljenje za registrirana vozila ipd.)
7. Dokazilo o letu izdelave opreme (če je oprema rabljena).
Subvencionirane bodo izključno investicije, ki bodo izvedene in plačane v celoti v
obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020).
Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
----------

-----

Predmet pomoči:
sofinanciranje samozaposlovanja
sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev
Upravičenci:
samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje
Pogoji:
delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč se mora ohraniti vsaj 2 leti
po zaposlitvi
nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih (upoštevajo se podatki iz bilančnega poslovanja v
preteklem letu)
realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti
izvedeno na območju občine Bohinj
Prednost pri prijavi imajo podjetja, ki prijavljajo osebe s stalnim prebivališčem na
območju občine Bohinj
v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln, iz kateregakoli razloga
pred potekom 2 let, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od prenehanja zaposlit
ve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V
nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti. Rok za vračilo
sredstev je 90 delovnih dni od dneva prejema poziva
samozaposlitev se dokaže z dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem
M1
oseba mora ostati samozaposlena vsaj 2 leti
oseba ne sme biti vključena v aktivno politiko zaposlovanja.
za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti svojo vlogo.

---

Upravičeni stroški:
stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač.
stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimalnih mesečnih
plač.

--

Višina sofinanciranja:
upravičeni stroški se financirajo do 100%, vendar maksimalna višina sofinanciranja
ne more presegati 3 minimalnih mesečnih plač na vlogo.

--

Instrument dodeljevanja sredstev:
dotacije.

--

Realizacija projekta:
zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

---

Omejitve:
prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog, (vsaka vloga mora biti
v svoji ovojnici),
prijavitelj, ki je za prijavljene upravičene stroške že dobil sofinanciranje z drugega
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----

1.
2.
3.
4.

vira (npr. ZRSZ) po tem javnem razpisu ni upravičen do sofinanciranja,
ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev
v zadnjih treh letih,
ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so bila za njeno samozaposlitev že
dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih
treh letih,
ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane brezposelna osebe, ki je
imela zadnjo zaposlitev pri upravičencu ali njegovih povezanih podjetjih,
sredstva se ne dodeljujejo za prezaposlovanje med povezanimi osebami ali lastniško povezanimi podjetji.
Dokazila:
Dokazilo o registraciji podjetja (v primeru samozaposlitve).
Kopija pogodbe o zaposlitvi (v primeru odpiranja novega delovnega mesta).
Kopija potrjenega obrazca M1 s strani ZZZS.
Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.

Subvencionirane bodo izključno zaposlitve, ki bodo izvedene v obdobju od 1. 9.
2019 do 31. 8. 2020).
Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva
----------

-----

Predmet pomoči:
sofinanciranje sobodajalstva in promocijskih aktivnosti
sofinanciranje stroškov za nakup notranje opreme (brez stavbnega pohištva)
Upravičenci:
samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano dejavnost
oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti,
registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru nastanitvenih obratov.
Pogoji:
dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati
vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji,
poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem letu,
naložba se mora izvesti na območju občine Bohinj in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku,
naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna
dovoljenja za izvajanje dejavnosti).
sofinanciranje upravičenih stroškov samo v primeru obnove oz. nadgradnje obstoječih kapacitet (obstoječa kapaciteta ne sme biti mlajša od 1.9.2019)
Upravičeni stroški:
stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem turističnih
nastanitvenih zmogljivosti,
stroški promocijskih aktivnosti.
sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno vrednostjo 50 € za kos oz. artikel.

---

Višina sofinanciranja:
sofinanciranje gradbenih in obrtniških del ter opreme do 50%
sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti do 100%

--

Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:
dotacije – do 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije

Znesek pomoči: Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije oz. 100 % upravičenih stroškov posamezne
promocije in lahko znaša največ 2.000,00 eur za investicijo in največ 1.000,00 EUR
za promocijske aktivnosti. V primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov
nižji od 100,00 EUR na vlogo, se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto
stroški (brez vključenega DDV).
--

Instrument dodeljevanja sredstev:
dotacije.

--

Realizacija projekta:
upravičeni so stroški, nastali v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

--

Omejitve:
Upravičenec ne more ponovno zaprositi za sredstva sofinanciranja stroškov gradbenih in obrtniških del ter nabave opreme, če je za ureditev istega prostora že pridobil sredstva na podlagi tega pravilnika v zadnjih 5 letih.

---
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prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi (posebej za investicijo
in posebej za promocijo).
Iz ukrepa so izločeni stroški promocije na spletnih portalih kot so Booking, Airbnb,
Expedia Travel, HomeAway, Tripadvisor itd.

Dokazila:
1. Kopija dokumentacije, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovoljenje,
kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih investicijskih sredstev ipd).
2. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. V primeru, da so
računi v tujem jeziku naj bodo artikli prevedeni v slovenski jezik. Računi se morajo
glasiti na podjetje oz. sobodajalca.
3. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine.
Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). Iz
potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo podjetje oz. sobodajalec.
4. Izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnovnega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in
aktiviranja, ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo več računov se priloži točna
specifikacija izračuna vrednosti za to osnovno sredstvo. Prijaviteljem, ki imajo status
normiranca, dokazila ni potrebno priložiti).
5. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.
6. Dokazilo o izvedeni investiciji (npr. fotografija, kopija projektne dokumentacije
oz. elektronska verzija, kopija izpisa iz Zemljiške knjige, kopija dokazila o licenci,
prometno dovoljenje za registrirana vozila ipd.)
7. Dokazilo o izvedeni promocijski aktivnosti (npr. fotografije, kopija oglasa, kopija
članka, posnetek oglasa ipd.)
Ob oddaji vloge morajo biti poravnane vse obveznosti iz naslova turistične takse.
Subvencionirani bodo izključno stroški in aktivnosti, ki bodo izvedeni in plačani v
celoti v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020).
Ukrep 12: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov
--

Predmet pomoči:
subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.

--

Upravičenci:
samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

--

Pogoji:
strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja

--

Upravičeni stroški:
upravičeni so stroški, ki nastanejo in so hkrati tudi plačani v obdobju od 1. 9. 2019
do 31. 8. 2020

--

Višina sofinanciranja:
sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%

Znesek pomoči: pri čemer maksimalna višina ne more presegati 3.000,00 EUR
na upravičenca. V primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov nižji od
100,00 EUR na vlogo, se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški
(brez vključenega DDV).
-----

Instrument dodeljevanja sredstev:
dotacije.
Omejitve:
prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 1 vlogo,
prijavitelj ne sme imeti istega naslova lastnika podjetja oz. družbenika podjetja in
naslova opravljanja dejavnosti stalnega prebivališča in opravljanja dejavnosti,
najem nastanitvenih kapacitet ni upravičen strošek.

Dokazila:
1. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. Računi se morajo
glasiti na podjetje.
2. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine.
Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski).
V primeru, a je najemodajalec fizična oseba, je potrebno priložiti dokazilo o plačilu
akontacije dohodnine. Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo
podjetje.
3. Kopija najemne pogodbe.
4. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.

RAZPISI IN OBVESTILA
Subvencionirane bodo izključno najemnine, ki bodo izvedene in plačane v celoti v
obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020).
Ukrep 13: Spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov
---

----

Predmet pomoči:
Sofinanciranje investicij v lastna osnovna sredstva v zimskih centrih za potrebe zimske sezone,
sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so povezani z zasneževanjem in obratovanjem smučarske ali druge športne infrastrukture v zimskem centru za potrebe
zimske sezone.
Upravičenci:
samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),
društva, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih,
zadruge, ustanovljene na podlagi Zakona o zadrugah.

Upravičenci morajo imeti sedež ali lokacijo poslovne enote na območju občine Bohinj ali Soriške planine in upravljajo z zimskim centrom na območju občine Bohinj ali
Soriške planine.
------

Pogoji:
upravičenec mora imeti veljavno koncesijo za žičniške naprave v primeru obstoječega smučišča oz. mora imeti vloženo vlogo za pridobitev koncesije v primeru
načrtovanega smučišča,
naložba se mora izvesti na območju občine Bohinj ali Soriške planine in se mora
ohraniti in ostati v lasti upravičenca vsaj 5 let po izplačilu sredstev,
za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema,
nakup zemljišč),
stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, ki je predmet prijave na javni
razpis, upravičenec pa ima to dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru
ali v statutu društva,
gradnja, za katero uveljavlja stroške, mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi in morajo biti zanjo pridobljena vsa ustrezna dovoljenja.

Upravičeni stroški:
Strošek investicij v zimske centre za potrebe zimske sezone (t.j. investicij za potrebe obratovanja, razvoja ali razširjanja zimske športne in druge rekreativne ponudbe)
in sicer:
-- nakup naprav, opreme in strojev za obratovanje in vzdrževanje infrastrukture ter
zasneževanje v zimskem centru za potrebe zimske sezone,
-- strošek nakupa zemljišč,
-- strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
-- strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
-- strošek licence,
-- strošek programske opreme,
-- strošek nakupa patenta,
-- strošek nakupa ne patentiranega tehničnega znanja.
Sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki se neposredno nanašajo na obratovanje,
smučarske ali druge športne infrastrukture (npr. elektrika, voda, gorivo).
Vsi zgoraj navedeni stroški morajo biti povezani z zagotavljanjem zimske športne
infrastrukture in obratovanjem zimskega centra.

ki imajo status normiranca, dokazila ni potrebno priložiti).
5. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.
6. Dokazilo o izvedeni naložbi (npr. fotografija, kopija projektne dokumentacije oz.
elektronska verzija, kopija izpisa iz Zemljiške knjige, kopija dokazila o licenci, prometno dovoljenje za registrirana vozila ipd.)
7. Dokazilo o letu izdelave opreme (če je oprema rabljena).
8. Kopija statuta društva (v primeru da je prijavitelj društvo, dokazilo o registriranih
dejavnostih)
9. Veljavni koncesijski akt v primeru obstoječega smučišča oz. potrdilo o vloženi vlogi
za pridobitev koncesije v primeru načrtovanega smučišča.
Subvencionirane bodo izključno investicije, ki bodo izvedene in plačane v celoti v
obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020).
Ukrep 14: Ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinski dejavnosti in dejavnosti
javnih storitev na podeželju

---

1.
2.
3.

4.

Instrument dodeljevanja sredstev:
dotacije.
Omejitve:
najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca je 30.000 EUR.
naložba v opremo in stroje ne sme biti povezana z nastanitveno ali gostinsko turistično dejavnostjo.
Dokazila:
Kopija dokumentacije, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovoljenje,
kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih investicijskih sredstev ipd).
Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. Računi se morajo
glasiti na podjetje.
Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine.
Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). Iz
potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačal upravičenec.
Izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnovnega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in
aktiviranja, ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo več računov se priloži točna
specifikacija izračuna vrednosti za to osnovno sredstvo. Samostojnim podjetnikom,

Predmet pomoči:
sofinanciranje ohranitve obstoječih delovnih mest in samozaposlitev.

--

Upravičenci:
samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

--

Splošni pogoji:
Sofinancira se obstoječe zaposlitve ali samozaposlitve v trgovinah ter podjetjih, ki
so pomembne za občane in druge prebivalce v smislu zagotavljanja osnovnih dobrin ter storitev v naseljih.
Prednostno se sofinancira zaposlitve ter samozaposlitve v trgovinah z živili, kmetijsko opremo, tehnično opremo ali elektrotehniko ter zaposlitve v podjetjih, kjer občani in drugi prebivalci lahko koristijo poštne storitve.
Prednostno se zagotavlja sofinanciranje v podjetjih iz prejšnje alineje, ki imajo sedež ali poslovno enoto izven upravnega središča (Bohinjska Bistrica), razen v primerih, ko se le-tu nahaja/jo kot edine tovrstne trgovine ali storitve, ki prinašajo korist
vsem prebivalcem Bohinja.
Obstoječa zaposlitev ali samozaposlitev mora biti izvedena pri podjetju ali poslovni
enoti na območju občine Bohinj.
Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti
po zadnjem prejemu pomoči. V primeru, da se delovno mesto ukine pred potekom 2
let po zadnjem prejemu pomoči, mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti. Rok
za vračilo sredstev je 90 delovnih dni od dneva prejema poziva.
Zaposlitev se dokaže z M1 obrazcem ter pogodbo o zaposlitvi in ostalimi dokazili
opredeljenimi v razpisu.
Samozaposlitev se dokaže z dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem
M1/M2.

----

---

---

--

Višina sofinanciranja:
Sofinanciranje investicij, opreme in tekočih stroškov do največ 70 %. Pri dodelitvi
sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
--
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--

--

--

Dodatni pogoji:
sofinanciranje obstoječih zaposlitev v trgovinah z živili ali kmetijsko opremo:
• Na območju krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica se sofinancira obstoječe zaposlitve v trgovinah z živili ali kmetijsko opremo, ki imajo sedež podjetja v Bohinju in ne ležijo v naselju Bohinjska Bistrica ali Ribčev Laz
• Na območju krajevne skupnosti Stara Fužina se sofinancira obstoječe zaposlitve
v trgovinah z živili ali kmetijsko opremo, ki imajo sedež podjetja v Bohinju
• Na območju KS Srednja vas se sofinancira zaposlitve v trgovinah z živili ter trgovine s kmetijsko opremo, ki imajo sedež ali poslovno enoto podjetja na območju
krajevne skupnosti Srednja vas
Sofinanciranje obstoječih zaposlitev v trgovinah s tehnično opremo ali elektrotehniko:
• Sofinancira se obstoječe zaposlitve v trgovinah, ki v večini prodajajo tehnično
opremo ali elektrotehniko (elektrotehnika, bela tehnika, orodja, oprema za dom,
vrt, gradbeni pripomočki, ipd..)
•

Sofinanciranje obstoječih zaposlitev v poštnih poslovalnicah:
Sofinancira se obstoječe zaposlitve v poslovalnicah oziroma podjetjih, ki opravljajo poštne storitve na območju Bohinja, ki ležijo izven naselja Bohinjska
Bistrica
Upravičeni stroški:
stroški v višini do 3 minimalnih mesečnih bruto plač.

--

Višina sofinanciranja:
višina sofinanciranja upravičenih stroškov do 100 %, vendar maksimalna višina sofinanciranja ne more presegati 3 minimalnih mesečnih plač na vlogo.

--

Instrument dodeljevanja sredstev:
dotacije.

RAZPISI IN OBVESTILA
--

--

---

1.
2.
3.
4.

Realizacija projekta:
zaposlitev na delovno mesto, ki je predmet prijave na razpis, mora obstajati ves čas
upravičenega obdobja, to je v obdobju od 1.9.2019 do 31.8.2020
Omejitve:
Prijavitelj, ki je v zadnjih 2 letih za zaposlenega že prejel sredstva po tem Pravilniku
iz ukrepa za odpiranje novih delovnih mest oz. v tekočem letu zaproša ali bi bil upravičen za dodelitev sredstev za prvo zaposlitev ali samozaposlitev po tem Pravilniku,
ni upravičen do dodelitve pomoči po tem ukrepu.
Ohranitev delovnega mesta in samozaposlitve se sofinancira samo v primeru, da
ima podjetje ali samostojni podjetnik registriran sedež ali poslovno enoto v obratu
za katerega oddaja vlogo.
Prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi (vsaka vloga mora biti
v svoji ovojnici).
Dokazila:
Dokazilo o registraciji podjetja (v primeru obstoječe samozaposlitve).
Kopija pogodbe o zaposlitvi.
Kopija potrjenega obrazca M1 s strani ZZZS.
Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot
15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.

6. MERILA
Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse
v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so navedene v razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Za vsako
investicijo, znotraj vsakega ukrepa, je potrebno oddati svojo vlogo.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, merila za vrednotenje, vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine
Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletni strani Občine
Bohinj: www.obcina.bohinj.si.
Dokazila, ki jih mora prosilec priložiti prijavnemu obrazcu so opredeljena v okviru
vsakega ukrepa posebej.
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa priložiti izjavo o točnosti navedenih
podatkov ter izjavo, da za iste upravičene stroške niso pridobili ali so v postopku pridobivanja dodatnih sredstev, iz kateregakoli drugega javnega vira.
Dokazila priložena v okviru prijave na javni razpis se vlagateljem vloge ne vračajo.
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Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki
so navedeni v javnem razpisu. V primeru nepopolne vloge, bo Komisija pisno pozvala
vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega
roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene pa z odločbo
zavrnjene. Zoper sklep ima vlagatelj pravico do pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna.
Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih
sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem.
Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo Komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu
in vsem pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev in določil, je
Komisija ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla.
Komisija nato oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi predlog razdelitve sredstev. Na podlagi končnega predloga razdelitve sredstev s
strani Komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi
sredstev s sklepom, ki ga posreduje vsem vlagateljem, in sicer najpozneje v roku 30 dni
od odpiranja vlog. Zoper sklep o dodelitvi sredstev ima vlagatelj pravico do pritožbe v
roku 8 (osem) dni od dneva vročitve sklepa o dodelitvi sredstev. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu,
zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor
pred upravnim sodiščem.
Sklep postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati
izjavo, da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru sklep postane dokončen
že pred potekom pritožbenega roka.
Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev se z upravičenci sklene pogodba, v
kateri bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev ter se opredelijo morebitna
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

10. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko
dobijo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice. Kontaktna
oseba: Eldina Čosatović, mag. posl. ved; 04/581-34-19; dina@ragor.si in na Občini Bohinj, kontaktna oseba: Monika Mencinger, telefon; 04/577 01 28; monika.mencinger@
obcina.bohinj.si.
Za prijavitelje bo organizirana delavnica, na kateri bomo ponudili pomoč pri izpolnjevanju vlog in posredovali odgovore na morebitna vprašanja.
Delavnica bo v sredo, 8. 7. 2020 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, vodila jo bo Eldina Čosatović (Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske).
Datum: 26. 6. 2020
Številka: 41010-3/2020/4

ŽUPAN
Jože Sodja

8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Vlagatelji naj oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo v sprejemno pisarno
Občine Bohinj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Na zaprti kuverti naj vlagatelji navedejo tudi ime, točen
naslov ter e-pošto pošiljatelja.
Rok za oddajo vlog je do vključno 4. 9. 2020 (osebno v sprejemno pisarno
Občine Bohinj do 12:30 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure).
Vloga za posamezno naložbo, posamezen ukrep mora biti speta in oddana v zaprti
ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2020 - ______ (številka
ukrepa)!«.
-------

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva
Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov
Ukrep 13: Spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov
Ukrep 14: Ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinski dejavnosti in dejavnosti javnih storitev na podeželju

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). Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto
za oddajo vloge na javni razpis.
Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice, bodo s sklepom zavržene.

9. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa
(v nadaljevanju Komisija). Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za
oddajo vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba in nepravočasne,
bodo s sklepom zavržene.

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, na podlagi Odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 10/19 in 6/20),
5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), ter na podlagi 6.
člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Bohinj (Uradni
vestnik, št.1/20 in 6/20), objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov programov športa za leto 2020
1. Podatki o naročniku

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

2. Predmet razpisa

Sredstva so v proračunu zagotovljena na podlagi sprejetega Letnega programa
športa in proračuna Občine Bohinj za leto 2020 (upoštevan Rebalans I.).

3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
-- športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
-- zavodi za šport;
-- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
-- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
-- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
-- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v
Republiki Sloveniji;
-- zasebni športni delavci.

RAZPISI IN OBVESTILA
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje:
-- imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom občine Bohinj;
-- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova pretežna dejavnost
pa je izvajanje športnih programov;
-- izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in letnim programom
športa;
-- se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje;
-- so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do Občine na podlagi javnih razpisov
na področju športa iz preteklih treh let;
-- So se v tekočem letu udeležili vsaj ene prostovoljne akcije v organizaciji Občine
Bohinj;
-- in imajo za prijavljene športne programe/področja športa;
-- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen
kader za opravljanje strokovnega dela v športu;
-- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov
iz¬vedbe programov;
-- urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih
pro¬gramov.
Programi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvaja javno-veljavne programe, se ne sofinancira iz javnega razpisa za izvajanje letnega programa
športa, ampak na podlagi neposredne pogodbe. Sredstva za delovanje javnega zavoda
se opredelijo v letnem programu športa.

4. Kriteriji in merila

Vrednotenje športnih programov bo izvedeno v skladu s Odlokom o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bohinj, ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v
Občini Bohinj.
V aplikacijo se vnašajo pristopne izjave.
Dodatni kriteriji se določijo za točko 4.2: Oprema
Sofinancira se nakup osnovne športne opreme, ki je namenjena vadečim ter je specifična za posamezno panogo in potrebna za izvajanje športnih programov. Vlogi morajo
biti priloženi predračuni za rezervacijo sredstev in obrazložitev namena koriščenja te
opreme glede na posameznega vadečega ali skupino vadečih. Sofinanciranje se izvrši
samo na podlagi računa. Račun se mora ujemati s predračunom, razen v primeru, da
društvo dobi odobritev občinske uprave za prerazporeditev.

5. Okvirna višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja
Programi športa
SM

Področje, vsebina, program, namen

Leto 2020

3601

Delovanje športnih društev in strokovno izobraževanje

14.620 Eur

• Delovanje društev

12.900 Eur

• Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev

1.720 Eur

3603

Športne prireditve

3604

Kakovostni
nastopi športnikov

5.160 Eur
in

vrhunski

• Kakovostni šport

3607

3610

6. Vsebina vloge, zahtevana dokumentacija in datum odpiranja vlog

Podatki o razpisni dokumentaciji: Vpis v aplikacijo bo možen od 3. 7. 2020. Na
spletni strani: https://bohinj.tendee.net/ ali preko povezave na spletni strani Občine
Bohinj (https://obcina.bohinj.si/).
Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Marušo
Velički Rozman; marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si, bohinj.sport@tendee.
net, ali po telefonu na številko 04/577 01 23.
Rok za oddajo prijave na razpis (v obliki kontrolnega obrazca) je 24. 7. 2020. Prijavo na razpis lahko oddate v sprejemni pisarni Občine Bohinj ali priporočeno po pošti.
Vloga mora biti pred tem oddana preko spletne aplikacije.
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo s sklepom zavržena.
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa.
Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma v roku enega tedna po roku za oddajo vlog.
Odpiranje ne bo javno.
Naslov: Na vsaki ovojnici mora biti naveden naslovnik: Občina Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
Prijava mora biti oddana v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2020 – ne odpiraj«. Kuverta mora
biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom ter oznako
ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge.

7. Rok, v katerem bodo izdane odločbe v izbiri

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi Odloka o sofinanciranju programov
športa v občini Bohinj in na podlagi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje
programov v Občini Bohinj za leto 2020 najkasneje 60 dni po preteku roka za oddajo
prijav. Odločbe o sofinanciranju bodo izdane z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine
Bohinj za leto 2020.

8. Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe izvedene v letu 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.
Št.:41011-4/2020/3
Bohinjska Bistrica, 26.6.2020

Župan Občine Bohinj Jože Sodja, l.r.

Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2020 (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št. 10/19, 6/20) objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvedbe programov lovskih družin
v Občini Bohinj za leto 2020
1. Predmet razpisa

5.160 Eur

• Športne prireditve
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4.128 Eur
1.720 Eur

• Vrhunski šport

2.408 Eur

Športna rekreacija

4.558 Eur

• Športna rekreacija

3.268 Eur

• Šport starejših

860 Eur

• Šport invalidov

430 Eur

Nakup športne opreme

14.620 Eur

Programi za mladino
SM

Področje, vsebina, program, namen

Leto 2020

3602

Šport otrok in mladine

31.820 Eur

• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

4.300 Eur

• Interesna športna vzgoja šolo obveznih otrok

4.300 Eur

• Interesna športna vzgoja mladine

4.300 Eur

• Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport

15.480 Eur

• Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

3.440 Eur

Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov lovskih organizacij. Za sofinanciranje programov so v proračunu občine
Bohinj predvidena sredstva v višini 1.500,00 EUR. Občina bo sofinancirala programe
največ do 70 % vrednosti posameznega programa.

2. Pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo organizacije ter posamezniki, ki so nosilci programov,
namenjenih lovskim družinam in so za opravljanje navedene dejavnosti registrirani. Programi se morajo izvajati na območju občine Bohinj.
Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije, društva in drugi posamezniki, ki
programe za lovske družine izvajajo v okviru redne dejavnosti in za to prejemajo proračunska sredstva občine Bohinj iz druge proračunske postavke.

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi ali na spletni strani občine
https://obcina.bohinj.si/ - razpisi. Vloga mora vsebovati:
• predstavitev izvajalca programa,
• dokazilo o registraciji izvajalca programa,
• vsebinska predstavitev programa,
• morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa,
• finančna predstavitev programa.

4. Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe je potrebno prebrati, s podpisom izjave iz prijavnega obrazca pa
se prijavitelj zaveže, da je prebral vzorec pogodbe o sofinanciranju in se strinja z njeno
vsebino (vzorca pogodbe ni potrebno prilagati). Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, če bo program sprejet v sofinanciranje. V tem primeru bo opremljena z dejanskimi
konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. Komisija si pridržuje pravico, da
vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali spremeni.

RAZPISI IN OBVESTILA

5. Rok za prijavo

Razpisno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do vključno 3. 8. 2020 v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom
“Sofinanciranje programov lovskih družin”, s pripisom »NE ODPIRAJ«.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko,
ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 3. 8. 2020, in vloge, poslane po
pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče – sprejemno pisarno Občine Bohinj
prispele do dne 3. 8. 2020. Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne,
če bodo oddane v poslovnem času v vložišču – sprejemni pisarni Občine Bohinj do dne
3. 8. 2020.
Vloge prispele po roku, bodo zavržene.
Razpisno dokumentacijo lahko dobite v tajništvu in na spletni strani Občine Bohinj.

6. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo

Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi pri Katarini Košnik ali po telefonu št. 04 577 01 22 ter preko e-pošte:
katarina.kosnik@obcina.bohinj.si.

7. Odpiranje in dopolnjevanje vlog

Po poteku razpisnega roka komisija za izvedbo postopka javnega razpisa in vrednotenje programov (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan hkrati odpre vse vloge,
ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na
besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, komisija zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih (5) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora
vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Prijavitelj v dopolnitvi
ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je
Občina v postopku dodelitve sredstev prejela. Če prijavitelj vloge ne dopolni ali ustrezno
ne dopolni v zahtevanem roku, komisija vlogo zavrže s sklepom.
Javni odpiranje prispelih vlog bo potekalo v sejni sobi občinske uprave Občine Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju
prispelih vlog lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. Datum javnega
odpiranja prispelih vlog bo naslednji dan po zaključku razpisa objavljen na spletni strani
Občine Bohinj: https://obcina.bohinj.si/

gistrirani. Programi se morajo izvajati na območju občine Bohinj ali pa izven območja
občine Bohinj, vendar morajo vključevati uporabnike programa s stalnim bivališčem v
občini Bohinj, kar je razvidno iz evidence članov.
Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije, društva in drugi posamezniki, ki programe za veteranske organizacije vojne za Slovenijo izvajajo v okviru redne dejavnosti
in za to prejemajo proračunska sredstva občine Bohinj iz druge proračunske postavke.

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi ali na spletni strani občine
https://obcina.bohinj.si/ - razpisi. Vloga mora vsebovati:
• predstavitev izvajalca programa,
• dokazilo o registraciji izvajalca programa,
• vsebinska predstavitev programa,
• morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa,
• finančna predstavitev programa.

4. Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe je potrebno prebrati, s podpisom izjave iz prijavnega obrazca pa
se prijavitelj zaveže, da je prebral vzorec pogodbe o sofinanciranju in se strinja z njeno
vsebino (vzorca pogodbe ni potrebno prilagati). Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, če bo program sprejet v sofinanciranje. V tem primeru bo opremljena z dejanskimi
konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. Komisija si pridržuje pravico, da
vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali spremeni.

5. Rok in način oddaje vlog

Razpisno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do vključno 3. 8. 2020 v
zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom “Sofinanciranje programov veteranskih organizacij vojne za Slovenijo”, s pripisom
»NE ODPIRAJ«
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko,
ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 3. 8. 2020, in vloge, poslane po
pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče – sprejemno pisarno Občine Bohinj
prispele do dne 3. 8. 2020. Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne,
če bodo oddane v poslovnem času v vložišču – sprejemni pisarni Občine Bohinj do dne
3. 8. 2020.
Vloge prispele po roku, bodo zavržene.
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi in na spletni strani Občine
Bohinj.

6. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo

8. Obvestilo o izboru

Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski
upravi pri Katarini Košnik ali po telefonu št. 04 577 01 22 ter preko e-pošte: katarina.
kosnik@obcina.bohinj.si.

9. Prednost pri izbiri bodo imeli programi

Po poteku razpisnega roka komisija za izvedbo postopka javnega razpisa in vrednotenje programov (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan hkrati odpre vse vloge,
ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na
besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, komisija zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih (5) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora
vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Prijavitelj v dopolnitvi
ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je
Občina v postopku dodelitve sredstev prejela. Če prijavitelj vloge ne dopolni ali ustrezno
ne dopolni v zahtevanem roku, komisija vlogo zavrže s sklepom.
Javni odpiranje prispelih vlog bo potekalo v sejni sobi občinske uprave Občine Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju
prispelih vlog lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. Datum javnega
odpiranja prispelih vlog bo naslednji dan po zaključku razpisa objavljen na spletni strani
Občine Bohinj: https://obcina.bohinj.si/

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za
sofinanciranje programov lovskih družin za leto 2020. O izboru bodo prosilci obveščeni
v 20. dneh po zaključenem roku razpisa.
•
•
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ki bodo izvajali izobraževalne programe za mlade,
ki bodo osveščali javnost o varovanju živali in varovanju naravnega okolja.

10. Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
Številka: 41011-5/2020-3
Datum: 3. 7. 2020

Občina Bohinj, Občinska uprava

Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2020 (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št.10/19, 6/20) objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvedbe programov veteranskih
organizacij vojne za Slovenijo v Občini Bohinj
za leto 2020
1. Predmet razpisa

Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje
programov veteranskih organizacij vojne za Slovenijo. Za sofinanciranje programov so
v proračunu občine Bohinj predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR. Občina bo sofinancirala programe največ do 70 % vrednosti posameznega programa.

2. Pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo organizacije ter posamezniki, ki so nosilci programov,
namenjenih veteranskim organizacijam in so za opravljanje navedene dejavnosti re-

7. Odpiranje in dopolnjevanje vlog

8. Obvestilo o izboru

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za
sofinanciranje programov veteranskih organizacij vojne za Slovenije v Občini Bohinj za
leto 2020. O izboru bodo prosilci obveščeni v 20. dneh po zaključenem roku razpisa.
•
•
•

9. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti

ki bodo trajali dalj časa in bodo vključevali večje število uporabnikov,
aktivnega preživljanja prostega časa, športa, kulture in izobraževanja,
ki bodo usmerjali v informiranost, pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti.

Za programe, ki se izvajajo za člane iz več občin, se za izračun deleža iz proračuna
Občine Bohinj upošteva: delež sofinanciranja teh občin, število vseh članov in število
članov iz Občine Bohinj.

RAZPISI IN OBVESTILA

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

10. Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
Številka: 41011-6/2020-3
Datum: 3. 7. 2020

Občina Bohinj, Občinska uprava

Bohinj, 3. julij 2020

---

Vloga mora vsebovati:
izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja v letu 2020.
obvezne priloge, navedene v Vlogi za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev
in drugih aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja v letu 2020

4. Merila in pogoji sofinanciranja

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17),
31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Bohinj (Uradni vestni Občine Bohinj, št. 4/09, 2/11, 1/18 in 3/19) in
Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/19,
6/20) župan Občine Bohinj izdaja naslednji:

SKLEP
o popravku Javnega razpisa za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v letu 2020.
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2020
na območju Občine Bohinj se spremeni v prvem odstavku točke 5.
Novo besedilo se glasi:

5. Višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja

--------

Višina razpoložljivih sredstev je 39.700,00 EUR. Okvirno za posamezne namene:
za redno dejavnost 22.800,00 €
za povrnitev stroškov prevoza strokovnega kadra 1.500,00 €,
za izdajo tiskanih gradiv 400,00 €
za nakup in vzdrževanje opreme 7.000,00 €,
za stroške prostora za študij in izvedbo programa 4.000,00 €,
za stroške za vzdrževanje prostorov 1.500,00 €,
za mednarodno sodelovanje kulturnih društev 2.500,00 €.

Številka: 41011-2/2020-9
Datum: 26. 6. 2020

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
IN DRUGIH AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO
TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO BOHINJA V
LETU 2020
1. Predmet poziva

Turizem Bohinj objavlja poziv za sofinanciranje prireditev v Občini Bohinj v letu
2020, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma 2017 – 2021 in pospešujejo turistični
razvoj ter promocijo Občine Bohinj v letu 2020.

2. Pogoji poziva

Poziv velja za sofinanciranje prireditev, ki bodo izvedene v času od 1. 11. 2019 do
31 10. 2020. Organizator prireditve lahko odda vlogo za največ 1 (eno) prireditev.
Stroški hrane in pijače niso predmet sofinanciranja.

----

6. Višina sofinanciranja:

Organizator lahko prejme do 50% vrednosti ocenjenih celotnih stroškov za izvedbo
prireditve, vendar ne več kot 1.500,00 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi meril in
pogojev, navedenih v tem pozivu.
Pred črpanjem odobrenih sredstev mora organizator predložiti poročilo o izvedbi
prireditve ter obračun stroškov s prilogami.
Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev je 30 dni po končani prireditvi,
vendar najkasneje do 20. 11. 2020.
Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev že izvedenih prireditev je 30
dni po podpisu pogodbe.

7. Rok za predložitev vlog in način predložitev vlog

Organizatorji lahko oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo osebno na Turizmu Bohinj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Turizem Bohinj, Stara Fužina
38, 4265 Bohinjsko jezero.
Rok za oddajo vlog na poziv je do vključno ponedeljka, 28.7.2020 (osebno na
Turizmu Bohinj do 14:30 ure ali priporočeno po pošti do 24.00 ure).
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji
strani ovojnice mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – POZIV – SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI BOHINJ
ZA LETO 2020«.
V levem zgornjem kotu na prednji strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o
prijavitelju: naziv in naslov prijavitelja. Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem
priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo
vloge na poziv za sofinanciranje.

8. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2020 (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 10/19, 6/20) Turizem Bohinj objavlja naslednji:

--

5. Vrednost razpisanih sredstev

Višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000,00 €. Izbrane prireditve bodo sofinancirane do razpisane višine sredstev.

Na poziv se lahko odzovejo :
organizatorji prireditev, ki nimajo profitnega značaja (krajevne skupnosti, društva,
klubi, zavodi in njim sorodne neprofitne organizacije) in imajo sedež v občini Bohinj,
organizatorji prireditev, ki imajo urejeno dokumentacijo o registraciji in evidenco
članstva, kot to določa ustrezna zakonodaja,
organizatorji prireditev, ki majo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa,
ki je predmet poziva.
organizatorji prireditev, ki za stroške, ki jih navajajo v svoji vlogi, niso pridobili
sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,

Postopek izbire javnih prireditev, ki bodo sofinancirane s strani Turizma Bohinj, bo
vodila tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor Turizma Bohinj. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za oddajo vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo, vložil
organizator, ki ne izpolnjuje pogojev iz 2. točke tega poziva ali nepravočasno oddana
vloga, ali ne bo predmet sofinanciranja.
Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki
so navedeni v pozivu. V primeru nepopolne vloge bo komisija pisno pozvala vlagatelja,
da jo dopolni v roku 8 dni. Nepopolne in neustrezno dopolnjene prijave, ki jih bodo organizatorji poslali do naknadnega roka, ne bodo predmet sofinanciranja .
Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu
in pogojem poziva. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, je
komisija ne bo ocenjevala.
Komisija oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi
predlog sofinanciranja. Na podlagi končne razdelitve sredstev s strani komisije, direktor
Turizma Bohinj izda obvestila o izboru in pozive k podpisu pogodb o sofinanciranju.
Podrobnejši pogoji sofinanciranja so navedeni v pogodbi.

9. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.bohinj.si/b2b/razpisi/ pod
zavihkom B2B: razpisi, novice/Razpisi in drugi dokumentni.

10. Informacije

Vse informacije v zvezi s pozivom lahko dobite na:
Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, vsak dan od 8:00 do 15:00
ali na tel. 04 574 75 90 ali info@bohinj.si.

kultur a , ml adina in izobr a že vanje
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V Kamri julija pripovedovanje in
fotografija
Urška Alič

Utrinek z razstave Lee Vučko, avtorica: Tina Lagler/OSM films

6. junija smo v bivši upravni stavbi Gradbenega podjetja odprli projektni prostor Kamra, kjer se bodo predstavljali izjemni posamezniki
mlajše generacije z različnih področij kulture. Prostor smo odprli z
razstavo Lee Vučko o nastajajočem risanem animiranem filmu o Legendi o Zlatorogu. Hvala vsem za lep odziv in obisk. Junij smo zaključili
z zapolnjeno delavnico gline Janže Dolinšek in samostojno razstavo
Arijane Gadžijev v sklopu tekstilne razstave BIEN v Kranju.
Julijski urnik začenjamo malo drugače. V nedeljo, 5. julija, ob 20. uri
gostimo Katjo Preša s pripovedovalskim večerom za odrasle. Katja je
lani v okviru Zlatorogove pravljične dežele v Ukancu s svojim izjemnim
slogom interpretiranja zgodbe pripovedovala otrokom, prvi julijski nedeljski večer pa bo namenjen zgodbam za odrasle, ki ne bodo prav nič
manj zabavne in poučne. Nato pa od 10. do 12. julija gostimo uspešna
mlada fotografa Katjo Goljat in Matjaža Rušta, ki bosta vodila fotografsko vikend delavnico, nato pa bodo dela razstavljena v Kamri. Katja
in Matjaž se v svojem delu gibljeta predvsem na polju dokumentarne
in sodobne avtorske fotografije, s poudarkom na ljudeh oz. osebnih
zgodbah. Za svoje delo sta prejela nagrade v Sloveniji in tujini. Vabljeni
k prijavam (število udeležencev je omejeno) na elektronski naslov projekt.kamra@gmail.com in obisku Kamre, dogajanju pa najlažje sledite
preko strani Kamra projekt Bohinj na Facebooku.
*Projekt KAMRA podpira Ministrstvo za kulturo. ・

in starši zelo pomembno. Potrebovali smo drug drugega, saj smo se vsi
znašli na neznanem polju. Spoštovani starši, hvala za vse vaše spodbudne in pohvalne besede, hvala za razumevanje, ki ste ga izkazovali.
Ta čas nam je vsem skupaj dal priložnost, da drug drugega bolj razumemo. Verjamem, da boste starši gledali v prihodnje na delo učiteljev
z drugačnimi očmi in da bomo strokovni delavci še bolj razumeli stiske
in težave, ki nastajajo v domačem okolju.
Ob vračanju učencev v šole smo se ponovno zavedli, da šola ni samo
učenje in domače naloge, pač pa so to tudi dragoceni trenutki, ki jih
preživljamo v družbi učencev, sošolcev, prijateljev, učiteljev. Socialni
stiki so izrednega pomena, zato smo bili zelo veseli, ko smo lahko ponovno skupaj nadaljevali delo v učilnicah, kljub posebnim pravilom,
ki veljajo v šolskem prostoru z namenom varovanja zdravja otrok in
zaposlenih in posledično vseh nas.
V tem duhu je potekala tudi letošnja valeta devetošolcev. Prvič se je
zgodilo, da je zaključna slovesnost potekala brez staršev in družinskih
članov, prijateljev. Zagotovo pa so bili vsi z njimi povezani v mislih in
ponosni na svoje otroke. Učence sva nagovorila gospod župan Jože
Sodja in ravnateljica. »V vsakem izmed vas je nekaj lepega. Odkrivajte
in negujte to v sebi tudi v novem šolskem okolju. Marsikdo vam bo
pri tem v pomoč, če boste dovolj odprti in sprejemljivi za dogajanje
okrog sebe. Imejte radi življenje, ki ste si ga izbrali – svojo novo šolo,
učitelje in sošolce. Ne pozabite pa na svoj domači kraj, katerega lepoto smo skupaj spoznavali in katerega lepota naj vam tudi v bodoče
predstavlja navdih, domačnost, počitek. Želim si, da bi za marsikoga
izmed vas Bohinj ostal dom tudi po končanem šolanju in da bi si lahko
doma služili svoj kruh. Če pa vas pot popelje v druge kraje, se z veseljem vračajte domov in v srcu ostanite ponosni Bohinjci« (del nagovora ravnateljice). Devetletno osnovno šolanje je zaključilo 48 učencev.
Mila Gaja Kranjc, Iza Medja, Ažbe Arh, Mark Mencinger, Klemen
Cvetek, Benjamin Gašperin, Jan Štros in Urban Markelj so učenci,
ki so se v vseh devetih letih izkazali kot zelo uspešni učenci. Zato so si
zaslužili posebno priznanje Občine Bohinj – »Županovo petico«, ki sta
jim jo na skupnem kosilu podelila gospod župan Jože Sodja in gospa
Maruša Velički Rozman.

Ob zaključku šolskega leta

Mojca Rozman, ravnateljica OŠ dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Šolsko leto 2019/20 smo, tako kot vse prejšnje, skrbno načrtovali.
Letni delovni načrt, ki je temeljni dokument šole, usmerja delo skozi
vse leto. Marca je bilo ustaljeno šolsko delo naenkrat prekinjeno. Nihče
ni pričakoval, kaj šele načrtoval razmer, ki so nastale s pojavom epidemije. Z začetkom dela šole na daljavo se je najprej zdelo, da smo padli
v »neznane in deroče vode«, a se je izkazalo, da znamo plavati tudi v
takih razmerah. Strokovni delavci so hitro vzpostavili zgledno sodelovanje. Delo, ki smo ga opravljali, je bilo res nekaj posebnega. Najtežje
je bilo dobiti pravi občutek, ali smo na pravi poti. Zavedanje, da imajo
družine za šolanje doma zelo različne razmere, nas je vodilo k temu, da
poskušamo čim bolj pomagati. Najprej seveda s tehnično opremo, nato
s podporo staršem in otrokom. Edina komunikacija so bili telefoni,
elektronska sporočila, kasneje tudi video povezave. Za učence je bilo v
začetku vse skupaj sila nenavadno. Če se je prvi teden mogoče zdelo,
kot da so počitnice, so v naslednjih tednih učenci s svojim delom vedno
bolj napredovali. Poleg nalog, ki so jih dobivali, so usvojili znanja dela
z računalnikom, delali so stvari, za katere so do tedaj celo mislili, da jih
ne bodo nikoli znali. Pa je mnogim uspelo. Seveda brez pomoči staršev
prav gotovo ne bi šlo. Tudi zanje ni bilo lahko. Čez noč so bili ob svojem
delu in obveznostih primorani postati pedagogi. Ob vseh obveznostih,
delu in skrbeh, ki so jih imeli v tistih dneh, je za marsikoga šolanje na
daljavo predstavljalo veliko breme. Zato je bilo sodelovanje med šolo

Foto: Martina Medja

Dosežki učencev OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska
Bistrica v šolskem letu 2019/2020
(mentorji tekmovanj in Ana M. Sodja)

Čeprav jo je letos malo zagodla pandemija in niso bila izpeljana vsa tekmovanja in projekti, so tudi v letošnjem šolskem letu
učenci OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica poželi veliko
uspehov na tekmovanjih iz znanja, športa, natečajih ter projektih.
VSEM UDELEŽENCEM, NJIHOVIM MENTORJEM, ŠE POSEBEJ PA
DOBITNIKOM PRIZNANJ IN NAGRAD ISKRENO ČESTITAMO!

TEKMOVANJA

CANKARJEVO TEKMOVANJE (SLOVENŠČINA)

Osrednja tema letošnjega tekmovanja v znanju slovenščine je bila
učenci od 4. do 9. razreda pa so ob izbranih književnih besedilih razmišljali o vlogi posameznika v svetu in o odraščanju kot svojevrstni
pustolovščini.
Svoje razumevanje, doživljanje in vrednotenje prebranih knjig so
učenci pokazali s pisnimi sestavki na šolskem tekmovanju. Od 64 tek-
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movalcev se je še posebej izkazalo 28 učencev, ki so prejeli bronasto
Cankarjevo priznanje: četrtošolci Matevž Tancar, Manca Ravnik, Matevž Pekovec, France Dan Kranjc, Žan Mencinger in Karin Odar (mentorice Martina Medja, Alenka Rozman in Nataša Korošec); petošolci
Neža Habjan, Daša Štros, Tomaž Cvetek, Sara Koren, Ela Markelj, Matija Stanovnik in Eva Colja Obiako (mentorici Marinka Soklič in Martina
Mašić Sabalić); šestošolke Brina Markelj, Maša Cesar, Zala Medja, Alina
Svoljšak in Anja Režek (mentorica Barbara Velušček); sedmošolki Katja Cvetek in Neža Zupan (mentorica Barbara Velušček); osmošolki Iva
Krkoč in Nina Topolovec Fajfarič (mentorica Marija Helena Logar) in
devetošolci Iza Medja, Benjamin Gašperin, Mila Gaja Kranjc, Tajda Bremec, Iza Lavtar in Mark Mencinger (mentorica Marija Helena Logar).
Na področnem tekmovanju v Mojstrani so bile učenke Iva Krkoč,
Mila Gaja Kranjc in Iza Medja zelo uspešne, saj so osvojile SREBRNO
Cankarjevo priznanje.

TEKMOVANJA IZ ZNANJA TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE

Sedmošolce in osmošolce je na tekmovanje iz znanja angleščine
pripravljala učiteljica Ana Marija Sodja. Letošnja tema v 7. razredu je
bila povezana s prijateljstvom (The Magic of Friendship). Učenci so s
filmčkom morali prikazati zgodbo, v kateri bo razpoznavno, kaj jim
pomeni prijateljstvo. Na državno tekmovanje so se uvrstili Neža Korošec, Leja Odar in Monika Rozman iz 7. a razreda ter Katja Cvetek,
Hana Langus, Tevž Marič, Neža Mencinger, Neža Zupan iz 7. b razreda.
Skupina, ki so jo sestavljali Katja C., Neža K., Tevž M., Leja O. in Monika
R. je dosegla SREBRNO priznanje.
Osmošolci Tara Horvat, Julija Kusterle, Lina Povalej, Lana Rink, Bor
Strgar Soklič iz 8. a razreda ter Ana Bremec, Iva Krkoč, Ana Medja, Ajda
Sodja in Nina Topolovec Fajfarič iz 8. b so na šolski ravni reševali zahtevno tekmovanje, ki je bilo sestavljeno iz slovnice, besedišča, uporabe
jezika ter pisnega sestavka. Tari je le malo zmanjkalo za udeležbo na
državno tekmovanje.
Devetošolce je na tekmovanje iz znanja angleškega jezika pripravljala učiteljica Nataša Stare. Šolskega tekmovanja, kjer učenci rešijo
test, ki je splošne narave in kjer se preverja besedilno razumevanje,
slovnica in pisanje sestavka na določeno temo, se je udeležilo 9. razredov obeh razredov. BRONASTO priznanje so iz 9. a dosegli Mila Gaja
Kranjc, Iza Medja in Sara Šeničnjak, iz 9. b pa Benjamin Gašperin in
Karin Mihelčič. Benjamin in Karin sta dosegla tolikšno število točk, da
sta se udeležila regijskega tekmovanja na OŠ Križe, ki je potekalo 15. 1.
2020 (vsebina tekmovanja je bila povezana z razumevanjem knjige Turtles all the way down Johna Greena). Dosegla sta dober rezultat, ki pa
jima ni omogočil udeležbe na državnem tekmovanju, ki je letos odpadlo.

STEFANOVA PRIZNANJA (FIZIKA)

Šolskega tekmovanja, na katerem so se učenci pod mentorstvom
učiteljice Marjete Dobravec preizkusili v reševanju nalog iz fizike in
je potekalo februarja 2020, se je udeležilo 9 osmošolcev in 6 devetošolcev.
BRONASTO Stefanovo priznanje so dosegli Iva Krkoč, Jera Stanovnik in Erazem Markič iz 8. razreda ter Benjamin Gašperin in Klemen
Cvetek iz 9. razreda.
Zaradi pandemije sta žal področno in državno tekmovanje odpadla.

TEKMOVANJE IZ LOGIKE

Šolskega tekmovanja iz logike in lingvistike pod mentorstvom Marjete Dobravec se je letos udeležilo 5 sedmošolcev, 12 osmošolcev in
10 devetošolcev. BRONASTO priznanje so osvojili Katja Cvetek iz sedmega, Lana Rink iz osmega ter Benjamin Gašperin in Iza Medja iz devetega razreda.
Državnega tekmovanja, ki je potekalo v soboto, 19. oktobra 2019,
na osnovnih šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici, so se udeležili
Katja Cvetek, Iza Medja in Benjamin Gašperin. Benjamin Gašperin je
osvojil ZLATO priznanje na državnem tekmovanju.

PREGLOVA PRIZNANJA (KEMIJA)

Letošnjega tekmovanja v znanju kemije pod mentorstvom Urške
Beznik si bodo tekmovalci prav zagotovo zapomnili.
20. januarja je 16 učencev iz 8. in 9. razreda tekmovalo na šolskem
tekmovanju. BRONASTO priznanje so prejeli Hana Štendlar iz 8. b , Iza
Medja in Mark Mencinger iz 9. a in Benjamin Gašperin in 9. b. Hana,
Benjamin in Iza so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bi moralo biti
v začetku aprila. Ob razglasitvi epidemije so bili vsi trdno prepričani,

da tekmovanja ne bo mogoče izpeljati do konca, zato so s pripravami
prenehali. Organizator pa se je v začetku junija odločil, da tekmovanje
izpelje. Iza Medja je prejela SREBRNO priznanje. Benjamin Gašperin
pa je zasedel 5. mesto v državi in si s tem prislužil ZLATO Preglovo
priznanje, kar je izjemen rezultat.

PROTEUSOVA PRIZNANJA (BIOLOGIJA)

Za Proteusovo priznanje iz znanja biologije se je letos na temo Človeška ribica in jamski ekosistem na šolskem tekmovanju potegovalo
12 učencev iz 8. in 9. razreda pod vodstvom učiteljice Barbare Vevar.
5 učencev je doseglo BRONASTO priznanje: Marko Kalita, Mark Mencinger, Iza Medja iz 9. a, Benjamin Gašperin iz 9. b ter Iva Krkoč iz 8.
b. Našo šolo so na državnem tekmovanju zastopali Marko Kalita, Mark
Mencinger in Iza Medja. Iza in Mark sta osvojila SREBRNO priznanje.

KRESNIČKA

Mentorica Barbara Vevar je vesela, da je letos na naši šoli prvič potekalo naravoslovno tekmovanje Kresnička, ki se ga je udeležilo 20
učenk in učencev iz 6. in 7. razreda. Že decembra so začeli s pripravami, na katerih so se učenci spoznavali s cilindričnimi lečami (kozarec
za vlaganje napolnjen z vodo) in ugotavljali, koliko nog in kje jih vidijo,
če jih pogledajo skozi takšno lečo, packali elastičen plastelin in opazovali, kako svetloba vpliva na rast rastlin. Na pripravah so učenci z
veseljem sodelovali, raziskovali in se nadvse zabavali. Kar 9 učencev je
doseglo BRONASTO priznanje: Izabela Urh, Izidor Čemažar, Lara Arh
in Julija Jeklar, vsi iz 6. a, Leja Odar, Monika Rozman in Tia Šilc iz 7. a
ter Neža Zupan in Katja Cvetek iz 7. b.

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Na omenjeno tekmovanje je učence pripravljala učiteljica Urška Bez
nik. Šolskega tekmovanja, ki je bilo v petek, 11. oktobra 2019, se je
udeležilo 19 učencev 8. in 9. razreda. BRONASTO priznanje je prejelo
6 učencev: Iza Medja in Mark Mencinger iz 9. a, Benjamin Gašperin in
Karin Mihelčič iz 9. b, Jera Stanovnik iz 8. a in Iva Krkoč iz 8. b.
Benjamin Gašperin, Iza Medja in Iva Krkoč so se v soboto, 16. novembra, udeležili državnega tekmovanja v Izoli. Vsi trije so dobitniki
priznanj. Iza je prejela ZLATO, Iva in Benjamin pa SREBRNO priznanje
v znanju o sladkorni bolezni.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

Zadnja leta so teme zgodovinskih tekmovanj vezane na aktualne
obletnice. Tudi v letošnjem šolskem letu je bilo tako. Tekmovanje iz
znanja zgodovine, na katerega je učence pripravljala Lucija Markelj
Jensko, je tako potekalo na temo PRAZGODOVINA NA SLOVENSKEM
– ob 90. letnici arheoloških izkopavanj dr. Srečka Brodarja v Potočki
zijalki. Kljub temu da so tekmovanje iz leta v leto zahtevnejša, pa imamo na naši šoli še nekaj ljubiteljev zgodovine. Šolskega tekmovanja
so se udeležil 4 učenci; vsi so prejeli BRONASTO priznanje, in sicer
Mark Mencinger, Iza Medja, Benjamin Gašperin in Mila Gaja Kranjc.
Prvi trije tekmovalci Mark, Iza in Benjamin, so se udeležili območnega
tekmovanja v Kranju, kjer so vsi trije dosegli SREBRNO priznanje. Mark
Mencinger pa se je uvrstil tudi na državno tekmovanje, ki pa je bilo en
dan pred izvedbo odpovedano zaradi epidemije.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Tema letošnjega tekmovanja so bile podnebne spremembe – opomin narave sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva. Pod mentorstvom Nataše Mrak se ga je udeležilo 17 učencev od 6. - 9. razreda.
BRONASTO priznanje je osvojilo šest učencev: Iza Medja, Mark Mencinger, Benjamin Gašperin, Mila Gaja Kranjc, Zala Medja in Eneja Svoljšak. Našo šolo so na območnem tekmovanju v Kranju zastopale Iza,
Zala in Eneja. Iza Medja je osvojila srebrno priznanje. Šestošolkama, ki
šele nabirata izkušnje na geografskem tekmovanju, pa se je to za las
izmaknilo.

TEKMOVANJA IZ TEHNIŠKIH ZNANJ
TEKMOVANJE Z ELASTOPLOVI IN VOZILI

V četrtek, 7. 11. 2019, je v Kranju potekalo tekmovanje v konstruiranju plovil s pogonom na elastiko – elastoplovov in spuščanju vozil s poljubno tehniško sestavljanko. Pod vodstvom učiteljice Monike
Zupanc in učitelja Anžeta Kreka so se tekmovanja so udeležili Tomaž
Cvetek, Voranc Markič, Mark Tomšič in Irenej Zalokar iz 5. r.azreda,
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Brina Markelj, Anja Režek, Izabela Urh, Gašper Sodja, Miha Gašperin iz
6. razreda, Val Preželj in Ožbej Stare iz 7. razreda ter Marko Kalita iz
9. razreda. Gašper Sodja je skonstruiral odličen avtomobilček in z njim
dosegel drugo daljavo.

ŠPORTNA TEKMOVANJA

LJUBLJANSKI MARATON 2019

Na šolskih tekih 24. Ljubljanskega maratona 2019 je naša šola ekip
no dosegla 23. mesto od skupno 77 osnovnih šol. Teka se je udeležilo
37 učencev, v rezultat ekipe pa se upošteva osem najboljših uvrstitev
v posameznih kategorijah. Vsem udeležencem čestitke za vztrajnost
na 1800 m dolgi progi po ljubljanskih ulicah. Bilo je veliko smeha,
vztrajnosti, navijaške mrzlice in seveda tudi zdrave tekmovalnosti.
»Prihodnjega Ljubljanskega maratona se že veselimo,« pravi učiteljica
Nataša Mrak.

Petošolci, osmošolki, šestošolci, foto: arhiv OŠ

Ljubljanski maraton, foto: Nataša Mrak

OSTALA TEKMOVANJA
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA: Zlato priznanje turistični
nalogi »Festival žitne kave«
V tem šolskem letu so učenci različnih razredov sodelovali na 34. festivalu Turizmu pomaga
lastna glava. Tema letošnjega festivala je bila »Festival naj bo«, naši učenci pa so se s pomočjo mentorjev Eve Vavroš, Barbare Šmid, Nataše Stare,
Martine Mašić Sabalić in Anžeta Kreka predstavili
s turistično nalogo »Festival žitne kave«. Zaradi izrednih razmer svoje naloge in izdelka niso uspeli
prikazati na turistični tržnici, ampak le s promocijskim videom. Pri zaključni predstavitvi so odlično
sodelovali devetošolci (Ajda Rauter, Sara Šeničnjak, Iza Lavtar, Marko
Kalita, Mark Mencinger, Mila Gaja Kranjc, Iza Medja, Tinkara Komar,
Julija Odar, Tajda Bremec, Tilen Varl, Sara Pristov, Pia Sitar, Benjamin
Gašperin). Skupek točk turistične naloge, promocijskega videa in splošne ocene je bil visok in nam je prinesel ZLATO priznanje na državnem
festivalu.

Devetošolci. Foto: arhiv OŠ

TEKMOVANJE V ZNANJU VESELE ŠOLE

Vsako leto se na to tekmovanje pripravljajo učenci 7., 8. in 9. razreda. Priprave se začnejo že v začetku januarja. »Glede učne snovi je
najbolje, da se učenec naroči na revijo PIL,« predlaga mentorica Nataša
Stare. Tekmovanje je izvedeno na dveh stopnjah: šolski, ki poteka na
matični šoli, in državni, ki poteka na eni od gorenjskih šol. Teme so
vsako leto zelo raznolike in zahtevajo precej splošnega znanja. Letošnje teme so bile od virusov (brez covid-19), valute, 50-letnice obiska
Lune do Beethowna in vulkanov. Tekmovanja so se udeležili 4 učenci:
Matija Repinc iz 7. a, Iza Lavtar, Mila Gaja Kranjc in Iza Medja, vse iz 9.
a razreda. Iza Medja je pokazala veliko znanja in dosegla BRONASTO
PRIZNANJE.

MLADINA IN GORE

V soboto, 9. novembra 2019, se je 16 učencev planinskega krožka
udeležilo regijskega tekmovanja Mladina in gore. Tekmovanje je potekalo v Preserjah pri Radomljah. Za mlade planince pod vodstvom
Mine Pavliha in Monike Zupanc je bilo tekmovanje lepa priložnost za
spoznavanje »sorodnih« ljudi ter izmenjavo vprašanj, odgovorov in

Petošolci, sedmošolka in šestošolci, foto: arhiv OŠ

Foto: arhiv OŠ
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idej. Pokazali so veliko znanja iz planinstva, gorništva, prve pomoči
in ostalih tem, ki so povezane s planinstvom. Vse skupaj je izzvenelo
v sproščenem in hkrati veselem delovnem vzdušju. Dve ekipi sta se
uvrstili na državno tekmovanje.
Na 31. državnem tekmovanju Mladina in gore, ki je v soboto,
25. 1. 2020, potekalo v Idriji, je tekmovalo 7 učencev OŠ dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica. Mladi planinci, člani PD Srednja vas
in PD Bohinjska Bistrica, so v času priprav na tekmovanje pridobili
veliko znanja, kar so pokazali z dosežki na tekmovanju. Ena ekipa je
le za las zgrešila finale, druga ekipa pa je kljub manjkajočemu članu
dosegla 20. mes

KAKO ELEKTRIČNI TOK VPLIVA NA KALITEV IN RAST
RASTLIN?

To je bila tema letošnje raziskovalne naloge, s katero so nas pod
vodstvom mentorice Barbare Vevar na regijskem tekmovanju mladih
raziskovalcev zastopali Benjamin Gašperin, Mark Mencinger in Marko
Kalita iz 9. razreda. Fantje so med raziskovanjem razmišljali, kako semena rastlin izpostaviti električnemu toku, ne da bi ob tem povzročili
kakšen kratek stik, kako bi preprečili uhajanje toka v nepravo smer
in kako z raziskovalnim pristopom priti do novih spoznanj s področja
rasti in kalitve. Tekmovanje je letos potekalo videokonferenčno, organiziral pa ga je Biotehniški center Naklo. Fantje so odlično zastopali
našo šolo in si priborili prvo mesto v kategoriji biologija ter si s tem
priborili možnost sodelovanja na državnem tekmovanju.

MERCATORJEV MALI ŠEF

Učenki 9. razreda Katjuša
Božnar in Ana Zalokar, sta se
v okviru izbirnega predmeta
Sodobna priprava hrane
odločili za kuharsko tekmovanje Merkatorjev Mali šef.
Pripravili sta zelenjavni kanelon z bohinjskim sirom.
Tekmovanje je bilo na
Mercatorjevi
Facebook
strani, kjer je potekalo glasovanje za naj recept. Tako
so lahko vsi glasovali za
recepte. Izmed skoraj 200
receptov je naš recept prejel
toliko glasov, da se je uvrstili v polfinale še s sedmimi
recepti in osvojili smo nagrado 100 evrov. Za finale je
zmanjkalo le nekaj glasov.
»Zadovoljni smo, da smo bili tako uspešni. Vsem, ki ste glasovali
in delili naš recept, se iskreno zahvaljujemo,« pravi mentorica Pavlina
Zorman.

MALE SIVE CELICE

Učiteljica Nataša Stare je bila mentorica učencem iz 7., 8. in 9. razreda, ki so tekmovali v znanju iz različnih področij; od glasbe, matematike, kemije, fizike, geografije do orientacije in še kaj. Tekmovanje
se je začelo že septembra 2019, ko so se osnovne šole lahko udeležile
predtekmovanj; vsaka šola z največ dvema ekipama.
Na naši šoli se je predtekmovanja udeležila ena ekipa in sicer v ses
tavi Neža Zupan 7. b, Erazem Markič 8. b in Benjamin Gašperin 9. b.
Vsi trije so odlično sodelovali in se dopolnjevali. Pri vseh treh lahko občudujemo široko znanje in razgledanost, ki ni vedno pogojena z učno
snovjo v šoli. Na predtekmovanju na osnovni šoli Naklo so bili zelo
uspešni in tako so se udeležili nadaljnjega tekmovanja.
Bili so na dveh snemanjih v Ljubljani, najprej popoldne, 26. 11.
2019, kjer je bila njihova nasprotnica ekipa iz OŠ Franceta Bevka iz
Ljubljane. Bili so dobri nasprotniki, toda ne boljši od naše ekipe. Osmina finala je potekala 3. marca 2020 v dopoldanskem času. Nasprotna
ekipa je bila iz OŠ Miha Brejca iz Kamnika. Obe ekipi sta si bili do
konca enakovredni, toda zmagala je ekipa iz Kamnika in se uvrstila v
četrtino finala.
Nadaljevanja tekmovanja ni bilo moč izvesti zaradi znanih dogodkov
letošnje pomladi. V letošnji jubilejni 25. sezoni je tako 8 zmagovalnih
ekip.

NATEČAJI

LITERARNI NATEČAJ PAVČKOVE VITICE

Tema 6. natečaja otroške poezije Pavčkove vitice se je navezovala
na pesem Toneta Pavčka z naslovom Sreča. Na natečaju so za svoje
pesmi prejeli priznanje za sodelovanje tudi učenci naše šole: Leja Odar,
Neža Potočnik, Matija Repinc in Uršula Dobravec iz 7. razreda ter Tara
Horvat, Iva Krkoč, Karmen Mlakar, Hana Štendlar in Nina Topolovec
Fajfarič iz 8. razreda pod mentorstvom Marije Helene Logar.

MI V POKRAJINI

V času šolanja na daljavo je Tajda Bremec pod mentrstvom Nataše
Mrak iz 9. razreda pridobila prvo nagrado za sodelovanje v fotografskem natečaju »Mi v pokrajini.« S svojo fotografijo je opozorila
na obarvano Blejsko jezero in pripisala »Poleg človeštva potrebuje pomoč tudi jezero«.
Namen natečaja je bil pokazati, kako si šolska mladina predstavlja
geografov pogled na pokrajino skozi objektiv fotoaparata. Tema natečaja je obsegala iskanje geografskih pojavov in procesov, različne odnose med geografskimi dejavniki, odnos do pokrajine in tudi konflikte
v rabi pokrajine.
Sodelovali so še drugi učenci: Julija Erlah, Martin Jensko ter Tia in
Bine Prešeren, ki so prav tako poiskali zanimive ideje v svoji okolici.
Vse fotografije, ki so prispele na natečaj, so objavljene na spletni strani
organizatorja. Učencem pohvala za sodelovanje, nagrajenki Tajdi pa še
posebne čestitke.

Natečaj Mi v pokrajini, avtorica: Tajda Bremec

ČE BI BIL ŽIVAL

Nekateri učenci 3. in 5. razreda so se v domišljiji preselili ob
Cerkniško jezero in se za kratek čas spremenili v žival. Svoje domišljijske slike in razmišljanja so ujeli v risbe in pesmi. Vse so objavljene na
spletni strani organizatorja.
Risbe so narisali Alen Oraščanin, Matevž Sodja, Neja Sodja Preželj,
Ožbej Kusterle in Žiga Soklič iz 3. razreda, petošolki Izabela Urh in Tina
Sodja Preželj pa sta se preizkusili v pesnjenju. Mentorica Nataša Mrak
meni, da bo Notranjski park s Cerkniškim jezerom s svojimi pešpotmi
in opazovalnicami gotovo dobra izbira za obisk med poletnimi počitnicami.

Avtor risbe: Matevž Sodja, 3. razred; Naslov risbe: Kača na kavi ob Cerkniškem jezeru

PROJEKTI

Učenci naše šole so se skozi celotno šolsko leto udeleževali tudi različnih dejavnosti v sklopu različnih projektov, čeprav letos niso bili vsi
dokončani oz. izpeljani zaradi pandemije.
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eTwinning

Na bohinjski osnovni šoli z učenci tretje triade že nekaj let sodelujemo v eTwinning projektih. eTwinning je skupnost evropskih šol, ki različne šole povezuje prek spletnega portala in jim omogoča oblikovanje
partnerstev na različnih predmetnih področjih.
Tema letošnjega projekta je bila fotografiranje Zemlje z Mednarodne
vesoljske postaje. Povezale smo se šole iz Slovaške, Hrvaške, Turčije in
Slovenije. Našo šolo so zastopali učenci izbirnega predmeta astronomija: Klemen Cvetek, Marko Kalita, Tinkara Komar, Iza Lavtar, Mark
Mencinger, David Rotar Arh, Žak Golja in Erazem Markič. Učenci so s
pomočjo Nasinega programa Sally Ride EarthKAM vstopili na Mednarodno vesoljsko postajo in s kodami določili, katera območja Zemlje
želijo fotografirati.
Bohinjski učenci so delo v programu že dobro poznali, ostalim udeležencem pa smo ga najprej predstavili in jih naučili uporabe programa.
Cilj je bil posneti čim več različnih fotografij zemeljskega površja ter
oblikovati spletno razstavo v Twinspace učilnici, varnem prostoru za
sodelujoče v projektu. V Twinspace okolju so se učenci tudi predstavili,
predlagali zanimiva območja za fotografiranje in komentirali objavljene fotografije.
S projektom smo želeli bolje spoznati in razumeti aktualne procese
na Zemlji ter vpliv človeka. Pomembno je spodbujati zavedanje učencev iz različnih držav, da vsi živimo na istem planetu in da se moramo
vsi zavedati pomena varovanja okolja na Zemlji.
Mentorica Nataša Mrak: »Projekt smo junija zaključili s skupnim video srečanjem, kjer smo se prvič zares videli. Ugotovili smo tudi, da se
razen slovenskih učencev, drugi sodelujoči niso več vrnili v šole.«

Voglu in na LD Turizem. Starejši učenci so mlajšim brali
pravljice. Četrtošolci so se pri
pravljali na božično-novoletni
koncert na Voglu, ki je potekal
20. 12. 2019. Učenci so izdelovali različne izdelke za dobrodelni srečelov. Imeli so edinstvene ideje, ki so jih realizirali
v odlične izdelke. Učenci so pri
urah slovenščine pisali prošnje,
v katerih so za pomoč prosili
tudi številna bohinjska podjet
ja. Dobri ljudje so se prošnjam
odzvali in za srečelov prispevali veliko izdelkov. Kompetence
podjetnosti so učenci razvijali
skozi vse leto pri številnih urah
in na različnih področjih.

Foto: arhiv OŠ

Foto: arhiv OŠ

Zaključek projekta v obliki video srečanja, foto: Nataša Mrak

POGUM – POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih

»Podjetnost pomeni videti oz. zaznati priložnosti, uresničevati zamisli ter pretvarjati te priložnosti in zamisli v vrednost za druge,« pravi
mentorica Alenka Rozman. V sklopu projekta je v tem šolskem letu v
tednu otroka za učence potekala izmenjava knjig, obiskal nas je Boštjan Gorenc Pižama, za učence prvega triletja in predšolske otroke
pa so učenci iz OŠ Bled zaigrali igrico. V tem tednu so nekateri učenci
izdelovali knjigobežnico ter zaboje spreminjali v stole.
Največ truda je bilo vloženega v mesecu decembru. Učenci so izdelovali unikatne glinene okraske in z njimi okrasili božično drevo na

Foto: arhiv OŠ

Foto: arhiv OŠ

KORAK K SONČKU

Foto: arhiv OŠ

Drugačnost ... pojem, ki nas kar hitro zaznamuje, a vsi smo drugačni.
Nekateri imamo črne oči, drugi modre ... eni smo veliki, drugi majhni
... eni imajo gibalno težave, drugi težave z zdravjem ... Vsi pa moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti, zagotoviti vključevanje in preprečiti izključevanje ... vse to in še več daje projekt Korak k sončku.
»Sprejemanje drugačnosti je izziv tako za tistega, ki je drugačen, kot
tudi za družbo, ki drugačne poskuša sprejeti v svojo sredino,« menijo
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mentorice projekta Nataša Colja Obiako, Marjeta Federl in Eva Pušnik.
K projektu, ki se je izvajal skozi vse šolsko leto, sta pristopila oddelka
podaljšanega bivanja prvega in drugega razreda. V okviru projekta so
mentorice skupaj z učenci prebrale načrtovano literaturo in se o njej
pogovorile, jo poustvarile z različnimi tehnikami. Prebrali so dela Hanina božična želja, Veveriček posebne sorte, Čisto poseben levček Leon,
Lev Rogi – sreča v nesreči, ter Pajčica in škrat Brkec.
V svet slepote oziroma slabovidnosti je učence popeljala učiteljica
Marjeta Federl. Povedala jim je, da slepe in slabovidne osebe uporab
ljajo različne pripomočke in okolico zaznavajo s preostankom vida in/
ali uporabljajo tudi druga čutila, kot so sluh, vonj, okus in dotik. Učenci
so si prekrili oči in se vživeli v svet slepih. Za vse je bila to prav posebna izkušnja.
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Trajnostna mobilnost
Lilijana Poniž Arh, , Vrtec Bohinj

Foto: Silva Krivc

Foto: arhiv OŠ

Vrtec Bohinj se je v šolskem letu 2019/2020 vključil v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, v katerem je sodelovalo 6 oddelkov
otrok drugega starostnega obdobja.
Ker je trajnostna mobilnost način življenja, je bil naš cilj, da vrednote trajnostne mobilnosti predstavimo tako otrokom kot tudi njihovim
staršem. V času izvajanja projekta smo spremljali potovalne navade otrok in spodbujali gibanje otrok in s tem krepili njihovo zdravje. Otroci
so spoznali pomen zdravega načina gibanja in ob različnih dejavnostih
pomen čistega okolja.
Opazovali smo promet v okolici vrtca, prometno ureditev in promet
ne znake. Otroci so opazili, da nekateri udeleženci v prometu (avtomobili, motoristi) vozijo mimo vrtca zelo hitro. Ker je v isti ulici tudi
trgovina s tehničnim blagom, je v dopoldanskem času veliko prometa.
Skupaj smo iskali možnosti, kako umiriti promet v ulici, kjer je naš
vrtec. Otroci so imeli nekaj predlogov: prisotnost policista – udeleženci
v prometu bi potem vozili počasneje, postavitev prometnega znaka –
omejitev hitrosti 30 km/h in enosmerna cesta.
Ob zaključku projekta nas je obiskal župan Jože Sodja. Predali smo
mu listino z našimi predlogi za umiritev prometa v okolici vrtca in se
zahvalili za stojalo za skiroje, darilo Občine Bohinj. ・

Nazaj v ustaljene kajakaške tirnice
Andraž Nahtigal, trener KKK Bohinj

Foto: arhiv OŠ

Spomladanski del aktivnosti v Kajak kanu klubu Bohinj je bil povsem
drugačen, kot smo bili vajeni v preteklih letih. Mlajše skupine so bile
2 meseca na prisilnem počitku od treningov, medtem ko so starejši
tekmovalci pridno trenirali po prilagojenih in individualnih programih.
Vsa tekmovanja, priprave in drugi klubski dogodki so bili odpovedani

OSTALO

KVIZ PARKOSLOVJE

Skupnost naravnih parkov Slovenije je za učence osnovnih šol pri
pravila zanimivo in poučno spoznavanje petnajstih zavarovanih območij narave. Na bohinjski šoli so se pod mentorstvom Nataše Mrak
trije šestošolci Zala Medja, Matej Kalita in Vasja Zupanc z navdušenjem
lotili spoznavanja geologije parkov. Naloge so bile zbrane v treh sklopih. V prvem so učenci spoznavali različne kamnine, njihovo sestavo,
nastanek in uporabo. V drugem so bili predstavljeni glavni tipi reliefa
in njihove značilnosti (kraški svet, rečne doline in poplavne ravnice,
ledeniški relief, strme obale). V tretjem sklopu je bila glavna tema voda
in kamen.
Učenci so z reševanjem zabavnih nalog odkrili tri gesla, ki so jih ses
tavili v končno geslo: »Kamen veliko pove.« Naloge jim je uspelo rešiti
kar na daljavo, za nagrado pa so prejeli lepo pozornost Triglavskega
narodnega parka. Najbolj se veselijo pravega raziskovanja parkov v
bodoče. ・

Foto: arhiv KKK Bohinj
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oziroma prestavljeni. Počasi se zopet vračamo na ustaljene tirnice in
vse klubske dejavnosti smo postopoma zagnali nazaj. Trenirati so začele vse skupine, junija pa smo začeli s prvimi tekmovanji za SLO pokal
za mlajše kategorije.
Kot prvi so tekmo v kajakaškem kronometru organizirali na Mostu
na Soči, kjer se je takoj pokazalo, kdo je znal čas Corone izkoristiti sebi
v prid in kdo je malce zaspal. Tevž Sodja je na svoji prvi tekmi v kajaku
osvojil srebrno medaljo. Do zlate medalje je pri mladinkah priveslala Tjaša Mikelj, Manca Mikelj je bila druga. Na nehvaležnem, ampak
odličnem četrtem mestu so se v svojih kategorijah znašli Maks Repinc,
Ana Mikelj, Anže Pikon in Urška Mustar. Rezultati so pokazali, da smo
lahko optimistični za nadaljevanje sezone.
Teden dni kasneje smo nastopili v Brestanici, pripravili so 1000
metrsko progo z enim obratom. Na sporedu so bile tudi tekme v kajakaških dvojcih. Rezultati so se od prejšnega tedna še izboljšali. Kar
11 naših tekmovalcev je osvojilo medalje. Do svoje prve medalje je
priveslala Tia Prešeren, v dvojcu z Ano Mikelj. Prav tako sta svoji prvi
medalji v dvojcu dobila Ayden Hibell in Bine Prešeren. Zmagovalni
dvojec smo imeli pri mladincih Anže Pikon - Andraž Korošec in pri
mladinkah Manca Mikelj - Tjaša Mikelj, tik za njima na drugem mestu
pa še Eva Arh - Urška Mustar. Pri enojcih je med mladinkami zmagala
Tjaša Mikelj, med mladinci Anže Pikon. Srebrno medaljo sta iz tekem v
enojcih domov prinesla še Ayden Hibell in Tevž Sodja.
Sedaj imamo krajši tekmovalni premor, v juliju pa nas čaka tekma v
Bakovcih in mirnovodaški tabor v Velenju. ・

Zahvala

Klaudija Stare
Iskreno bi se zahvalila Občini Bohinj za odkup takrat še nenatisnjenih knjig z naslovom Zakaj ravno jaz. S temi sredstvi sem lažje pokrila
strošek tiska. Knjiga je bila tiskana v v tiskarni Medium d. o. o.
Zahvalila bi se tudi družini Sodja (Zapolarjevim) za denarno pomoč
in podporo pri izdaji.
Prav tako bi se rada zahvalila svoji družini, prijateljem in fantu za
vso podporo.
Zakaj sploh knjiga?
Ljudem bi rada s svojo zgodbo pokazala, da lahko dosežemo vse,
kar si želimo, vendar moramo imeti močno voljo in veliko vztrajnosti.
Vlila bi jim upanje. Veliko ljudi obupa tik pred koncem. Pravijo, da si
takrat, ko je najtežje, blizu svojega cilja.
V knjigi bomo brali o tem, kakšne posledice pusti psihično nasilje,
kako deluje naš um, kaj je cerebralna paraliza in kako se z njo spopadam.
Več o knjigi na spletni strani http://www.lavivapozitiva.si. Naročila
so trenutno še preko e-pošte – info.lavivapozitiva@gmail.com.
Kasneje bo možnost naročila tudi preko spletne strani.
Pa še nekaj – vedno verjemi vase! ・

Junijska črna kronika

Povzeto po Upravi RS za zaščito in reševanje
Nesreče v gorah

V soboto, 13. 6. 2020, ob 14.10 se je na planini Zadnji Vogel, občina
Bohinj, poškodovala mlajša planinka. GRS Bohinj so na kraju oskrbeli
poškodovano planinko, jo prenesli do mesta, kjer jo je prevzela dežurna ekipa GRS z Brnika s helikoptersko posadko Policije in jo prepeljala
v SB Jesenice.

Nesreče v podzemskih jamah in breznih

V petek, 12. 6. 2020, ob 7.00 so reševalci GRS Bohinj v soteski med
Bledom in Bohinjem začeli z reševanjem ujete telice na nedostopnem
pobočju. Gorski reševalci so s pomočjo uspavala telico pripravili na
transport ter jo naložili v transportno vrečo, ki jo je helikopter SV prepeljal v dolino.

Poplave

V sredo, 24. 6. 2020, ob 17.20 je v naselju Koprivnik, občina Bohinj,
meteorna voda zalila prostore novogradnje. Pri črpanju vode so posredovali gasilci PGD Koprivnik.

Požari v objektih

V petek, 19. 6. 2020, ob 15.36 je v naselju Stara Fužina, občina
Bohinj, zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Stara
Fužina so manjši požar pogasili, iznesli pogorele ostanke, prostor pre
gledali s termokamero in ga prezračili.

Tehnična in druga pomoč

V ponedeljek, 15. 6. 2020, ob 16.32 so na Jelovški cesti v Bohinjski
Bistrici gasilci PGD Bohinjska Bistrica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter tako omogočili vstop policiji in reševalcem. V stanovanju sta bila najdena mrtva oseba in pes. ・

Brezplačna pravna pomoč
Občinska uprava Občine Bohinj

Na občini Bohinj bo v petek, 24. 7. ponovno na voljo brezplačna
pravna pomoč. Za obisk pravnika se je potrebno predhodno naročiti na tel. številki: 04 577 0115. ・

Z vlakom in kolesi v Brda
Romana Purkart

Župani sedmih občin Zgornje Gorenjske so se v ponedeljek 29. junija skupaj z direktorjem Turizma Bohinj in koordinatorjem skupnosti
Julijske Alpe, Klemenom Langusom ter direktorjem razvojne agencije
RAGOR, Markom Toplakom, s kolesi in vlakom odpravili na delovni
obisk v Brda. Gre za promocijo trajnostne mobilnosti, kolesarjenja in
bohinjske železniške proge.
Župane je na vstopni postaji Bled – Jezero gostil blejski župan Janez Fajfar, ki je opozoril na pomembnost Bohinjske proge tako za trajnostno mobilnost kot za turizem. »Nerazumljivo je, da so postaje ob

Foto: arhiv RAGOR-ja
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progi tako zanemarjene. Blejska železniška postaja predstavlja izjemno
točko, prvi stik z Bledom, pa žal propada, letos na postaji celo ni živega
človeka«, je dejal.
Klemen Langus je prav tako izpostavil izjemno pomembnost proge,
ki je bila nekdaj vez Srednje Evrope s Trstom oziroma morjem, zdaj pa
si vse občine ob progi prizadevajo, da bi progo oživili in povezali z Avs
trijo in Italijo. »Takšne železniške povezave so prihodnost, vedno več
ljudi po Evropi potuje z vlakom«, je dejal, Slovenija pa na tem področju
žal caplja za ostalimi.
Prav tako prihodnost v progi vidi jeseniški župan Blaž Račič, predvsem zaradi bližine Vintgarja, ki je mimogrede tudi edna izmed postaj
na progi.
Bohinjski župan Jože Sodja je na področju trajnostne mobilnosti izpostavil kolesarsko povezavo Bled – Bohinj, ki »bo prav tako slikovita
kot Bohinjska proga – tunelov sicer ne bo, bodo pa viadukti«. To povezavo ne potrebujeta samo občini Bled in Bohinj, pač pa tudi Radovljica
in ostala Gorenjska, se je strinjal radovljiški župan Ciril Globočnik, ki je
izpostavil načrte za gradnjo kolesarskih povezav na relaciji Avsenikov
spomenik – Bled in Bohinj, Avsenikov spomenik – Kranjska Gora ter
Avsenikov spomenik – Ljubljana.
Žirovniški župan Leopold Pogačar je izpostavil urejen rekreacijski
park Završnica, ki predstavlja izhodišče za številne pohodne in kolesarske ture.
Župani so se v Posočju in v Brdih seznanili s kolesarskimi povezavami in dobrimi praksami na področju trajnostne mobilnosti na drugi
strani bohinjskega predora. ・

Foto: arhiv RAGOR-ja

Ukrepi za omilitev posledic
epidemije Covid-19 na področju
gospodarstva v občini Bohinj
Občinska uprava Občine Bohinj

V Republiki Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalez
ljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije razglašena
epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V sklopu izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, predvsem v
povezavi z začasno splošno prepovedjo oziroma omejitvijo opravljanja
dejavnosti, ki so namenjene končnim kupcem je gospodarstvu nastajala škoda, saj je bilo onemogočeno oziroma bistveno omejeno opravljanje dejavnosti, kolikor so bile namenjene končnim kupcem. Posledice
za gospodarstvo so bile precejšnje in se bodo občutile še kar nekaj
časa. Prav zato je Občinski svet na junijski seji po hitrem postopku
sprejel Odlok o ukrepih za omilitev posledic epidemije Covid-19 na
področju gospodarstva v občini Bohinj.
Odlok omogoča pomoč gospodarskim subjektom na področjih, kjer
Občina to lahko stori:
-- Gospodarskim subjektom se zaradi začasne prepovedi oziroma
omejitve poslovanja za leto 2020 delno, za dva meseca, oprosti plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Plačilo NUSZ se
oprosti za dva meseca, pod pogojem, da gre za dejavnost, ki je bila
začasno prepovedana oziroma omejena in da ta dejavnost predstav
lja osnovno oziroma glavno dejavnost gospodarskega subjekta.
-- Z namenom povečanja interesa za najem tržnega prostora na Ribčevem Lazu se za leto 2020 poleg dnevnega najema omogoči daljše

trajanje najema naenkrat, obenem se višina cene najema za mesečni
najem določi v nižji vrednosti.
-- Ukrep glede najemnin se izvede na način, da so do njega upravičeni
vsi gospodarski subjekti, ki svoje poslovne prostore najemajo in za
to plačujejo najemnino. To velja za najemanje poslovnih prostorov
od Občine Bohinj kot od zasebnih subjektov. Ukrep bo izveden v
sklopu ukrepa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj
– subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.
Za leto 2020 se omogoči, da na ta ukrep kandidirajo tudi upravičenci, ob izpolnjevanju splošnih pogojev, ki svoje poslovne prostore
najemajo od Občine Bohinj.
-- Za gospodarske subjekte, ki morajo za svoje delovanje zagotoviti
zaščitna sredstva (maske za zaposlene, razkužila za roke za zaposlene in stranke, razkužila za razkuževanje površin, rokavice), se za
obdobje nabave zaščitnih sredstev med 16. 3. 2020 in 30. 6. 2020
sofinancira nabava zaščitne opreme do višine največ 50 %.
Vloge, preko katerih bodo gospodarski subjekti lahko kandidirali za sredstva, bodo od 7. julija 2020 na voljo na spletni strani
Občine Bohinj. ・

Prostovoljstvo – izobraževanje
Občinska uprava Občine Bohinj

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji
in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih
ali v splošno korist. Prostovoljno delo lahko opravljamo na neformalen
način, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči ter organizirano, v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom.
Če vas zanima, kaj je in kaj ni prostovoljsko delo, kako pridobiti status prostovoljske organizacije ali kako uveljavljati prostovoljsko delo
na raznih razpisih, boste odgovore prejeli na krajšem izobraževanju
v sredo 8. julija ob 16. uri sejni sobi Kulturnega doma Joža Ažmana.

Hitra dostava
kurilnega olja

031 280 771

Poženik 35, Cerklje na Gorenjskem

http://www.simon-oil.si
info@simon-oil.si
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Vabljeni predvsem predstavniki društev, ki
delujete v Bohinju in vsi posamezniki, ki vas
to področje zanima. ・

Kakšnega Bohinja si
želimo?
Jože Markeš

Če je kaj pozitivnega v epidemiji covid-19,
je dejstvo, da smo se Bohinjci in Bohinjke za
nekaj tednov lahko vrnili v neke druge čase.
Tedaj je bilo življenje počasnejše, brez gneče,
na sprehodih smo imeli tisto, kar je v Bohinju
zadnja leta, sploh poleti, najtežje najti – mir in
sprostitev v naravi. Trenutne razmere se zdijo
kot nalašč, da premislimo o pasteh domnevnega razvoja našega kraja.
Turistična obiskanost Bohinja v zadnjih
letih strmo narašča. Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2017 12 odstotkov več
gostov kot leta 2016 ter kar 48 odstotkov
več gostov kot leta 2015. Leta 2017 jih je
bilo 199.432, leto 2018 pa je bilo rekordno,
gostov je bilo 248.639. V statistiki posebej
izstopajo poletni meseci. Samo avgusta, ki je
najbolj obiskan mesec, Bohinj obišče približno
60.000 gostov. Te številke opisujejo le goste
po nastanitvenih objektih, upoštevati pa je
treba še enodnevne. V primerjavi s približno
5100 stalnih prebivalcev je ta številka ogromna. Če dodamo še, da se večina v Bohinj
odpravi z osebnim avtomobilom, je rezultat
popolna preobremenjenost prostora.
Le redkokateri prebivalec Bohinja se poleti v svojem domačem kraju še dobro počuti. Obala Bohinjskega jezera se, prekrita z
brisačami, kaže le v obrisih, obisk trgovine
je nočna mora, sicer desetminutna vožnja iz
Stare Fužine do Bohinjske Bistrice pa se zavleče prek pol ure. Občina in Turizem Bohinj se
problematike zavedata, zato je v izvajanju že
več akcijskih načrtov za umirjanje prometa ob
jezeru. Uvedli so nova parkirišča po Bohinju
in brezplačne prevoze do jezera, parkirnine ob
jezeru so se podražile, uvedli so tudi sistem
zapornic na parkiriščih. Vsi ti ukrepi delujejo,
vendar bodo, če se bo turistični obisk še naprej strmo dvigoval, kmalu neučinkoviti. Bohinj
je prostorsko omejen, neskončna rast števila
obiskovalcev pa je nemogoča. Zdi se, da smo v
poletnih mesecih dosegli nosilno zmogljivost
prostora, nadaljnje povečevanje turističnega
obiska pa bo poslabšalo že tako občutno znižano kakovost bivanja domačinov.
Obstaja več teorij o rešitvi sezonske pre
obremenjenosti, omenja se predvsem razširitev sezone v zgodnjo pomlad in pozno jesen.
Taki pristopi so lahko velika past, saj se turistični obisk iz avgusta ne prestavi nujno na
kasnejše mesece. Bolj verjetno je, da bo – poleg avgusta – prostor dodatno obremenjen še
v jeseni in pomladi. Zato najprej potrebujemo
pametno omejitveno politiko v najbolj obiskanih mesecih.
Turistična dejavnost Bohinju prinaša tudi
dobre stvari. Po oceni Turizma Bohinj ustvarja 39 % delovnih mest, izboljšuje gospodarsko situacijo in omogoča dodaten zaslužek
lokalnemu prebivalstvu. Toda zaskrbljujoča
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je želja po stalnem širjenju dejavnosti. Rekorden turistični obisk leta 2015, na katerega
s(m)o odpirali šampanjce, bi leta 2020 v občini pomenil gospodarsko krizo. Vse večja rast
resda ustvarja večji dobiček, ta pa privablja
vedno več (predvsem tujih) kapitalsko močnih
investitorjev. V Stari Fužini, kjer živim, se je
v zadnjih letih prodalo precej nepremičnin, ki
so jih investitorji bodisi preuredili v apartmaje
ali iz njih ustvarili svojo počitniško rezidenco.
Taki so pač zakoni ponudbe, povpraševanja in
najboljšega ponudnika, vendar se težko izognemo občutku, da Bohinj postaja privilegij bogatih, kapitalsko šibkejši domačini pa kakor
da bi bili odveč v lastnem kraju.
Preobremenjenost prostora in stanovanjska
problematika sta dve izmed bolj perečih vprašanj bohinjske kotline. Menim, da je rešitev v

določitvi nosilne zmogljivosti prostora. Tako,
kot se proti debelosti ne borimo z nakupom
večjih hlač, tudi za preobremenjenost prostora velja podoben princip. Zato želim s prispevkom opozoriti na probleme, ki jih kot prebivalec Bohinja zaznavam v zadnjih letih, in
spodbuditi, da se v strategijah razvoja Bohinja
poleg parol, kot so »nišni produkti petzvezdičnega odklopa v gorski naravi in pristnega
stika z domačini«, pozornost namenja tudi
»petzvezdičnemu bivanju lokalnega prebivalstva«. Turizem smo ljudje, dobro počutje
lokalnega prebivalstva pa pripomore tudi k
boljši izkušnji obiskovalcev. Nihče se namreč
v svojem domačem kraju ne bi smel počutiti
kot Indijanec v rezervatu. ・
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kamnoseštvo

VURNIK
• spomeniki, izdelovanje napisov
• okenske police, stopnice
• kuhinjski in kopalniški pulti

 GRADNJA

ENERGETSKIH
NAPELJAV

Vurnik Franci s.p.
Gradiška pot 6a
4240 Radovljica
TEL: 041 423 161
preverite ponudbo na:

www.kamnosestvo-vurnik.si

 VIŠINSKA

DELA

 POSEK IN

SPRAVILO
LESA Z
GOZDNO
ŽIČNICO

gsm: 041 356 060
gsm: 041 647 351
tilen.stefelin@siol.net
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POGREBNA SLUŽBA ZVONČEK
Dežurna služba 24 ur: 041/ 963-031

V trenutku izgube
drage osebe, vam
bomo pomagali
zmehčati bolečino in iz
ozadja tišine poskrbeli
vse potrebno za
dostojno slovo.
OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97
OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union
Ljubljanska cesta 11

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31
tel + 386 (0)4 583 26 63

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč
pripomočki za slabovidne
OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd 1

12/02/15 08:04

Kleparsko - ličarska dela za vse znamke vozil
 Prijava škodnega dogodka
 Cenitev poškodovanega vozila
 Nadomestno vozilo

Pooblaščeni serviser za vozila:

Tel.: 04 58 33 390

e-pošta: bostjan.zilih@integral-avto.si
INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice, Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
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POLETNA PONUDBA
Hišna rižota
Zelenjavna rižota s filejem postrvi
Piščančja taljata
Goveja taljata
Divjačinska taljata
Sufle
Naši ponudbi smo dodali viskije,
konjake in rum

Picerija Ukanc
Prohotel d.o.o.
Ukanc 20
4265 Bohinjsko jezero

ponedeljek ZAPRTO
torek - petek od 14.00 do 22.00
sobota - nedelja od 12.00 do 22.00
Telefon: 05 995 57 87

»BOHINJSKA DOŽIVETJA SO
SAMO EN KORAK STRAN.«
Ponudite svojim gostom
pristna bohinjska doživetja
nagrajena s certifikatom, ki
ponuja najboljše iz Bohinja –
Bohinjsko/From Bohinj.
Doživetja smo zasnovali domačini,
ki s ponosom in ljubeznijo do Bohinja
našim gostom odstiramo lepote, intimne
zgodbe in privlačnost našega kraja.
Ker cenimo Bohinj najbolj mi sami,
so bohinjska doživetja zasnovana z našim
videnjem, domačnostjo in vizijo razvoja
našega okolja. Z doživetji Bohinjsko/From
Bohinj dajemo svojim gostom najboljše.
Bohinj je letos za naše domače goste
resnično »Samo en korak stran«. Ponudimo
jim naša najbolj pristna bohinjska doživetja!

#lakebohinj #ifeelsLOVEnia #myway

več na: www.bohinj.si/bohinjsko

