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sklopu participativnega proračuna predlagan in kasneje tudi izbran s 
strani občanov. 

Stoji ob nogometnem igrišču na Nomenju do 3. septembra 2020. 
Otroci Bohinja, vabljeni, da ga preizkusite.

Navodila za uporabo:
 - uporaba modularne steze pumptrack,
 - stezo lahko uporablja naenkrat samo ena oseba!,
 - obvezna uporaba čelade,
 - uporaba na lastno odgovornost,
 - v primeru dežja, poškodbe se prepove uporaba steze, saj obstaja 

velika nevarnost zdrsa. ・

Rok                                     
za oddajo                                      

prispevkov 
v avgustu

Prispevke in fotografije pošljite najkasneje do petka, 21. avgusta, na e-naslov bohinjske.no vice@gmail.com.  
PROSIMO, DA SE ROKA DRŽITE. 

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

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

Naslednja številka izide v petek, 4. septembra 2020. Uredništvo Bohinjskih novic

Županov uvodnik

Spoštovane Bohinjke, spoštovani Bohinjci!

Smo sredi turistične sezone, za katero smo se še ne tako dolgo 
nazaj bali, da je ne bo. Takrat res nihče ni mogel vedeti, kako se bo 
situacija po Koroni obrnila. Po tihem smo vsi upali, da se bo zgodilo 
to, kar se je. Bohinj je poln in rezerviran do konca sezone. Imamo sre-
čo? Malo že, vendar mislim, da je strategija turizma , ki je trajnostno 
naravnana in zapeljana v to smer, da je naš turizem zanimiv in spre-
jemljiv za goste. V veliki meri je pripomogla tudi objava Združenja 
evropskih destinacij odličnosti, ki je Bohinj že leta 2018 uvrstilo med 
deset najboljših destinacij, tokrat pa so nas uvrstili na prvo mesto 
seznama najvarnejših destinacij po epidemiji novega koronavirusa. 
Bohinj priporočajo za obisk tako iz varnostnih razlogov kot tudi zato, 
ker je prepoznan kot ena najbolj trajnostno naravnanih destinacij v 
Evropi. Kot županu mi je v veliko veselje in v ponos, da imajo o nas 
Bohinjcih v tujini in doma tako dobro mnenje. Prav to mnenje pa nas 
vse skupaj zavezuje k dejanjem, s katerimi poskrbimo, da v času ne-
varnosti okužb do teh ne pride in da še naprej dobro poskrbimo tako 
za gosta kot za naravo. Pred vsem pa je pomembno, da se mi sami 
dobro počutimo v Bohinju. 

26. avgusta praznuje Bohinj svoj občinski praznik. Ker je letos si-
tuacija zaradi vsem poznanega virusa življenje precej obrnjena na 
glavo in ker se situacija še vedno ni umirila, imamo velike omejitve 
glede prireditev in shodov. Odločili smo se, da prireditev izpeljemo 
na prostem ob Kulturnem domu Joža Ažmana. Zunanja prireditev 
je odvisna od vremena in v primeru dežja je planirana prireditev v 
dvorani, vendar z omejenim številom gostov. V tem primeru bomo v 
dvorano povabili goste z vabili- teh je lahko največ 70. Držimo pesti, 
da bi vreme zdržalo, da bi lahko skupaj pozdravili naše letošnje ob-
činske nagrajence.  

Pred kratkim je po Sloveniji močno odmeval uspeh našega krajana 
iz Bohinjske Bistrice Marjana Zupančiča, ki med slovenskimi gorski 
tekači velja za pravo legendo te zahtevne discipline. Šeststo kilome-
trov in kar 45 tisoč višinskih metrov je pretekel v neverjetnem času 
6 dni, 12 ur in 58 min in to celo osem ur hitreje, kot so načrtovali on 
in njegova ekipa. Njegov uspeh nam je lahko vsem v ponos. V imenu 
vseh Bohinjk in Bohinjcev Marjanu  čestitam in mu izrekam priznanje 
za njegov uspeh.

Naj vam na koncu zaželim dolgo vroče poletje, prijeten dopust 
in veliko dobre volje. Pazite nase in na druge, vsekakor pa ostanite  
zdravi. 

S spoštovanjem,
župan

Jože Sodja

Postavitev pumptracka na  
Nomenju
Občinska uprava Občine Bohinj

Lani smo na Občini Bohinj prvič ponudili občankam in občanom, 
da s svojimi projekti sodelujejo pri razvoju Bohinja s participativnim 
proračunom. Pumptrack na Nomenju je eden od projektov, ki je bil v 

Foto: arhiv Občinske uprave

Popravek
Uredništvo Bohinjskih novic

V julijski številki smo objavili fotografijo novega trga v Stari Fužini 
in napačno navedli avtorja fotografije. Avtor fotografije je Tomaž Sedej, 
za napako se mu opravičujemo. ・

Predstavitev letošnjih občinskih 
nagrajencev
Zbrala Katarina Košnik

Občina Bohinj bo na slovesnosti ob občinskem prazniku v sre-
do, 26. avgusta, podelila letošnja občinska priznanja.

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 ob-
činskih priznanj. 

Pavel Zalokar, dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Stara Fu-
žina, bo ob občinskem prazniku posthumno, umrl je pred dvema le-
toma, 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 ob-
čine za posebne dosežke). 
Častni občan Občine Bohinj ‒ Pavel Zalokar
Predlagateljica: Melita Štros Mavrič

Neuničljiva dobra volja, večen optimizem, vztrajnost. Besede, s kate-
rimi se Pavla lahko na kratko opiše.

Človek, ki je bil vedno pripravljen pomagati sočloveku, aktivno so-
deloval pri razvoju krajevne skupnosti, deloval v dobrobit krajanov.
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membne ustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti (poš-
tenost, empatija, dostojanstvo človeka, enakost, pomoč potrebnim ...).

Vsake naloge se je lotila z veliko mero odgovornosti. Vedno je bila 
pripravljena na nove izzive in reševanje problemov, ne samo v službi, 
ampak tudi v svojem prostem času. Zaradi njene dobre organizacijske, 
predvsem pa vsesplošne sposobnosti in pripadnosti, ki jo je čutila od 
samega začetka svojega delovanja v zdravstvenem domu, naštejemo le 
nekaj projektov, ki jih je izpeljala:
 - organizacija in izpeljava prenove zdravstvenega doma v letu 1990, 

obnova otroškega dispanzerja, izgradnja tretje splošne ambulante, 
prenova fizioterapije, sanacija šolske zobne ambulante po poplavi 
šole, organizacija energetske sanacije v lanskem letu ...

 - prispevala je h kakovosti zdravstvene oskrbe prebivalcev Bohinja 
(ohranitev laboratorija, vzpostavitev antikoagulantne ambulante, 
delovanje in ohranitev dežurne službe ob koncu tedna, ohranjanje 
otroškega dispanzerja, povečan obseg fizioterapije ...).
Ob praznovanju 50-letnice zdravstvenega doma nas je presenetila z 

izdajo zbornika, ki ni samo spominski zbornik, ampak prava mala zgo-
dovina medicine v Bohinju, kot je napisal v uvodu Janez Burnik, dr. med..

Nam zaposlenim in našim uporabnikom so naštete stvari kar samo-
umevne, mogoče tudi zato, ker se ne zavedamo naporov in bitk, ko so 
bile potrebne za vse, kar imamo. Tega se zavedamo ob gostujočih, ki 
so nad urejenostjo in sodobno opremljenostjo naše hiše močno pre-
senečeni.

Plaketa Občine Bohinj za življenjsko delo ‒  
Stanislav Ažman
Predlagatelj: Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica

Stanko Ažman je bil rojen pred dobrimi 80 leti, v Bohinjski Bistrici, 
kjer tudi živi s svojo družino. Lahko rečemo, da je pravi Bistričan. Vso 
svojo poklicno kariero je preživel v podjetju LIP Bled. Bil je vzdrževalec 
in član investicijske ekipe, ki je razvila in zgradila štiri LIP-ove tovarne 
in dve GG-jevi mehanizirani skladišči za hlodovino v Bohinju in na Bledu. 
Svojo poklicno kariero je zaključil leta 2000 v LIP-ovi tovarni vrat na 
Rečici, kot vodja investicij in vzdrževanja. Istega leta je postal aktiven 
član našega Društva upokojencev Bohinjska Bistrica.

Najdaljšo dobo svojega prostovoljnega delovanja, 60 let, ima v Smu-
čarskem društvu Bohinj, kjer je tudi častni član. Svoj pečat je pustil kot 
član upravnega odbora, deloval je kot smučarski učitelj, trener alpskega 
smučanja in zvezni smučarski sodnik. Od leta 1960 je bil član OK pri 
najrazličnejših tekmovanjih v tekih in alpskih disciplinah. Bil je nepo-
grešljiv član ekipe Bohinja, ki je v tistih letih organizirala 5 tekem za sve-
tovni pokal v tekih. Tudi na Pokljuki, pri tekmovanjih SP v biatlonu ni šlo 
brez njega. Aktiven je bil kar 10 let. Kot veste, smo v Bohinju organizirali 
tudi tekme za svetovni pokal Telemark Bohinj in Stanko je sodeloval tudi 
tam. Deloval je kot sodnik, odgovoren za elektronsko merjenje časov. 
Vse to pa je počel z domačo vrhunsko sodniško in merilno ekipo, ki je 
organizirala smučarska tekmovanja na najvišjem mednarodnem nivoju.

Ob 70-letnici ustanovitve Smučarskega društva Bohinj, ki je bila lani, 
je skupaj z veterani pripravil projekcijo o predvojni zgodovini društva, 
ki je bila v Centru TNP Bohinjka v Stari Fužini. V spomin na 40-letnico 
prve tekme za svetovni pokal v tekih v Bohinju je objavil nekaj člankov, 
zbranih iz arhivskega gradiva društva, ki ga skrbno zbira.

V letu 1968 se je ustanovil Radioklub Bohinj in Stanko Ažman je bil 
eden izmed ustanoviteljev. Še vedno je aktivni član in častni član kluba. 
Je dobitnik veteranske zlate značke ZRS za 50-letno delovanje na po-
dročju radioamaterstva. Z radijskimi zvezami je bil vedno povezan. V 
občinske štabu TO Radovljica je bil več let odgovoren za zveze. V času 
vojne za Slovenijo pa je bil odgovoren za Zbirni center pribežnikov na 
Voglu, varoval pa je tudi skladišče orožja na Občini.

Aktiven je bil pri Zvezi VVS Gorenjske kot veteran in član UO bohinj-
skega odbora. Je udeleženec mnogih republiških veteranskih športnih 
iger v streljanju, pozimi pa na tekmovanju v veleslalomu Partizanske 
smučine v Cerknem. Povsod zastopa barve Bohinja.

S svojo karizmo je znal prepričati še tako vztrajne nasprotnike, mar-
sikomu povzročil sive lase, a vse za dobrobit krajanov »Fužine« in vse-
ga Bohinja.

Goreče se je zavzemal za razvoj krajevne skupnosti, zavzemal za pro-
jekte, ki so ugledali luč ravno v letu, ko nas je zapustil.

Gnal je razvoj kraja, izgradnjo kanalizacije, javne razsvetljave, asfal-
tiranja ceste na Vogar, vaškega jedra, pomagal otepovcem, skupaj s 
Turizmom Bohinj »zagnal« torkove večere, pomagal pri urejanju pros-
tora za mlade.

Pavel pa je bil zelo aktiven tudi v občinskem svetu, komisiji za okolje 
in prostor ter kmetijstvo in turizem, svetu zavoda Triglavski narodni 
park.

Ni »šparal« jezika, trmasto vztrajal, vendar vse za dobro Bohinjk in 
Bohinjcev.

Mnogo prezgodaj, kot sodelavec, občinski svetnik, predsednik kra-
jevne skupnosti Stara Fužina - Studor, predvsem pa kot prijatelj nas je 
zapustil.

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet, 
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.
Plaketa Občine Bohinj za življenjsko delo ‒  
Jakob Medja
Predlagatelji: člani nekdanjega Društva izgnancev  
Slovenije 1941–1945, krajevna organizacija Bohinj

Gospod Jakob Medja se je rodil leta 1928 v številni kmečki družini 
materi Mariji in očetu Janezu na Nemškem Rovtu. Zaradi suma, da 
oskrbujejo hrano partizanom, so jih 10. 2. 1944 z doma izgnali nemški 
okupatorji v kraj Eichstätt. Poleg Jakoba so izselili tudi mamo, očeta 
in pet sester. V tem času so izgnali še 12 družin iz Spodnje bohinjske 
doline, Raven in Nemškega Rovta. Gospod Medja je v izgnanstvu op-
ravljal fizična dela na kmetiji vse do konca vojne. Julija 1945 je družina 
dočakala vrnitev domov.

Po osamosvojitvi je bila leta 1991 ustanovljena DIS 1941–1945 s 
ciljem, da zberejo podatke o izgnancih, da bi le-ti dobili številko žrtev 
vojnega nasilja, uredili odškodnine žrtvam in ohranili spomin na težke 
vojne dni.

DIS KO Bohinj je bil ustanovljen 6. 3. 1993, kot tretji predsednik 
je bil 10. 5. 1997 izvoljen Jakob Medja. Uspešno je deloval vse do 
21. 2. 2020. Na kadrovske in finančne težave je g. Medja opozarjal 
že nekaj časa. Na izrednem zboru članov 25. 1. 2019 smo vsi podpr-
li predsednika, da se delovanje organizacije zaključi. Tudi z njegovim 
predlogom, da bi v spomin vsem bohinjskim izgnancem izdali zbornik, 
smo se vsi strinjali.

Tu pa se je začelo delo Jakoba Medje, ki je v pripravo zbornika vložil 
veliko truda, da je zbral vse podatke.

Zbornik Bohinjski izgnanci nam je g. Medja predstavil na srečanju 
članov 21. 2. 2020. Zbornik med drugim vsebuje zgodovino delovanja 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in KO Bohinj, spomine posa-
meznih izgnancev s seznamom Bohinjskih izgnancev.

Za izdajo zbornika se je zahvalil Občini Bohinj za sodelovanje in fi-
nančno podporo.

Gospod Medja je bil vključen v sodelovanje vseh KO GIS na Gorenj-
skem zaradi ohranjanja vezi med člani. V ta namen je vsako leto ena 
izmed KO pripravila srečanje gorenjskih izgnancev.

Gospod Medja je srečanje organiziral leta 2007 in leta 2014 v dvo-
rani Danica.

Jakob Medja je uspešno deloval vsa leta, predvsem pa se je v svojem 
delovanju izkazal kot dosleden in pošten človek.

Plaketa Občine Bohinj za življenjsko delo ‒  
Stanka Ravnik
Predlagatelj: kolektiv Zdravstvenega doma Bohinj

Stanka Ravnik je bila več kot 30 let glavna medicinska sestra Zdrav-
stvenega doma Bohinj. Odločila se je za poklic, v katerem so zelo po-
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nov, torej večji skrbi za starejše v sodelovanju z Občino. Društvo pa si 
lahko pripiše zasluge, da je sodelovanje med društvi, ki skrbijo za starej-
še znotraj občine zelo dobro. Seveda pa so nadaljevali z vsemi utečenimi 
dejavnostmi, vse od organizacije tekmovanj, pohodov, izletov, telovadbe, 
raznih delavnic, predavanj in še kaj. V soorganizaciji s Turističnim društ-
vom Bohinj so v letu 2015 organizirali tudi srečanje gorenjskih upoko-
jencev. Pomembno vlogo skupina naših članov doprinese k varni poti 
otrok v šolo ob pričetku šolskega leta, varujejo jih cel teden ob prihodu 
v šolo in iz nje. Ne smemo pozabiti, da vzorno skrbijo za Društveni dom, 
da je bivanje v njem prijetno in primerno za razna druženja. Trenutno je 
včlanjenih 735 članov, od tega 446 žensk in 289 moških.

Kako pomembna je vloga Društva upokojencev Bohinjska Bistrica v 
okviru Občine Bohinj, se je izkazalo še posebej v letošnjem letu, ko smo 
doživeli izredne razmere zaradi virusa Covid-19. Predsednik Stane Go-
renc se je povezal z županom Občine in ponudil pomoč pri šivanju mask 
in še čem. S podpredsednico Nušo Urh sta organizirala šivanje mask, 
sešile so jih naše članice in predale Civilni zaščiti Občine Bohinj. Hkrati 
smo bili v kontaktu z vsemi poverjeniki po vseh 22 vaseh, ki so predsed-
nika obveščali o morebitni pomoči potrebnim članom. Poverjeniki so za 
društvo zelo pomembni, lahko rečemo, da so srce društva.

Iz vsega navedenega menim, da si ob plodnem 70-letnem delovanju 
Društvo upokojencev zasluži Plaketo Občine Bohinj.
Priznanje Občine Bohinj za posebne dosežke ‒  
Martin Golob
Predlagatelj: Jure Sodja

Pred petimi leti je Martin Golob prišel za župnika v srenjsko faro. Z 
velikim navdušenjem je prevzel odgovornost voditi svojo prvo župnijo. 
Kot vsak, ki prvič obišče Bohinj, je tudi on Bohinj navezoval na jezero in 
cerkvico sv. Janeza Krstnika. V cerkvi sv. Janeza Krstnika je videl poten-
cial. S prenovo zvonika in dodano zgodbo smo pridobili novo razgledno 
točko, ki navdušuje tako nas domačine kot tudi vse turiste. 

Sčasoma se je v njem prebudila želja iz otroštva, to je biti novinar. Nov 
izziv je našel v snemanju vlogov, s katerimi je požel veliko navdušenje 
in prepoznavnost. Kot je zaslediti v videih, radijskih in televizijskih od-
dajah, je vedno poudaril, da je župnik v Bohinju. S tem je pripomogel k 
večji prepoznavnosti našega kraja. 

Martin je kljub trudu turističnih delavcev in kljub prepoznavnosti po-
litikov najbolj prepoznaven obraz Bohinja. Kljub temu, da ne prihaja iz 
Bohinja, je vanj vložil svoje ime, svoje srce in dušo. Njegovo neutrudno 
delo župnika v Srednji vasi je zaznamovalo obdobje združevanja ljudi v 
fari, pomoči marsikomu in navdušenega sprejema med mladimi in otro-
ci. Pomembno prispeva k bohinjskemu vsakdanu, prav tako pa iz našega 
prelepega kraja širi glas po celi Sloveniji. Ne glede na to, da je izredno 
zaposlen, se odzove vsakemu in nikoli ne pozabi na Bohinj in Bohinjce. 

Verjamem, da ga bomo pogrešali.
Priznanje Občine Bohinj za posebne dosežke ‒  
Mojca Odar
Predlagatelj: Jure Sodja

Mojca je učiteljica razrednega pouka, fotografinja, snemalka, gorska 
reševalka, učiteljica smučanja, turna smučarka, gorska kolesarka, pasja 
prijateljica, ljubiteljica gora in predvsem Bohinja. Mojca se vsaki stva-
ri, ki jo počne, popolnoma preda, zato smo predlagatelji imeli težavo 
pri tem; kaj napisati na prvo in kaj na zadnje mesto. Napisali smo 10 
nazivov, vendar bi jih zanjo lahko napisali vsaj še dvakrat toliko. Kar 
je najbolj važno, je, da je oseba z velikim srcem, ki vedno da več, kot 
prejme, ki vedno posluša, razume in priskoči na pomoč. Njene aktualne 
fotografije in posnetki narave nas razveseljujejo celo leto, obenem pa 
promovirajo Bohinj in aktivno preživljanje prostega časa v Bohinju. Kot 
gorska reševalka ima v sebi tisto ključno, in to je občutek do sočloveka 
in željo pomagati ljudem v stiski. Kot učiteljica pa lahko mladim pomaga 
najti sebe, da najdejo svoje interese in uvidijo prednosti, ki jih imamo v 
kraju, kjer živimo v objemu gora. S tem upa, da bodo mladi ostali in si 
ustvarili kakovostno življenje. 

Mojca je fantastična posameznica, ki verjame v povezovanje. Prepri-
čana pa je tudi, da je v življenju treba dajati, saj s tem ne pridobi le tisti, 
ki prejema, temveč predvsem tisti, ki daje. ・

Že 12. leto je član društva Invalid Bohinj, kjer vodi strelce pri vadbi 
streljanja in na tekmovanjih. Strelstvo je poleg smučanja aktivnost, ki se 
ji posveča z velikim veseljem, zato je bil tudi nepogrešljiv član Strelske 
družine Bohinjska Bistrica vsa leta delovanja. Kot strelec veteran pa s 
svojim strelskih znanjem organizira streljanje v našem društvu. 

Že v začetku obrazložitve smo navedli, da je član Društva upokojencev 
Bohinjska Bistrica 20 let. V društvu je član UO in je zadolžen za športno, 
posebej zimsko športno dejavnost. Je organizator in aktiven tekmovalec 
smučarskih tekmovanj in streljanja z zračno puško, pa naj bo v okviru 
društva ali širše v PZDU Gorenjska.

Zadnje leto je naš spoštovani Stanko poskrbel, da je DU Bohinjska 
Bistrica prisotno tudi na internetu. Ureja internetno stran društva 
dubohinj.si in skrbi za to, da so novice na FB vedno sveže. Skrbi tudi 
za foto- in elektronski arhiv društva. Ker nikoli ne manjka na izletu po-
hodniške sekcije, se z izletov vrne z mnogimi fotografijami. Tudi to mu 
je zlezlo pod kožo, zato vedno dobimo odlične posnetke, ki jih pripravi 
za predstavitev društvene dejavnosti. Za požrtvovalno in predano delo 
v društvu je prejel priznanje društva leta 2017 ob dnevu starejših. Vse 
to je in še počne Stanko Ažman. V domačem Bohinju je s svojim delom, 
znanjem, zanosom in družbeno angažiranostjo pustil neizbrisen pečat. 
Plaketa Občine Bohinj ‒ Društvo upokojencev  
Bohinjska Bistrica
Predlagateljica: Olga Pikon Gorišek

Kratka zgodovina Društva upokojencev Bohinjska Bistrica. Društvo je 
bilo ustanovljeno 1. aprila 1950, njegov prvi predsednik je bil Janez 
Rant. Pri ustanovitvi je bilo vpisanih samo 12 članov iz vsega Bohinja. 
Takrat niso imeli svojih prostorov, zato so se zbrali na domu enega od 
članov ali pa v gostilni. Člani odbora so bili zelo delovni, že takrat so 
znali prisluhniti tistim, ki so bili potrebni pomoči. V tistih časih je bila 
problem kurjava – nakup premoga. Leta 1960 ob 10-letnici so usta-
novili pevski zbor. Organizirali so veselico s srečelovom in del dobička 
namenili članom z majhno pokojnino oziroma bolehnim članom. Žal je 
društvo z razpadom Občine od leta 1961 delovalo kot sekcija DU Radov-
ljica. Leta 1974 s sprejetjem Zakona o društvih pa je društvo pridobilo 
prvotni status, so pa še vedno ostali povezani v Zvezi društev upokojen-
cev Radovljica. Leta 1975 je društvo štelo 472 članov.

V letu 1984 so na občnem zboru izvolili novega predsednika Ivana 
Žvaba, ki je bil zelo dejaven in jim je priskrbel prvo pisarno na krajevni 
skupnosti Bohinjska Bistrica, nato pa so zaprosili Občino Radovljica za 
prostor in dobili v uporabo stavbo opuščenega vrtca. Tega so obnovili in 
odprtje doma je bilo 29. novembra 1984. Dom je postal prijetno zbira-
lišče članov, imeli so pisarno in dvorano, ob stavbi pa tudi balinišče. Ime-
li so ženski krožek – predvsem telovadbo, ročna dela, balinarski klub, 
šahiranje, kartanje, organizirali so izlete ...

Zaradi nenadne smrti predsednika sta se do leta 1995 zamenjala še 
dva predsednika. V tem letu vlogo novega predsednika prevzame Vin-
ko Čuden. Društvo je nadaljevalo z vsemi zastavljenimi dejavnostmi. 
Predsednik društva je bil zelo aktiven na nivoju regije in republike, zato 
so organizirali veliko odmevnih dogodkov – razne proslave, srečanja, 
okrog le mize, regijske športne igre in pohode, naj omenim nekaj naj-
večjih dogodkov:
 - proslavo ob 50-letnici Društva upokojencev Slovenije v Domu Joža 

Ažmana,
 - okroglo mizo na temo novega Zakona o upokojencih, ki se je je ude-

ležila ljubljanska županja Danica Simčič,
 - srečanje gorenjskih upokojencev v Ukancu, bilo je 4500 udeležencev.

V letu 1966 je bilo članstvo v društvu najštevilčnejše. Od 892 članov 
je bilo 500 žensk in 392 moških. Vedno jim je ob strani stal tudi domači 
župan Franc Kramar. V letu 2005 so na občnem zboru izvolili novega 
predsednika Janeza Čufarja, ki pa se je moral soočiti z rušitvijo doma 
oz. stavbe starega vrtca zaradi gradnje hotela in poiskati nadomestno 
lokacijo, kar ni bilo lahko. Občina jim je ponudila stavbo bivšega LTO 
Bohinj, kjer domuje še danes in stavbi pravimo Društveni dom. V letu 
praznovanja 60 letnice ustanovitve društva, je takratna predsednica 
Matilda Arh skupaj s člani pripravila odmevno praznovanje v dvora-
ni Danica, s svojo navzočnostjo jih je počastila takratna predsednica  
dr. Mateja Kožuh Novak.

Zaradi odstopa takratne predsednice so v letu 2015 na občnem zboru 
izvolili novega, aktualnega predsednika Staneta Gorenca.

Sedanji predsednik je namenil več pozornosti socialnemu stanju čla-
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Odločitev občinskega sveta je bila tudi pogoj, da se stvari začnejo 
premikati. Po predvidevanjih naj bi, če bomo v državnem zboru uspeli 
zagotoviti sredstva, z gradnjo začeli s krožiščem na Betinovem klancu 
spomladi prihodnje leto. Začetek dela pa napoveduje tudi nadaljevanje 
in tako bi se končno lahko zaključila 70-letna agonija pričakovanja 
obvoznice, ki bo dobro služila tudi vsem Bohinjkam in Bohinjcem, ki se 
redno zatikajo v zastojih skozi Bled.

Druga pomembna zadeva je zakon o trgovinah. V tem primeru sem 
se zavzel in vložil amandma, namenjen manjšim trgovinam, ki jih ima-
mo nekaj tudi v Bohinju. Gre za to, da bi v primeru sprejetega zakona 
ob nedeljah s tem amandmajem trgovine, manjše od 200 kvadratnih 
metrov, lahko obratovale. Amandma je bil vključen v predlog zakona 
in tudi septembra pričakujem, da bo zakon sprejet in da bodo manjše 
trgovine lahko obratovale tudi ob nedeljah. To se mi zdi pomembno 
predvsem za manjše trgovine, ki jim je nedeljski promet pomemben 
za preživetje, posebej v turističnih krajih, kjer si lahko ob koncih tedna 
obetajo dodaten zaslužek tudi na račun obiskovalcev. Vemo tudi, kaj 
pomenijo zaprte trgovine ob nedeljah v turističnih krajih, zato menim, 
da je to lep dosežek in sem ponosen, da mi je uspelo. ・

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ,  
mag Janez Sodržnik na obisku na 
Občini Bohinj
OKS

OBČINA BOHINJ VABI NA  
PRIREDITVE OB OBČINSKEM  

PRAZNIKU
Petek, 21. 8. 2020 ob 18.00
SKRITO ŽIVLJENJE V KAMNU
Zoisov park – Bohinjska Bistrica

Sobota, 22. 8. 2020 od 9.00 – 13.00
PRAZNIČNA TRŽNICA
Tržnica – bohinjska Bistrica

Sobota, 22. 8. 2020 ob 18.00
KONCERT LOVSKIH ROGISTOV BOHINJ
Ceconijev park – Bohinjska Bistrica

Ponedeljek, 24. 8. 2020 ob 18:00
PREDSTAVITEV IDEJNIH REŠITEV ZA GRADNJO VRTCA V  
BOHINJSKI BISTRICI
V avli Kulturnega doma Joža Ažmana – Bohinjska Bistrica

Torek, 25. 8. 2020 ob 10.00
ŽUPANOV DAN ZDRAVJA S POČASTITVIJO BOHINJSKIH  
ŠPORTNIKOV
Ceconijev park – Bohinjska Bistrica

Torek, 25. 8. 2020 ob 18.00
OTVORITEV SPOMINSKE PLOŠČE ROZALIJI ŠKANTAR S  
PODELITVIJO PRIZNANJ ZA PREHOJENO BOHINJSKO  
PLANINSKO POT
Pri nekdanji baronovi hiši, rojstni hiši Rozalije Škantar –  
Srednja vas

Sreda, 26. 8. 2020 ob 18.00
OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE BOHINJ
Podelitev občinskih priznanj s kulturnim programom in  
nastopom Ane Soklič
Pri Kulturnem domu Joža Ažmana – Bohinjska Bistrica

Spremljajoča razstava v Knjižnici A. T. L. Radovljica - enota 
Bohinjska Bistrica: 
Rozalija Škantar – Šestova – prva ženska na Triglavu, hribolazka, 
gorska vodnica – v krilu.

*Na prireditvah bomo upoštevali priporočila Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (primerna razdalja, nošenje mask v zaprtih 
javnih prostorih, ...). Osrednja slovesnost bo v primeru dežja za 
goste z vabili v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana. ・

Iz poslanskih klopi
Franc Kramar, poslanec v državnem zboru

Spoštovane občanke in občani. Glavna tema preteklega meseca na 
Zgornjem Gorenjskem je bila ponovno južna blejska obvoznica, ki jo 
nestrpno pričakujemo tudi v Bohinju.

Na izredni seji blejskega občinskega sveta so prejšnji mesec raz-
pravljali o dveh variantah trase južne razbremenilne ceste. Na eni stra-
ni trasa, ki jo je predlagala Civilna iniciativa Mlino, in na drugi leta 
2012 sprejeta trasa po veljavnem Občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu. Občinski svet je po tem, ko na podlagi strokovnih mnenj 
soglasodajalcev v prostoru predlog trase Civilne iniciative Mlino ni bil 
sprejet, potrdila prvotno načrtovano traso Občine Bled. 

Foto: arhiv OKS - ZŠZ

V četrtek, 16. 7. 2020, je prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), mag. Janez Sodržnik 
skupaj z vodjem regijske pisarne OKS-ZŠZ Jesenice, Brankom Jeršinom 
obiskal župana občine Bohinj, Jožeta Sodjo.

Mag. Sodržnik je županu, predstavil organiziranost OKS-ZŠZ na re-
gijski ravni in cilje, ki jim ta sledi za zagotovitev nadaljnjega uspešne-
ga razvoja športa v občinah. Predstavil je vlogo in pomen občinske 
športne zveze, kot partnerja občini ter prednosti, ki jih športna zveza 
prinaša za razvoj športa v občini. Županu je predstavil tudi aktualne 
aktivnosti in projekte OKS-ZŠZ v katerih je ključno sodelovaje občin, 
kot najpomembnejših sofinancerjev slovenskega športa.

Župan, Jože Sodja je pohvalil regijsko pisarno OKS-ZŠZ Jesenice in 
predvsem aktualno obveščanje občin in športnih organizacij v regiji 
v času pandemije o ukrepih na področju športa. Predstavil je načrte, 
ki jih ima občina na področju športa ter izrazil interes za ustanovitev 
zveze in na ta način poglobitvi sodelovanja občine s športnimi društvi. 
Obljubil je podporo nadaljnjim aktivnostim za ustanovitev Športne zve-
ze Bohinj.

Vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ, Branko Jeršin je ponudil pomoč re-
gijske pisarne pri izvedbi potrebnih aktivnosti za ustanovitev zveze. 
Dogovorili so se za sklic ustanovnega sestanka s športnimi društvi na 
katerem bo sodeloval tudi župan.

Bohinj sodi z nekaj več kot pet tisoč prebivalci med srednje veli-
ke občine. Po podatkih Ministrstva za finance za leto 2019, na-
menja 21,94 EUR na prebivalca za investicije v športne objekte in  
17,26 EUR na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 
27 športnih društev. Dejavnost štirinajstih društev občina tudi sofi-
nancira prek razpisov Letnega programa športa. Bohinjska športna 
društva se ukvarjajo s smučanjem, nogometom, podvodnimi in vodni-
mi dejavnostmi, golfom, borilnimi veščinami, jadranjem, planinstvom, 
moto športom, kajakaštvom, namiznim tenisom ter splošno športno 
rekreativno vadbo. ・
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sledice slabe izvedbe in drugih morebitnih nepravilnosti nosil predvsem 
lastnik gozda.

Povezave, kjer najdete ustrezne informacije:
 - Javna gozdarska služba: http://www.zgs.si/

Izvajalci del: 
 - https://gov.si/teme/nadzor-v-gozdarstvu
 - https://www.mojgozdar.si
 - http://www.skservis.si 

Najpogostejši odkupovalci lesa na Zgornjem Gorenjskem:
 - https://www.lip-bled.si
 - http://www.ggbled.si
 - https://megales.si ・

Pohodniške novosti v Bohinju
Povzela Katarina Košnik

Bohinj je že zgodovinsko znana izhodiščna točka za vse tiste, ki radi 
hodijo v gore. Neštete poti, čudoviti razgledi in izjemne naravne danos-
ti Bohinj spreminjajo v pravi pohodniški raj. Poleg pohodniških doži-
vetij v visokogorju Julijskih Alp je Bohinjska kotlina prepredena tudi 
s številnimi sprehajalnimi in lažjimi pohodniškimi potmi, ki so odlična 
priložnost za izlet v naravi tudi za manj kondicijsko pripravljene, za 
tiste, ki raje z lahkotnim korakom uživajo v čudovitih razgledih. Prav 
zato pohodništvo v bohinjskem turizmu igra veliko vlogo. Konec kon-
cev je skozi Juliano Trail prav pohodništvo postalo eden pomembnih 
temeljev sodelovanja v skupnosti Julijskih Alp.

Letošnje novosti so predstavniki Turizma Bohinj, Planinske zveze 
Slovenije, obeh bohinjskih planinskih društev in Gorska reševalna služ-
ba Bohinj javnosti predstavili tudi na novinarski konferenci sredi julija.
Pogled v preteklost

Bohinjce so v gore vabila bogata lovišča, dobra paša in rudno bo-
gastvo, povezano s fužinarstvom. Prav te dejavnosti imajo v Bohinju 
starodavno, v predslovanske čase segajočo tradicijo. O tem pričajo 
imena gora, ki so neredko keltskega izvora. V največje višine pa si naši 
predniki niso upali. Tam gori je bil po njihovem prepričanju nekoristen 
svet groze in pogube. Tam domujejo sovražne sile, ki jim človek ni 
kos. V 18. stol. – času razsvetljenja, so Rousseaujevemu pozivu sledili 
najprej znanstveniki in umetniki, ki so si s pomočjo domačinov začeli 
utirati poti v visokogorje. Rodil se je alpinizem.

Na pobudo Žige Zoisa so leta 1778 štirje srčni možje prvi stopili na 
Triglav. Dejanje

Bohinjcev Luke Korošca, Matije Kosa, Štefana Rožiča in Lovrenca 
Willomitzerja je spadalo med prve alpinistične vzpone v Evropi. V 
stoletju po osvojitvi Triglava se je zgodovina slovenskega gorništva 
pisala skoraj izključno v Bohinju. Bohinjci so imeli pomembno vlogo 
pri nadelavi in zavarovanju prvih planinskih poti na Triglav. Gre za zla-
to obdobje bohinjskih gorskih vodnikov, ki so v svoje gore spremljali 
pomembne razumnike in alpiniste tistega časa (Baltazar Hacquet, Karl 
Zois, Valentin Vodnik, Valentin Stanič idr.). Tudi prvo slovensko gor-
niško društvo, ki je nastal na pobudo kaplana Ivana Žana, Triglavski 
prijatelji, je bilo ustanovljeno v Bohinju leta 1872. Njegovi člani so 
zgradili prvo planinsko kočo, Triglavski tempelj, na mestu današnje 
Planike. Največji razmah (gradnja planinskih koč ter nadelave poti) je 
gorništvo doživelo po ustanovitvi Slovenskega planinskega društva 
leta 1893. Danes delujeta v Bohinju dve planinski društvi (Srednja vas 
in Bohinjska Bistrica), pa tudi postaja Gorske reševalne službe in alpi-
nistični odsek. V bohinjskih gorah delujejo še druga planinska društva, 
ki oskrbujejo koče in poti.

Urejanje pohodniških poti
Turizem Bohinj je v tem letu nadaljeval z urejanjem pohodniških 

poti. Ob rednem vzdrževanju so postavili dodatne smerokaze in obno-
vili markacije na sedemnajstih pohodnih poteh in po Juliani Trail. Vseh 
sedemnajst poti in še nekaj dodatnih planinskih in kolesarskih poti 
so digitalizirali in so že prikazane v aplikaciji in na spletni strani Out-
dooractive. V pripravi je ponatis Karte pohodniških poti po Bohinju, 
ki bo izšel avgusta, poleg opisov in kartografskih prikazov 17 pohod-
niških poti bo v njem tudi Juliana Trail (etape 6, 7 in 8), ki potekajo 
znotraj Bohinja.

Poziv lastnikom gozdov
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled

V Sloveniji zaradi podlubnikov do konca junija 2020 označenih 
za posek in posekanih za preko 300.000 m³ na Zgornjem Gorenj-
skem 75.000 m³ smrek.

Do konca junija 2020 je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Območna 
enota Bled  za posek zaradi podlubnikov označila za 75.000 m³ dreves 
smreke, posekanih pa je bilo za 110.000 m³ dreves. V enakem obdobju 
lani je bilo za posek zaradi podlubnikov izbranih 125.000 m³, pose-
kanih pa za 140.000 m³. Kljub nekoliko manj poškodovanih smrek 
je prenamnožitev podlubnikov še vedno izredno visoka in ogroženost 
smrekovih gozdov na Zgornjem Gorenjskem na najvišji stopnji. 

Gozdarji ZGS v ogroženih gozdovih izvajajo poostren nadzor z name-
nom čim hitrejšega odkrivanja in sanacije žarišč podlubnikov. Revirni 
gozdarji napadena drevesa označujejo za posek ter lastnikom gozdov iz-
dajajo odločbe za izvedbo poseka in zatiralnih ukrepov. Za obvladovanje 
podlubnikov je najpomembnejše zagotavljanje pravočasnega poseka in 
odvoza neobeljenega okroglega lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda.
Smo v obdobju razvoja prve letošnje generacije 
podlubnikov 

Podlubniki, ki so preživeli zimo so izleteli iz svojih zimovališč ter 
napadli smreke v bližji in daljni okolici. Zato je treba posebno pozorno 
pregledati zlasti gozdove, ki so jih v zadnjih letih že prizadeli podlub-
niki ali jih je prizadel vetrolom, gozdne sestoje na sušnih rastiščih in 
sestoje, v katerih se je v prejšnjih letih izvajala redna sečnja in dlje časa 
skladiščil neobeljen les.  Ogroženi so tudi drugi pretežno smrekovi ses-
toji, starejši od 50 let.

S podlubniki na novo napadene smreke v tem času prepoznavamo 
po rjavem prahu, črvini, ki se nabira na dnu napadenih dreves za luska-
mi skorje, na pajčevinah in na okoliškem rastju. Podlubniki v teh na-
padenih smrekah že odlagajo jajčeca. Iz jajčec se bodo razvile ličinke, 
ki bodo z dolbenjem rovov v nekaj tednih preprečile pretok rastlinskih 
sokov, kar bo povzročilo rumeno do rjavkasto obarvanje iglic, dobro 
viden znak sušenja smreke.

S podlubniki napadene smreke je potrebno čim prej posekati, da 
preprečimo izlet nove generacije podlubnikov. Vsako nepravočasno 
posekano in obeljeno ali predelano smrekovo drevo lahko pomeni 
uničenje do dvajset dodatnih smrek. Posledica je povečanje poškodb 
gozdov ter tudi povečan obseg potrebnega dela pri obvladovanju 
podlubnikov v drugi polovici leta. Sanacija lubadark je pomembna tudi 
iz ekonomskega vidika - ko les lubadark pomodri, se njegova odkupna 
cena v primerjavi z zdravim lesom zmanjša za do 30 €/m³, odvisno od 
debeline in lastnosti lesa.
Lastnike gozdov pozivamo, naj skrbno pregledujejo 
svoje gozdove in čim hitreje izvedejo sanacijska dela

V tem najbolj občutljivem času, ko se podlubniki izredno hitro razvi-
jajo, pozivamo lastnike gozdov, da sami redno pregledujejo smrekove 
gozdove najmanj dvakrat mesečno. Če opazijo napadena ali podrta 
drevesa, naj o tem čim prej obvestijo revirnega gozdarja, s sanacijo, 
torej pospravilom poškodovanega drevja, pa lahko v tem primeru zač-
nejo nemudoma.

Večina lastnikov pa bo o napadu podlubnikov obveščena preko od-
ločbe, ki jo bo izdala gozdarska služba - ZGS. Izredno pomembno je, da 
lastniki zagotovijo izvedbo v roku, ki je določen na odločbi. Od tega je 
odvisna uspešnost zatiranja (širjenja) podlubnika in od tega je odvisna 
tudi vrednost (kvaliteta) lesa, ki lastniku zagotavlja pozitivni finančni 
učinek. Ker vedno manj lastnikov opravlja gozdarska dela sama in ker 
je sečnja in spravilo lesa tudi izredno nevarno delo, priporočamo, da 
izvajanje sanacijskih del zaupate profesionalnem izvajalcem. Pri tem, 
posebno pri manjših lastnikih nastopi vprašanje: Kje dobiti primernega 
izvajalca in koga izbrati? 

Prilagamo medmrežne povezave, kjer so na razpolago informacije 
o javni gozdarski službi, sanaciji podlubnikov, seznami izvajalcev goz-
darskih del in odkupovalcev lesa. 

Posebno opozarjamo in priporočamo lastnikom, da z izbranim iz-
vajalcem sklenete pisno pogodbo o izvedbi del in (ali) odkupu lesa. 
Občas na prisotnost lastnika gozda, ob samem izvajanju del, pri kami-
onskem odvozu lesa in ob zaključku del, je zelo pomembna, saj bo po-
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V štirih vikendih smo pripravili in iz-
vedli 4 × 4 pohode po vseh 16 etapah 
Juliana Trail, ki so bili obogateni z vse-
binskim vodenjem različnih strokovnja-
kov, domačinov in vodnikov. 16 izletov 
so organizirali in vodili v vseh destina-
cijah Julijskih Alp, s 4 izleti je aktivno 
sodeloval tudi Triglavski narodni park. 
Skupaj se je vodenih izletov udeležilo 
kar 372 udeležencev.

Na FB smo v zvezi s kampanjo pri-
pravili 8 oglasov – s temi oglasi smo do-
segli 34.952 oseb in pridobili 10.227 
dejavnosti na podlagi objave. Hkrati se 
je na FB formirala skupina Juliana Trail, 
ki skupaj šteje že 1197 oseb. ・

Društvo Gorska reševalna služba Bohinj
Miha Arh, GRS Bohinj

Bohinjska planinska pot
Martin Šolar, PZS

Pred malo več kot 40 leti, točneje 1977. leta je bila vzpostavljena 
Bohinjska planinska pot, ob Slovenski planinski poti, tako imenova-
ni »transferzali«, ena najstarejših in najlepših veznih poti v Sloveniji. 
Pot je zasnoval Egon Mihelič (oče znamenitih bohinjskih alpinistov in 
piscev Tineta in Jožeta Miheliča) ter jo posvetil 200-letnici vzpona na 
Triglav.

V Bohinju je Bohinjska planinska pot prepoznana kot izjemna dra-
gocenost in turistično pohodniški produkt, ki ga želimo negovati in na 
pravi trajnosten način ponuditi obiskovalcem Bohinja.

Bohinjska planinska pot je točkovna vezna pot, ki nas popelje do 
36 kontrolnih točk, ki so dostopne vsakemu povprečnemu planincu. 
Posebnost Bohinjske planinske poti pa je njen tako imenovani plezalni 
del, ki nas dodatno vodi na 8 brezpotnih dvatisočakov.

Vseeno pa te kontrolne točke, ki vodijo do vseh bohinjskih planin-
skih koč in vseh pomembnih bohinjskih vrhov vključno s Triglavom, 
lahko razdelimo na več skupin.
1. Lažje dostopne točke, izleti v Bohinju in nižjem sredogorskem  

zaledju;
2. Sredogorje;
3. Visokogorje – tehnično nezahtevne ture (večinoma gre za daljše 

ture);
4. Visokogorje – daljše in tehnično zahtevnejše ture, brezpotja

(priporočamo spremstvo vodnika).
Turizem Bohinj je v sodelovanju z domačima planinskima društvo-

ma izdal novo knjižico z osnovnimi informacijami, napotki o varnosti v 
gorah, poseben del knjižice je namenjen zbiranju žigov. Nova knjižica 
je na voljo v TIC-ih, na Turizmu Bohinj, dobi se tudi v kočah.

Skupaj s Planinsko zvezo Slovenije pripravljamo knjižni vodnik po 
Bohinjski planinski poti, ki bo izdan spomladi 2021. Vodnik v celostni 
podobi vodnikov založbe Planinske 
zveze Slovenije bo 44 kontrolnih 
točk zaokrožil v 25 izletov, s kate-
rimi je možno osvojiti vse vrhove 
oziroma zbrati žige na vseh kon-
trolnih točkah. 

Kraljevska tura Bohinjske pla-
ninske poti, ki bo prav tako opi-
sana v vodniku, pa bo tura Po sle-
deh prvopristopnikov na Triglav, 
ki bo potekala tako, kakor smo jo 
zasnovali v jubilejnem letu 2018 
ob 240-letnici prvega vzpona na 
Triglav! Iz doline iz vasi Savica 
preko Uskovnice in Velega polja na 
Triglav, od koder sestopamo preko 
Doma Planika nazaj na Velo polje 
in v Voje vse do Ribčevega Laza.

Daljinska pohodniška pot Juliana Trail
Martin Šolar, PZS

Juliana Trail postaja v letošnjem letu hit tudi med Slovenci. Dnevno 
sledimo povpraševanju in objavam ter hkrati beležimo posameznike in 
skupine, ki hodijo po tej vse bolj popularni daljinski pohodniški poti 
pri nas. Kampanja Moja Slovenija in aktivnosti skupnosti Julijskih Alp 
na pot privabljajo vse več pohodnikov.

Zaradi velikega povpraševanja smo že ponatisnili slovensko različi-
co malega tehničnega vodnika po Juliana Trail. Pot je v celoti označe-
na s smerokazi, 2/3 poti je tudi že markirane. Trasa poti z opisom je 
na voljo tudi na portalu Outdoor Active: https://www.outdooractive.
com/en/route/long-distance-hiking/julian-alps/juliana-trail-overall-
-tour/34541732/.
Dnevi Juliana Trail ‒ 4 × 4 

V juniju in začetku julija smo pripravili kampanjo Dnevi Juliana 
Trail. Najprej, še v času epidemije s koronavirusom, je bila kampanja 
zasnovna virtualno – digitalna kampanja, ki pa smo jo nato na srečo 
lahko izvedli tudi »v živo«.

Nova knjižica Bohinjske planinske poti

Vodnik po Juliani Trail

Izsek filma

Najprej pregled tega leta. V letu 2020 smo do 22. 7. posredovali 
dvajsetkrat:
 - reševali več kot 25 ljudi in v enem primeru živali,
 - ženske : moški, 14 : 11,
 - reševani Slovenci : ostali, 21 : 4,
 - reševani turisti: 5,
 - člani PD: 15,
 - drugo: 5,
 - nepoškodovani: 10 (če bi imeli vodnike, ne bi bilo intervencij),
 - neprimerna osebna oprema: 21,
 - pomanjkljiva oprema: 12,
 - nepoznavanje terena: 7,
 - padalec.

Visokogorje:
Priprava na pohod na Triglav ali katerega od dvatisočakov, nekaj 

napotkov in dejstev:
 - Za daljši pohod, ki terja več kot dve uri hoda, je potrebna tako fizič-

na kot psihična vzdržljivost.
 - Opremo prilagodimo vremenskim razmeram in razmeram na poti 

(glede na podlago poti), sestavlja jo: zemljevid, svetilka, primerna 
oblačila, obutev, pijača (ne alkohol), hrana, mobilni telefon. Bolj kot 
sama oprema pa je pomembno, da jo znamo pravilno uporabljati.

 - Za pohod je vedno pravi čas, samo cilje si izbiramo glede na vre-
menske razmere in naše psihofizično stanje.

 - Pohode je treba stopnjevati od lažjih, krajših do daljših in težjih. 
Kdaj imamo dobro kondicijo, običajno kar občutimo. Lahko si poma-
gamo s časovnicami, ki so objavljene pri opisih poti ali na usmerje-
valnih tablah. To so časi, ki so v povprečju potrebni za določeno pot. 
Ko prehodimo nekaj takih poti, vidimo, kam sodimo glede na čas, 
ki smo ga potrebovali, in tako lažje načrtujemo naslednje pohode. 
Tega bi se morali naučiti v planinskih društvih, alpinističnih šolah, 
oziroma najeti vodnika. 

 - Metoda 3 × 3: razmere, teren, človek.
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komentarji so bili vsi pozitivni. Ko rešujemo ljudi, je vsaj ¾ negativnih 
komentarjev.
Kako smo opremljeni Slovenci, ko se podajamo v gore, in kako 
tujci? 

Planinci so povečini dobro opremljeni, ne glede na to, od kje prihaja-
jo. Večji problem je pravilna uporaba te opreme in psihofizično stanje. 
Poseben problem pa so turisti, »ljudje posebne vrste, ki se na dopustih 
lotevajo raznoraznih neumnosti, skozi Sotesko vozijo s polovično hit-
rostjo, mislijo, da imajo povsod prednost, no, saj so na dopustu«. Take 
pa lahko srečaš v Komarči v salonarjih ali sandalih s torbico prek rame, 
saj grejo samo do jezera. Katerega pa? Črnega, seveda. ・

Novice Turističnega društva  
Bohinj
Turistično društvo Bohinj

Popestreno dogajanje v dvorani Danica čez poletno 
sezono

Turistično društvo Bohinj se je z Občino Bohinj dogovorilo, da čez 
poletno sezono do konec septembra prevzame skrb za športno dvora-
no Danica. 

TD Bohinj je dvorano prevzelo predvsem z razlogom, da bi imeli 
gos ti v kampu Danica več možnosti preživljanja aktivnega oddiha in 
v primeru slabega vremena ne bi odšli domov, pač pa lahko izkoristi-
jo možnost za igranje namiznega tenisa, badmintona, nogometa 
in košarke. Otroci bodo lahko uživali v vožnji s poganjalčki. Letošnja 
posebna novost, ki je razveselila predvsem najmlajše in njihove starše, 
je še otroško počitniško varstvo, ki je izvedeno pod strokovnim 
vodenjem in je prav tako organizirano v dvorani Danica. Vse možnosti 
so za plačilo na voljo tudi domačinom in zunanjim gostom. Cenik na-
jema rekreacije na notranjih površinah dvorane Danica je dostopen 
na spletni strani www.camp-danica.si. Vse informacije dobite tudi na 
recepciji kampa Danica. 

In še nekaj Bohinjskih:
Zakaj ne z japonkami na Vogel?

 - Zakaj pa ne, z gondolo, seveda, na kavo in nazaj.
Je dovolj, če gremo prvič v hribe samo z Googlovim zemljevidom 
na telefonu?
 - Nikakor, dokler nimamo potrebnih znanj in izkušenj, gremo z vodni-

kom oziroma nekom, ki zadeve pozna. 
Katere pohode bi priporočili tistim, ki nimajo izkušenj in se prvič 
srečujejo z alpskim svetom?
 - Priporočil bi jim organizirane oziroma vodene pohode. Če pa se po-

dajajo na pot sami, naj pridobijo ustrezne informacije, držijo naj se 
označenih markiranih planinskih poti.

Kdaj poklicati GRS za pomoč in kako je sploh s telefonskim signa-
lom?
 - Na št. 112 pokličemo GRS v primeru, ko pride do poškodb, bolezni 

oziroma zaradi kakšnega drugega razloga ne moremo varno sami 
sestopiti oziroma nadaljevati poti. Na pokritost s signalom se ne mo-
remo zanašati povsod.

Kaj storiti, če se izgubimo? Takoj poklicati pomoč ali ...
 - Če se držimo označenih poti, se ne moremo izgubiti, če pa s poti 

zaidemo zaradi različnih vzrokov, se poskušamo vrniti na markirano 
pot. 

 - Pomoč je treba poklicati pravočasno. Če se držimo časovnice, lahko 
predvidimo prihod na cilj. Noč nas lahko preseneti samo ob 14.00 
po kosilu, zvečer, ko smo še več ur od cilja, pa žal ne, to je rezultat 
slabe priprave na turo. 

Intervencij je vsako leto več:
 - do 22. 7. smo v letu 2020 posredovali dvajsetkrat,
 - v letu 2019: 98 intervencij,
 - v letu 2018: 86 intervencij,
 - v letu 2017: 72 intervencij,
 - v letu 2016: 69 intervencij,
 - v letu 2015: 51 intervencij,
 - v letu 2014: 59 intervencij,
 - v letu 2013: 66 intervencij,
 - v letu 2012: 46 intervencij,
 - v letu 2011: 48 intervencij,
 - v letu 2010: 46 intervencij,
 - v letu 2009: 61 intervencij,
 - v letu 2008: 41 intervencij,
 - v letu 2007: 53 intervencij,
 - v letu 2006: 40 intervencij.

Koliko gorskih reševalcev je na postaji GRS Bohinj?
V društvu je 53 članov, ki so usposobljeni za uspešno izvedbo in-

tervencij. V svojih vrstah imamo inštruktorje, inštruktorja letalskega 
reševanja, zdravnike, medicinske delavce, reševalce letalce, vodnike 
reševalnih psov. Področje reševalnega dela obsega območje občine 
Bohinj, ki po površini meri 333 km². Dve tretjini oz. 66 % teritorija leži 
znotraj Triglavskega narodnega parka. Skrajna zahodna točka sega do 
Lanževice, skrajna vzhodna je planina Pečana. Skrajna severna in hkra-
ti najvišja točka je Triglav in skrajna južna točka je Matajurski vrh v 
verigi Spodnjih bohinjskih gora.
Kako smo organizirani? Ali nas je dovolj? Kako dežuramo?

V poletni sezoni smo razdeljeni v pet skupin. Ob vikendih in prazni-
kih dežura ena skupina, ki je pripravljena za čim hitrejše posredovanje, 
če pa potrebujemo večje število reševalcev, aktiviramo celotno moštvo. 
Trenutno še obvladujemo situacijo, čeprav imajo nekateri člani težave 
z delodajalci, ki jih neradi spuščajo na akcije ali usposabljanja. V veliko 
pomoč pa nam je dežurna ekipa na Brniku. Seveda pa je vedno treba 
pomlajevati moštvo, pri čemer smo kar uspešni.

Veliko prostega časa pa nam vzamejo tudi razna predavanja na temo 
preventive, spremljanje pohodov in dežurstva na raznih prireditvah.
Ali je med ljudmi, ki jih rešujemo, veliko nespametnih, ki podce-
njujejo nevarnosti?

Raje bi rekel, da nevarnosti v gorah veliko ljudi ne pozna, ko pa se jih 
zavejo, je običajno rešitev samo še klic na 112.
Katera je bila letos najbolj nenavadna akcija?

Reševanje krave, na družbenih omrežjih je bilo prek 30.000 ogledov, 

Foto: Alen Kosmač

Animacija v Kampu Danica in gostilni Danica

Foto: arhiv TD Bohinj
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Gospodu Krstu Tripiču smo sladico ter maketo sicer predali v ožjem 
krogu, saj smo se držali vseh predpisov zaradi covida-19, ste pa zato 
vsi lepo vabljeni, da si maketo ogledate pred Hotelom in restavracijo 
Tripič, se poslikate in nam tudi kako fotko tudi posredujete.

Presenečenja so pozitivna stvar življenja in vsako presenečenje, ki 
ga kadar koli doživimo, v nas pusti lepo pozitivno sled, ki se je spomi-
njamo vse življenje. Zakaj ne bi bilo prijetnih presenečenj, ki bi naša 
srca napolnila s pozitivno energijo, čim več, in tako bi bili ljudje bolj 
srečni, veseli in nenazadnje tudi bolj zdravi – saj je smeh pol zdravja. ・

Iz bohinjskih planinskih društev
Barbara Sušel, tajnica PD BB

V mesecu juliju že 
vrsto let obeležujemo 
Dan bohinjskih pla-
nincev. Do podpisa-
nega Uskovniškega 
sporazuma v lanskem 
letu, v katerem sta se 
bohinjski planinski 
društvi dogovorili za 
sodelovanju na mnogih področjih, ustanovili skupne odseke in poveza-
li obstoječe odseke, je prišla tudi ideja, da se Dan bohinjskih planincev 
praznuje izmenično, na Orožnovi koči in Uskovnici.

Tako je bila letos gostiteljica PD Srednja vas.
V čudovitem dnevu, 5. julija, sta društvi organizirali tri vodene poho-

de in en kolesarski izlet. 
Robert Klančar je svojo skupino vodil iz Srednje vasi preko Slatovni-

ka–Mali Ptonc–Čateže–Javornica–razglednik Breznik–planina Ši–Pra-
protnica–Uskovnica.

Druga tura je imela zanimivo zasedbo, in sicer so se Dneva bohinj-
skih planincev že drugo leto zapored udeležili planinci iz PD Ruše pri 
Mariboru. Tina Bijol in Jernej Hribar sta štajersko druščino peljala iz 
Stare Fužine ob koritih Mostnice do koče na Vojah, od tu pa so nada-
ljevali pot po dolini Voje h koči na Uskovnico.

Tretja tura je bila malček daljša in zahtevnejša, saj smo se podali na 
Ablanco, tisto »škrbino« pred Velikim oz. ob Velikem Draškem vrhu, 
skratka iz Studorskega prevala se gre gor ... kakor pač gledate.

turizem in gospodarst vo, iz naših kra jev

V juliju in avgustu smo za goste kampa, pa tudi za vse ostale, pri-
pravili zanimiv animacijski program. V mesecu avgustu tako vabimo 
na pohode z baklami, hata jogo ter predstavitev sirarstva. V gostilno 
Danica pa vabimo na Slovenske večere z glasbo in stojnice. Vse aktu-
alne dogodke lahko spremljate na FB Camp Danica Bohinj in na FB 
Gostilna Danica. ・

Tripiču so bohinjski ljubiteljski 
vinarji pošteno zagodli
Bohinjski ljubiteljski vinarji

Foto: Maja Sušnik                                         

Ustekleničena je zadnja steklenica naše fermentirane pijače z doma-
čih brajd, naš Bohinc letnik 2019. Gospod Koder, naš kletar v vinski 
kleti pri Žvabu na Bitnjah, se je tudi letos odrezal več kot odlično. Brez 
njegovih pridnih rok Bohinc ne bi bil to, kar je. Seveda moramo po-
hvaliti še ostale pridne roke, ki so vse leto pomagale pri dozorevanju 
Bohinca.

Da ne bi bilo do našega tradicionalnega potopa in dviga Bohinca iz 
jezera preveč dolgočasno, smo se bohinjski ljubiteljski vinarji odločili, 
da našemu idejnemu vodji projekta Bohinc, gospodu Krstu Tripiču, eno 
pošteno ušpičimo. Skupaj z bohinjsko vinsko kraljico Majo Sušnik smo 
se skrivaj zmenili, da mu naredimo maketo Bohinca in sladico Bohinc, 
maketo pa postavimo na tisto mesto, kjer se je prvi Bohinc leta 2012 
tudi rodil, pred Hotel in restavracijo Tripič v Bohinjski Bistrici. Plato 
za izdelavo makete smo dobili v LIP Pohištvu Bohinj (direktor Niko 
Ravnik), naša vinarka Tatjana Mikelj, ki res odlično slika, pa je že ve-
selo vihtela čopiče ter po plati naslikala steklenico Bohinca. Dokončen 
izgled makete je dodal naš vinar Bojan Česen, pri oblikovanju pa mu je 
pomagal tudi vinar Klemen Vovk.

Da pa se ne bomo le fotografirali, smo se odločili, da se bomo tudi 
sladkali. Metka Ličef, odlična kuharica in slaščičarka, je naštudirala 
sladico s pridihom bohinjskega grozdja ter z oblikovalskimi sposob-
nostmi oblikovala in spekla sladico, ki jo je poimenovala Bohinc. Bilo 
jo je kar škoda načeti, ker je bila res čudovito oblikovana, še bolj pa 
okusna, v ustih se nam je vsem kar topila. 

Foto: Maja Sušnik                                         

Foto: Janko Arh

Foto: Robert Klančar
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Počitniški julij v Društvu  
upokojencev Bohinjska Bistrica 
Olga P. Gorišek, DU BB

Na začetku meseca julija smo se na sestanku zbrali vsi, člani UO, NO 
in poverjeniki. Predstavnica občine, Iva Lapajne, nas je seznanila, kako 
potekajo aktivnosti v času najhujše omejitve gibanja in med umiritvijo 
koronakrize ter kako moramo ravnati naprej, saj se pojavljajo nove 
okužbe. V grobem je orisala, kako poteka delo oz. s čim vse se sreču-
je na terenu. Zato je posebej poudarila, da je pomembno sodelovanje 
med vsemi društvi, ki je v naši občini zelo dobro. Poverjeniki so tisti, ki 
poznajo svoje domače okolje in so prvi, ki zaznajo morebitne težave in 
stiske ljudi v svoji sredini, pa naj bo starejših ali koga drugega. 

V nadaljevanju je predsednik predstavil delovanje pisarne v juliju in 
avgustu. Zaradi trenutne situacije, povečanja okužb, se spet omejujejo 
druženja, zato bo pisarna zaprta do septembra, do takrat pa lahko po-
kličete; predsednika Staneta Gorenca na tel. št. 041 406 375, bla-
gajničarko Anico Murovec na št. 041 608 757 ali tajnico Andrejo 
Čoralič na št. 041 508 714. Andreja je tudi zamenjala Olgo Repinc, 
ki je z delom prenehala iz osebnih razlogov. Poverjenike je predsednik 
obvestil, da bodo po pošti dobili obrazce z navodili za nabavo kartice 
za brezplačen prevoz z avtobusom in vlakom, ki jih bodo posredovali 
članom. V okviru socialnega programa za starejše bodo obiskali vse 
člane, stare med 80 in 85 let, in jih povprašali po počutju in če kaj pot-
rebujejo v smislu pomoči na domu, prevozov ali glede zdravja. Hkrati 
pa nas vse naproša, da se držimo dnevnih navodil v medijih in pazimo 
na svojo varnost z nošenjem mask, kjer je to obvezno. Vsem skupaj pa 
je cilj, da poskrbimo za boljšo kvaliteto življenja starejših.

Naslednji dan smo se udeležili predavanja o prostovoljstvu, ki ga 
je pripravila Občina Bohinj v sodelovanju z Zavodom Tri in Sloven-
sko filantropijo. Predavanje je bilo zanimivo, veliko smo se pogovarjali, 
spraševali in izvedeli mnogo zanimivega. Lahko pohvalim udeležbo 
društev Bohinja, bila je raznolika, veliko tudi moških, seveda smo bili 
najštevilčnejši iz našega društva.

Julijsko vreme je bilo naklonjeno tudi pohodnikom, ki so se tokrat 
odpravili na Vogar. Vodja Janez Pikon je zapisal:

Razglednik nad Odarčkovim oltarjem, mimo je iz doline vodila strma 
stezica, ponudi pogled zahodno na jezero in gore. Začnemo s parki-
rišča ob predelu Vorenčkovca pred travnikom Obla Gorica (Pri križu), 
zahodno ob vasi Stara Fužina. Razgled z roba planine Spodnji Vogar od 
spomenika padlim planincem, železničarjem nad Bohinjsko dolino in 
Bohinjskim jezerom. Proti vzhodu vidimo prostrano planoto Pokljuke z 
bližnjo planino Zajamniki, Studor in Rudnico, južno nad Bohinjsko doli-
no s pogledom venca gora od Črne prsti preko Rodice, Vogla, Vrh nad 
Škrbino, Podrte gore do Bogatina, proti zahodu se na severni strani 
Bohinjskega jezera vleče rob planote s Pršivcem, zadaj so nad zatre-
pom ob Savici vzhodna pobočja Komne, Komarče z gorami do Triglava 
in sosednje vrhove.

iz naših kra jev

Aleš Habjan, ki je vodil našo skupino, nas je popeljal iz Uskovnice, 
skoz ali čez (hmmm ...) Čiprije in Trstje, na planino Zg. Tosc. Od tu smo 
nadaljevali pot na Studorski preval, kjer smo odložili palice in se malo 
»po vseh štirih« podali na Ablanco. Skupinska fotografija in obvezen 
žig v BPP, saj je Ablanca v plezalnem delu BPP.

Grega Šilc pa se je na kolesarski izlet s svojo skupino kolesarjev po-
dal iz Srednje vasi do Blatc, preko Loma proti koči na Uskovnico.

Ob 13. uri je bilo pri koči na Uskovnici že pestro, zbrane so bile že 
vse skupine pohodnikov in kolesarjev. Pridružili so se nam tudi ostali 
planinci iz obeh društev in v prijetnem ozračju lepega dne smo Dan 
bohinjskih planincev obeležili s kratkim kulturnim programom. Zapeli 
so nam fantje iz MPZ Franc Urbanc, na harmoniko in bariton pa sta 
zaigrala Andrej in Gašper.

Pozdravili so nas predsednika obeh društev Anka Medja in Jaka Zu-
panc ter podpredsednik PZS Martin Šolar.

Naš zvesti član, spremljevalec in pohodnik pa je tudi naš župan Jože 
Sodja.

Z nekaj pozdravnimi besedami nam je izkazal svojo naklonjenost in 
podporo, da tako druženje v planinskih krogih človeku prinaša same 
pozitivne stvari.

Iskrena hvala županu!
Še dve, tri pesmi in že smo komaj čakali, kaj so nam dobrega pri-

pravili za kosilo. Ob misli na okusno obaro in čudovite žgance in pa  
mmm ... domač kruh se mi še zdaj pocedijo sline.

Hvala za lep dan, lepe ture in še na mnoge take dni!
Naj vas še povabimo na Dan alpske možine. Kraljice Alp. Ste že vide-

li, kje se skriva? Kje se razkošno bohoti in v zaenkrat še dokaj neokr-
njenem svetu razvaja s svojim cvetenjem in lepoto?

Pridružite se nam na pohodu 2. avgusta s planine za Liscem proti 
Črni prsti. Na poti boste »zašli« v njeno kraljestvo.

Naslednji pohod pa bo 9. avgusta – Vrtaška planina (1462 m) in 
Vrtaško sleme (2077 m). Vodi Robert Klančar.

In ker je poletje in čas ugoden za hojo po okoliških hribih, naj vas še 
enkrat spomnimo na knjižico Bohinjske planinske poti.

V prodaji je že prenovljena knjižica. Kupite jo lahko na Turizmu Bo-
hinj, ki se mu ob tej priložnosti zahvaljujemo za vso finančno podporo 
pri izdaji.

Prav tako pa knjižico lahko dobite na obeh društvih.
Lepe poletne dni vam želim! ・

Foto: Barbara Sušel

Foto: Tina BIjol

Pohod na Vogar, foto: J. Pikon 

Razpored aktivnosti v mesecu avgustu 2020:
• v avgustu 2020: bovling v Eco hotelu Bohinj. Vse zainteresirane 

prosimo, da se javijo podpredsednici Nuši Urh, tel. št. 031 404 675;
• 4. avgusta 2020: šahovski turnir ob 18. uri oz. vsak prvi torek v 

mesecu; 
• 19. avgusta 2020: turnir v pikadu ob 16. uri, vsako tretjo sredo v 

mesecu v društvenem domu na Bohinjski Bistrici;
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IN MEMORIAM
Angela Hodnik (1915‒2020)
Marija Cvetek

Vse ima svoj čas in vsak opravek ima svojo uro pod nebom ...
(SP, Pridigar 3,1)

Izteklo se je dolgo in 
ustvarjalno življenje naše 
najstarejše Bohinjke An-
gele Hodnik, po domače 
Htorove iz Stare Fužine. V 
106. letu starosti se je 28. 
junija poslovila od tega 
sveta v Domu sv. Martina 
v Srednji vasi, kjer je žive-
la zadnja štiri leta. 

Rodila se je med prvo 
svetovno vojno, 10. janu-
arja 1915. leta, medtem 
ko je bil njen oče v vojski. 
Ganljivi so njeni zgodnji 
spomini na veliko vojno 
in na očeta, ki ga je prvič 
videla šele, ko se je vrnil s 
fronte. Angela je bila zad-
nja bohinjska pričevalka 
o dogodkih in »lastnih« 
spominih iz teh hudih 
časov. Pripovedovala je 
o velikem pomanjkanju 
hrane in drugih potreb-
ščin. Njihovo družino je 
pred lakoto obvaroval najstarejši brat Valentin, akademski slikar in 
fotograf, ki je med vojno fotografiral vojake, predvsem oficirje, ti pa so 
mu v zameno za fotografije nosili sladkor in druga živila. Valentin, ki 
je bil invalid, je v očetovi odsotnosti delal na domači kmetiji in materi 
pomagal skrbeti za mlajše sestre in  brate. Angela je bila sedma izmed 
osmih otrok, imela je tri sestre in štiri brate. Druga svetovna vojna ji je 
vzela najmlajšo sestro Ančko in brata Franca. Brat Janez se je smrtno 
ponesrečil v hribih, Valentin pa si je leta 1935 vzel življenje, saj se 
je zaradi poškodovane roke moral odpovedati svoji največji ljubezni, 
slikarski umetnosti, s katero se je tudi preživljal. Občutljiva umetniška 
duša, ki je globoko doživljala tragiko mladih življenj med 1. svetovno 
vojno (na vojaškem pokopališču v Ukancu je vsem vojakom zastonj 
postavil lesene križe), ni našla izhoda iz lastne življenjske tragike. An-
gela je bila nanj še posebej ponosna, bila je tudi varuhinja njegovih 

iz naših kra jev

• v avgustu 2020: pohod na Porezen, termin je odvisen od vremena, 
zato bodo pohodniki obveščeni na običajen način.

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

Na koncu naj se pohvalimo! Veseli smo dejstva, da bosta letos na ob-
činskem prazniku 26. avgusta občinsko nagrado prejela Stanko Ažman 
(plaketo Občine Bohinj za življenjsko delo) in naše Društvo upokojen-
cev Bohinjska Bistrica ob 70-letnici delovanja (plaketo Občine Bohinj). 
Iskrene čestitke! 

Vabljeni v društveni dom na Bohinjski Bistrici, ki je odprt vsak dan!
Naša pisarna bo spet odprta v septembru. Uradne ure bodo kot 

doslej: vsako sredo med 16. in 17. uro. ・

Korlu v spomin
Jure Sodja, za Triatlon jeklenih Bohinj, vodja tekmovanja

Spoštovani prijatelji špor-
ta in triatlona jeklenih,

z žalostjo v srcu vam spo-
ročamo, da je umrl legenda, 
»ata in mama« Triatlona 
jeklenih, Karel Medvešček - 
Korl. 

Vsi, ki ga poznate, veste, 
da je triatlon v Bohinju bil 
in ostal zaradi njega in tudi 
njegovi nasledniki se veli-
kokrat trudimo zaradi nje-
gove energije, ki jo je v pre-
teklosti vložil v ta dogodek.

»Zavedamo se, da je vsak 
tekmovalec kralj in da smo 
mi organizatorji tu za tek-
movalce in ne obratno,« je 
njegova znamenita misel, 
ki je vodilo za marsikoga in 
bi ji morali slediti ne samo 
na prireditvah, pač pa tudi 
v vseh javnih službah ipd. 
Korl je imel ob sebi ekipo, 
ki je bila kos vsem izzivom. 
Zavedal se je, da sam ne bi 
zmogel vsega in organiza-
torji so se veselili sodelova-
nja z njim, saj je bilo vedno 
pestro in delavno do zaključ-
ka uspelega triatlona.

Osebno naj povem, da je 
bila zame izredna čast, ko 
me je Korl poklical pred več 
kot desetletjem in mi dejal: 
»Jure, ti baje rad na teh pri-
reditve govoriš in jih vodiš, 
pa me zanima, če bi prišel 
odvodit Triatlon jeklenih?« 
Takrat se je tudi meni zgodi-
la ljubezen na prvi pogled in 
zato bom Korlu večno hvale-
žen, da sem dobil priložnost 
biti del te lepe zgodbe.

Korl nosi zasluge, da se 
je triatlon ohranil v svojem 
sijaju, saj ga je organiziral dvajset let.

Na letošnjem triatlonu bomo počastili spomin na legendo – Korla, 
naj počiva v miru.

Od Korla so se poslovili z raztrosom pepela v Ljubljani, mi pa vemo, 
da bo večno ostal v naših krajih ob jezeru, pa proti Pokljuki ter Vodni-
kovi koči, kjer je cilj triatlona, in pa v naših srcih.

Slava mu. ・

Foto: arhiv Triatlona jeklenih Bohinj

Foto: arhiv Triatlona jeklenih Bohinj

Angela v mladih letih, foto: iz arhiva  
družine Hodnik

Botra Angela čaka na ladjo, svojo krščenko. Foto: Marjeta Hodnik
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določenim omejitvam se je zbralo kar nekaj pohodnikov, praporščakov 
in gostov, med katerimi je bil tudi župan občine Bohinj Jože Sodja, 
prisluhnili so krajšemu kulturnemu programu ter slavnostni govornici 
predsednici ZZB za vrednote NOB Radovljica, tov. Danijeli Mandeljc, ki 
je izpostavila naslednje:

Bolezen navadno zareže v posameznika oziroma ožji krog, tokrat pa 
je zaustavila in upočasnila dobršen del sveta in z njim tudi Slovenijo. 
Razmeram primerno smo se na OO odločili, da se 35. Spominski pohod 
premakne v leto 2021, da pa humana dejanja patrulj iz let 44 in 91 
vseeno letos niso pozabljena, se je na Triglav podala spominska pa-
trulja, sestavljena iz vseh veteranskih organizacij. Tokratna patrulja je 
svoje poslanstvo opravila v imenu vsakoletnih pohodnikov. Hvala vam! 
Tudi zaključno slovesnost je zamenjal le skromen, pa zato nič manj slo-
vesen zaključek, ki poteka tukaj pred vojašnico Rudolfa Badjure. Vse to 
je pripravljeno z enim samim namenom – ne pozabiti patrulj iz let 44 
in 91, ne pozabiti, kakšna, predvsem pa krvava je bila pot do današ-
nje samostojne Slovenije. Domovine, ki je premalo spoštovana in vse 
prevečkrat zlorabljena s strani vladajočih, tistih, katerih večna obljuba 
narodu je, da bodo delovali le v njegovo korist. Pozabljena obljuba v 
trenutku, ko prestopijo prag vladajočih in njihova največja skrb posta-
ne le polnjene lastnih žepov in želja, da vnaša razkol med državljani na 
račun zanje prirejene zgodovine. Ne poteka, kot si želijo. Temu pripo-
morejo tudi taki dogodki, kot je današnji, in pa vsi tisti posamezniki, ki 
ločijo domobrance od partizanov, se zavedajo, kaj fašizem je in se mu 
ne mislijo klanjati po zgledu samega predsednika države. Ostanimo 
taki, zavedajmo se vojnih grozot in jih prenašajmo na mlade, če jih 
že šolski sistem ne more. Varujmo vrednote: domoljubje, uporništvo, 
tovarištvo, enakost in poštenost, vrednote, ki so bile vsekakor odloču-
joče pri izidu vojne. Vidite kaj takega pri vladajoči strukturi? Besede 
pokojnega Ivana Omana so zanjo še kako aktualne – ni važno, da je 
pismen, glavno da je naš.

Toda »narod, ki ne živi iz svojih korenin, narod, ki po pomembnih 
možeh in ženah ter legendarnih dogodkih ni globoko zakoreninjen v 
svoji preteklosti – tak narod ni dovolj stabilen, ker v sedanjost iz po-
nujenih vrednot preteklosti ne more črpati dovolj sokov lastne identi-
tete,« to so besede 97-letnega partizana, znanega predvsem z Menine 
planine – Franca Severja - Frante.

»Ne dovolimo, da bi bila zgodovina poražencev 2. svetovne vojne 
spre obrnjena v zgodovino zmagovalcev« pa so besede zgodovinarja 
Martina Premka. Vredne razmisleka!

Hvala vsem, ki spoštujete tovarištvo, kovano v krvi in solzah, spoštu-
jete zgodovino in se znate zoperstaviti vsem, ki trdijo drugače. V želji, 
da se naslednje leto vidimo v običajni sestavi, vsem še naprej želim 
lep dan.

Za ogled proslave se prijavite na: https://youtu.be/CzZkwCQdQ0I. ・

Spominska svečanost na Vodiški 
planini
Danijela Mandeljc, predsednica Združenje borcev za 
vrednote NOB Radovljica

5. avgust, dan ustanovitve Cankarjevega bataljona, je praznik občine 
Radovljice. Ob tej priliki je bila spominska svečanost vedno ob Parti-
zanskem domu na Vodiški planini, kjer se je v zavetju jelovških gozdov 
bataljon formiral.

Že v lanskem letu je vzklila ideja, da se spremljajoče objekte Parti-
zanskega doma obnovi in uredi okolico, da bo praznične dni leta 2020 
pričakal dostojno. Krepko nam je zagodla epidemija. Pa vendar nam je 
po dobrih 700 urah prostovoljnega dela uspelo. Svečanosti, kot smo 
je vajeni, zaradi nastalih razmer žal ni bilo. Združenje je ob skromni 
udeležbi praporov in članov ter nekaj zahvalnih besedah takratnemu 
dejanju položilo venec.

Ker pa je Vodiška planina in z njo tudi Partizanski dom priljubljena 
izletniška točka, od 1. do 8. avgusta 2020 poteka praznični teden, kjer 
se bodo dobrote običajno prazničnega dneva razpotegnile. Tako boste 
lahko posamezno in v skladu s priporočili opravili prijeten izlet, počas-
tili praznik in se tudi spomnili dogodka, ki mu je praznik namenjen.

Hvala in vse dobro! ・

iz naših kra jev

slikarskih in fotografskih stvaritev. Vseskozi je bila na voljo vsakemu, 
ki je raziskoval bratov umetniški opus. Več njegovih del je podarila 
tudi Gorenjskemu muzeju. Bila je prava zakladnica bohinjske duhovne 
dediščine; več njenih pripovedi je že objavljenih, saj predstavljajo kul-
turno in duhovno zavest domačega kraja.

Angela je bila bistra deklica, a takrat ni bilo možnosti, da bi se šolala. 
Že za Bavanta vemo, kako težko se je preživljal, ko je študiral v Zagre-
bu. Tudi ona je bila slikarsko nadarjena, naslikala je nešteto slik, pred-
vsem z bohinjskimi pokrajinskimi motivi. Njene slike in drugi izdelki 
krasijo mnoge domove po Bohinju in tudi v tujini. Poslikala je nešteto 
lesenih majolik, lesenih skrinj itn. Njene spretne roke so ustvarile tudi 
čudovite vezenine, kvačkane izdelke in pletenine. Vse, česar se je lotila, 
je bilo izdelano natančno in z velikim estetskim občutkom in užitkom. 
Bila je tudi dobra šivilja, kar ji je še posebej prišlo prav med vojno. Ta 
jo je zatekla v Beogradu, kjer je služila kot gospodinjska pomočnica. Ko 
so Nemci bombardirali Beograd, sta s prijateljico zbežali in se z vlakom 
odpeljali do Zagreba. Tam je čakal samo vlak, ki naj bi odpeljal ljudi na 
delo v Nemčijo. Tudi onidve sta se postavili v vrsto in se prijavili za to 
delo, ker sta mislili, da bosta lahko nekje v Sloveniji izstopili iz vlaka 
in se odpravili proti domu. A vlak ni nikjer ustavil in tako sta se znašli 
v Nemčiji. Angela je delala v tovarni orožja in stanovala pri družini, 
s katero je prijateljevala do konca življenja. Potomci te družine so jo 
obiskovali ob njenih pomembnih obletnicah in pospremili so jo tudi ob 
poslednjem slovesu. Med vojno jim je v prostem času tudi šivala. Znali 
so ceniti delo njenih zlatih rok in vseskozi jih je razveseljevala s svojimi 
umetelnimi izdelki.

Angela je že pred vojno služila na Jesenicah in na kmetiji na Lanco-
vem ter v družini radovljiškega zdravnika. Ko se je po vojni vrnila iz 
Nemčije, se je petnajst let posvečala domači kmetiji. Nato se je zapos-
lila kot natakarica v gostilni pri Mihovcu, od tam je šla v hotel Jezero, 
nazadnje pa je delala v stari »menzi« v Stari Fužini, kjer so danes Apart-
maji Triglav. Angela tudi v pokoju ni nikoli mirovala. Dokler ji vid še ni 
toliko opešal, je slikala; nazadnje je lepila posušene cvetlice v umetelna 
tihožitja in jih uokvirjala z lesenimi okvirčki.

Bila je zelo duhovita in rada se je pošalila tudi na račun politikov, ki 
jim ni prizanašala s kritičnimi pripombami. Zadnja leta je bila njena 
častitljiva starost deležna velike pozornosti in spoštovanja. Ko jo je žu-
pnik Martin Golob, ki ga je še posebej »obrajtala«, v enem izmed svojih 
vlogov vprašal po receptu za dolgo življenje, mu je hudomušno odvr-
nila: »Gun jə rekov, da umret na smeš.« Večkrat pa je rekla, da moraš 
fest devat, pa slab jest. Tudi »na račun« smrti se je znala pošaliti:»Čé 
(kje) že hod ta Matilda?! Se se jo prov nəč na bojim. To j pa gvišno, da 
me bo ankret pršla isket.«

Angela je vseskozi trdo delala, a bila je trdnega zdravja, h kateremu 
je pripomogel tudi njen način življenja. Bila je zmerna, skromna in pre-
udarna. Vse njene značajske lastnosti: zdrava kmečka pamet s pravo 
mero kritičnosti, življenjska radost ter pokončnost so navduševale in 
opogumljale vsakega človeka, ki je imel to srečo, da jo je poznal. Zato 
ne preseneča, da so ji ob stotem rojstnem dnevu njeni sovaščani pri-
pravili nepozabno praznovanje v Kulturnem domu v Stari Fužini.

Občudovali smo Angelin odličen spomin, ki je ni zapustil do zad-
njega dne življenja. Dokler je zmogla, se je z neizmerno voljo in vese-
ljem posvečala ustvarjalnemu delu, ki jo je vseskozi »držalo pokonci«. 
Dokler ji nista skoraj popolnoma opešala vid in sluh, je rada brala in 
poslušala glasbo. 

Občudovali smo njen prefinjen estetski čut in prirojeno eleganco, ki 
se je izražala v njenih kretnjah, v oblačenju in v vsestranski urejenosti. 
Njena velika ljubezen so bile tudi rože. Vedno nam je pripovedovala, 
kako je poskušala iz semen vzgojiti planinsko cvetje in kako je s pove-
čevalnim steklom spremljala njegovo rast. Ljubezen do vsega lepega, 
dobrega in plemenitega je dajala smisel njenemu dolgemu in ustvar-
jalnemu življenju. ・

Spominski pohod na Triglav
Martin Gorišek, tajnik ZZB KO Bohinj

V soboto, 11. 7. 2020, je organizacijski odbor spominskih poho-
dov, borcev, veteranov vojne 1991 in slovenskih častnikov na Triglav 
s krajšo slovesnostjo pred vojašnico Rudija Badjure na Pokljuki sim-
bolično obeležil povratek patrulj 1941–1991–2020 s Triglava. Kljub 
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Poleg vsega naštetega se je utrdila prižnica, ki ji ni dosti manjkalo, 
da bi padla, zadnja vrata v cerkvi in vrata v lopi so se »speskala«, uredil 
se je kamniti tlak v lopi pod zvonikom in kamnite stopnice v zakristijo.

Pri obnovi so bili dejavni vaščani Jereke, odzvali so se tudi nekateri 
iz Srednje vasi in Češnjice. Vsa obrtniška dela so izvajali domači obrtni-
ki. Skupno je bilo v štirih mesecih, kolikor so trajala obnovitvena dela, 
opravljeno več kot tri tisoč ur prostovoljnega dela, delno je bil darovan 
tudi material.

Z dobro voljo in požrtvovalnostjo se podružna cerkev svete Marjete 
v Jereki blešči v novi preobleki. ・

O zgodovini cerkve sv. Marjete 
Antiohijske na Jereki 
Matevž Remškar, mag. um. zgod., konservator,  
ZVKDS OE Kranj

Obvestilo
Lovska družina Bohinjska Bistrica

Lovska družina Bohinjska Bistrica za potrebe krmiljenja divjadi zbira 
odvečna jabolka in drugo sadje. Za prevzem se dogovorite z lovci na 
tel. številkah 041 405 318 in 031 330 448. ・

Cerkev sv. Marjete v Jereki v novi 
preobleki
Polona Odar

Foto: Mojca Odar

Foto: Mojca Odar

Foto: Mojca Odar

Cerkev sv. Marjete na Franciscejskem katastru, pred 1828.

Skoraj do stopinje natančno s prezbiterijem na vzhod orientirana 
cerkev stoji na vzpetini na jugozahodnem robu vasi. Neka listina s 16. 
avgusta 1494 nam poroča o tem, da nedvomno vsaj že dobrih 520 let 
na Jereki stoji cerkev sv. Marjete. Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da 
je bil prostor, na katerem stoji današnja cerkev, posvečen že več stole-
tij prej. Trenutna podoba cerkve je sicer v veliki meri iz prve polovite 
18. stoletja, o čemer priča letnica v vhodni lopi zahodnega zvonika, 
arhitektura cerkvenega kompleksa pa se je skozi stoletja značilno do-
polnjevala. 

Le sistematična raziskava nam bo razkrila več o zgodovini cerkve, 
za sedaj pa lahko naštejemo nekaj drobnih zanimivosti; že konec  
19. stoletja je bilo na bližnjem hribčku zahodno od cerkve odkrito 
grobišče iz časa, ko je bil slovenski prostor del Rimskega imperija. To 
pomeni, da bi lahko cerkev zrasla iz stare rimske arhitekture ali pa bi 
si na tem mestu cerkev postavili že prvi kristjani. To bi pomenilo, da je 
vsaj lokacija cerkve stara kakšno tisočletje in pol. 

Da je tu verjetno že v času visokega srednjega veka, torej v 12. ali 
13. stoletju, stala cerkvica, lahko sklepamo, ker vemo, da so okrog leta 
1500 na mestu stare postavili novo cerkev. Ta je bila posvečena 3. 
oktobra 1502. 

160 let kasneje, leta 1661, je vizitator ljubljanske škofije, odposla-
nec škofa Otona Friderika Buchheima, zaukazal obnoviti razpadajočo 
fasado ... pa so se, kot kaže, župnik in vaščani odločili, da bodo cerkev 
raje povsem na novo pozidali. V treh letih so iz temeljev stare cerkve 
najprej zgradili novo veliko ladjo in nato prezbiterij. Vemo celo, da je 
tista cerkev imela lesen strop, ki je imel naslikano gotsko stropno kon-
strukcijo iz reber, da je ta dajala vtis rebrasto obokanega stropa. 

V nedeljo, 26. julija 2020, smo pri sv. Marjeti v Jereki praznovali 
žegnanjsko nedeljo, ki je bila letos še prav posebna.

Blagoslovili smo vsa obnovitvena dela v cerkvi in obnovljen oltar 
svete Uršule, ki smo ga po dolgih letih dobili nazaj. Z žalostjo v srcih pa 
smo spremljali zadnjo sveto mašo našega župnika Martina Goloba, ki s 
1. avgustom nastopi novo službo v drugi fari.

Potek del v cerkvi:
Že v letu 2019 so bili narejene nove stopnice v zvonik in popravljen 

križ na vrhu zvonika. 
V letošnjem letu so se dela nadaljevala s temeljito prenovo cerkve. 
Odstranjen je bil obstoječi tlak in se je na novo položil, v zakristiji se 

je po odstranitvi dotrajanega lesenega poda pokazal čudovit šestkotni 
tlak v dveh barvah. Tudi ta tlak se je odstranil, temeljito očistil in po-
ložil nazaj. 

Na novo je izdelana vsa električna napeljava in ozvočenje ter obnov-
ljeni vsi lestenci. 

Odstranjen je bil star omet, razpoke v stenah in stropu ter okrušene 
»ksince« je bilo treba zidarsko pokrpati. Cerkev je z beljenjem, s predla-
gano belo barvo od ZVKD, že dobivala čisto novo podobo. 

Veliko truda je bilo vloženega v mizarska dela, saj so izdelana nova 
okna, vrata v zvonik in zakristijo, nov podest pri glavnem oltarju in, 
najvažnejše, nove klopi. Obnovljeni sta starinska omara v zakristiji in 
ohranjena prednja stranica klopi iz leta 1705.
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Vsi sklepi so bili sprejeti in tako je bila potrjena tudi predlagana 
nova sestava Upravnega odbora, Nadzornega odbora in disciplinske 
komisije. Dosedanji predsednici društva Zdenki Katkič so zaupali še 
en štiriletni mandat. Potrdili so tudi novo podpredsednico društva, 
Bernardko Krnc, mag. ekonomskih znanosti, ki je članica skupine 
Šmarješke Toplice. 

Skupinam Društva Šola zdravja se lahko pridružite kadarkoli in kjer-
koli, saj so z oranžnimi majicami zelo opazni in lahko jih srečate na 
različnih koncih Slovenije. Vadijo zunaj, na svežem zraku, na varni raz-
dalji in ne uporabljajo nobenih pripomočkov oziroma rekvizitov. Vad-
ba »1000 gibov«, po katerem je društvo znano, se je v času pandemije 
izkazala za zelo spodbudno, saj nobeden od članov društva ni zbolel 
za covidom-19, čeprav gre večinoma za starejšo populacijo (povprečje 
69 let). Tudi Ministrstvo za zdravje je prepoznalo poslanstvo Društva 
Šola zdravja, ki skrbi za ohranjanje in izboljševanje zdravja prebivalcev, 
zato jih pri tem tudi podpira kot primer dobre preventivne prakse. ・

Dve delavnici in dve razstavi:  
avgust v Kamri
Urška Alič

iz naših kra jev, mladina in izobraževanje

Od tu naprej zgodovinski viri molčijo, zato pa je toliko bolj zgovorna 
sama cerkev. Zvonik je bil v današnji obliki pozidan leta 1732 in stal 
kot samostojen, kakor je to sicer značilno predvsem za Primorsko. Nad 
glavnim vhodom, kjer je danes kor, je bila takrat še vhodna lopa, ki so 
jo leta 1744 pozidali in takrat se je cerkvena ladja združila z zvonikom.

Pozlačen glavni oltar izvira iz leta 1685, s steno prezbiterija oltar 
povezujeta dva rezljana portala. Stranska oltarja sta rokokojska, iz dru-
ge polovice 18. stoletja, prižnica pa je preprosto baročno delo z grobo 
naslikanimi evangelisti. V cerkvi so tudi drugi zanimivi mizarski in rez-
barski izdelki; zanimiv je tudi okrasni vložek z intarzijo na spodnjem 
delu baročnega predalnika v zakristiji, prednja stranica cerkvene klopi 
z letnico 1705 pa je danes prezentirana na steni.
Rimska doba   Rimljani iz okolice so svoje
   bližnje pokopavali na bližnji vzpetini na 
   zahodni strani cerkve. 
Visoki srednji vek 
(romanika)   Verjetno na mestu današnje cerkve stoji 
   manjša, preprosta cerkvica. 
1494    Prva omemba, da imajo na Jereki 
   cerkev sv. Marjete. 
1502    Posvečena nova cerkev, dobro polovico 
   manjša od današnje, z lesenim stropom. 
1664    Postavljena nova cerkev s 
   prezbiterijem in vhodno lopo. 
1685    Cerkev dobi nov glavni oltar v 
   maniri zlatih oltarjev. 
1705    Cerkev dobi nove klopi. 
1732    Samostojen zvonik dobi približno 
   današnjo podobo. 
1744    Lopa pred cerkvijo je pozidana in 
   daljšana do zvonika. ・

11. OBČNI ZBOR DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA 
Pandemija Covida-19 spremenila 
načrte pri izvedbi letnega  
občnega zbora članov društva 
Šola zdravja
Neda Galijaš

Društvo Šola zdravja se je letos prilagodilo negotovosti časa, zaradi 
pandemije covida-19, zato je letošnji redni 11. občni zbor članov izje-
moma izpeljalo kot delne občne zbore po skupinah. Zadnjih nekaj let je 
društvo letni občni zbor prirejalo v veliki Športni dvorani v Domžalah, 
saj je znano tudi po velikem odzivu udeležencev, ki se osrednjega letne-
ga dogodka udeležijo iz različnih slovenskih krajev – skupine društva 
namreč delujejo po vsej Sloveniji. Izpolnjene zapisnike delnih občnih 
zborov, ki so jih člani društva po skupinah izvedli do konca junija, je 
v roku vrnilo 181 skupin od skupno 220, seštevek vseh udeleženih 
članov pa je bil 2709 (od skupno 4803), so sporočili iz društva. Zelo so 
zadovoljni z velikim odzivom članov in se vsem javno zahvaljujejo. To 
je velika spodbuda za vse, ki se vsakodnevno trudijo, da društvo deluje 
tekoče, posebej v teh negotovih časih, ko si vsi prizadevamo nastali 
situaciji prilagajati primerno in odgovorno.

Foto: arhiv Šole zdravja

Foto: arhiv Šole zdravja

Delavnica Humus Sapiens, avtor: Julian Chollet

V avgustu bo v Kamri dogajanje še pestro, polno bo sodelovanj in 
povezovanj. V nedeljo, 9. avgusta, med 14. in 18. uro vabljeni na malo 
svojevrstno delavnico, naslovljeno Humus Sapiens. Raziskovali bomo 
pristope znanstvenih analiz, se učili uporabljati mikroskop in spozna-
vali ekosistem. Delavnica je brezplačna, mogoče pa bo malo bolj zani-
miva mlajši generaciji, da odkriva dinamičen mikrosvet, ki nas obdaja. 
Prijave za delavnico zbiramo na elektronskem naslovu projekt.kamra@
gmail.com do 8. avgusta. 

Do 10. avgusta vabljeni na obisk, da si ogledate fotografije, ki sta jih 
v času kratke fotografske rezidence v juliju posnela fotografa Matjaž 
Rušt in Katja Goljat in ki prikazujejo neklasične vtise iz Bohinja. 

Nato pa v petek, 14. avgusta, ob 19. uri odpiramo razstavo kolažev 
mlade kranjske umetnice Maruše Štibelj. Razstava, naslovljena When 
time stops, we don't (Ko se čas ustavi, se mi ne), predstavlja Marušino 
avtorsko delo pa tudi njena sodelovanja z drugimi umetniki v letih 
2015–2020. Večji del razstave se bo odprl dan prej v Layerjevi hiši 
v Kranju, obe razstavi pa bosta trajali do 5. septembra. Maruša s svo-
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jim delom in s festivalom sodobnega kolaža KAOS, katerega umetni-
ška vodja je, kolažu daje veljavo v nacionalnem (in regijskem) merilu, 
l. 2018 je za svoje delo v Parizu prejela nagrado žirije. Preko kolaža 
problematizira najrazličnejša vprašanja odnosov: med ljudmi, med 
spoloma, odnos družbe, kjer prehaja iz osebne refleksije v pomembno 
nastavljanje zrcala družbi. 

Vabljeni na obisk na Triglavsko cesto 8 (v bivšo upravno stavbo 
Gradbene v Bohinjski Bistrici) in spremljajte dogajanje preko Facebook 
strani Kamra projekt Bohinj.

*Delavnica Humus Sapiens bo potekala v sodelovanju z zavodom 
Projekt Atol in platformo konS, razstava kolažev Maruše Štibelj pa v 
sodelovanju z Layerjevo hišo Kranj. Projekt Kamra podpira Ministrstvo 
za kulturo. ・

Knjižnica in koronavirus
Metka Repinc

Foto: Metka Repinc

marsikdo od vas. Predvsem smo ta čas izkoristili za čiščenje polic v 
vseh treh knjižnicah, ki jih imamo v Bohinju. Tako smo preko 30.000 
enot gradiva zložili s polic, police obrisali in gradivo zložili nazaj. Ob 
tem smo gradivo, ki še ni imelo nalepk RFID, opremili z le-temi, takega 
gradiva je bilo okrog 70 %. In ker smo ženske znane po tem, da lahko 
delamo več stvari hkrati, smo se odločile, da obenem naredimo še od-
pis gradiva. Kot lahko vidite sami ob obisku knjižnic v Bohinjski Bistri-
ci, v Srednji vasi in v Stari fužini, so le-te res urejene in pospravljene 
tako, kot morajo biti.

Dočakali smo poletje in vabimo vas, da nas obiščete in naberete knji-
ge za poletni odklop in potovanje po svetu – s knjigami je to otročje 
lahko.

V razmislek in spodbudo, da preberete dve dobri knjigi, ki sta bili 
meni osebno zelo všeč in vam ju predlagam v branje, samo dvoje misli:

»Življenje je preprosto boljše, če znaš upočasniti.« (Honore, Carl: 
Hvalnica počasnosti)

»Ko hodimo, seveda zavijemo na polja in v gozdove; kaj bi se vendar 
zgodilo z nami, če bi hodili le po parkih ali trgovskih središčih.« (Tho-
reau, Henry David: Hoja) ・

Kako je bilo včasih v Bohinju ‒ 
program za starejše 
ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem 
Bohinj

Na kratkem predavanju 6. marca 2020 sta nam Martina Vičič Rav-
nik, dr. med. spec. druž. med., in Tina Vovk, dipl. m. s., predstavili koro-
navirus in preventivne ukrepe proti okužbi z njim. Žal se ga je udeležilo 
zelo malo poslušalcev, saj se je v kratkem izkazalo, da virus ni tako 
nedolžen, kot smo vsi v začetku mislili. Že 13. marca smo knjižnico 
zaprli in tako je ostalo vse do 30. 4., ko našim bralcem vstop v knjižni-
co ni bil več dovoljen. Smo pa v tem času iskali rešitve, kako bi vam 
lahko vseeno omogočili, da v tem čudnem in zamorjenem času ne bi 
ostali brez knjig. Saj veste, knjige so najboljše zdravilo za vse tegobe 
in branje nam nudi razvedrilo in odklop, ki nam je bil potreben ob 
vsakodnevni poplavi vseh novic, prepovedi in omejitev. Vsi bralci ste si 
lahko ves čas izposojali e-knjige; to možnost so imeli tudi tisti, ki sicer 
niso včlanjeni v knjižnico. V knjižnici v Radovljici so 9. aprila začeli 
pošiljati knjige po pošti in možno je bilo podaljševanje po telefonu in 
e-pošti, saj je bilo nekaj zaposlenih ves čas prisotnih. Prav tako smo vsa 
obvestila objavljali na družbenih omrežjih, na portalu Moja občina in 
preko Radia Triglav. 23. marca smo omogočili brezkontaktno izposojo 
v naših večjih enotah: Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica in Gorje. Vse 
knjižnice pa smo znova odprli 4. maja. Tega dne smo se zelo razvese-
lili, saj smo že pogrešali vas bralce, in čeprav danes delamo in živimo 
nekoliko drugače, stik s sočlovekom je tisto, kar vsak najbolj pogreša. 
In kaj smo v času, ko je bila knjižnica zaprta, delali, se verjetno sprašuje 

»Kako je bilo včasih v Bohinju« je program, namenjen starejšim 
osebam, ki želijo z aktivnim izobraževanjem krepiti svoje psihofi-
zične sposobnosti. Program je zastavljen tako, da se vsebine med 
seboj prepletajo in dopolnjujejo, lahko pa udeleženci obiskujejo 
le posamezne aktivnosti. 

Vabljeni na prijetna večerna druženja, in sicer: 
Predavanje in pogovor o življenju pred tisoč leti v Bohinju:

• ponedeljek, 10. avgust, ob 14. uri na Triglavski 8 (bivša Gradbena) 
v Bohinjski Bistrici,

• sreda, 12. avgust, ob 19. uri v Kulturnem domu v Stari Fužini.
Delavnica keramike, na kateri bomo iz gline ustvarili uporaben 

unikaten izdelek: 
• ponedeljek, 17. avgust, ob 19. uri na Triglavski 8 (bivša gradbena), 

Bohinjska Bistrica,
• sreda, 19. avgust, ob 19. uri v Kulturnem domu v Stari Fužini.
Program sofinancira Občina Bohinj in je brezplačen. K sodelovanju 

vabimo starejše prostovoljce.
Prosimo za predhodne prijave na tel. št. 031 617 577 ali arheo.

alpe@gmail.com zaradi upoštevanja priporočil NIJZ za preprečevanje 
okužbe s covidom-19. ・

Julijska črna kronika
Povzeto po Upravi RS za zaščito in reševanje

V soboto, 27. 6. 2020, ob 11.22 je v Bohinjsko jezero strmoglavil 
jadralni padalec in se poškodoval. Bližnji plavalci so ga naložili na sup 
do prihoda pripadnikov ekipe Civilne zaščite Bohinj za reševanje na 
vodi in iz vode, gasilcev PGD Bohinjska Bistrica ter gorskih reševalcev 
GRS Bohinj, ki so ga transportirali do obale in nudili prvo pomoč do 
prihoda reševalcev NMP Bohinj in Bled. Zavarovali so kraj pristanka 
helikopterja in pomagali pri prenosu poškodovanca. Posadka s heli-
kopterjem Letalske policijske enote z dežurno ekipo GRS na krovu ga 
je prepeljala v UKC Ljubljana. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Bled in 
potapljači PRS Bled.
Nesreče v gorah

V petek, 10. 7. 2020, ob 5.30 je v planinski koči Planika, občina 
Bohinj, planinko obšla slabost. Posredovali so gorski reševalci postaje 
GRS Bohinj ter dežurna ekipa GRS na Brniku s policijskim helikopter-
jem, s katerim so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico.
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uporaben pa je tudi 
v kuhinji, saj ga lah-
ko dodamo mesnim 
jedem, ribam, oma-
kam, marinadam, 
zelenjavi, sadju, se-
veda pa tudi pekov-
skemu pecivu. Za 
vas smo pripravili 
recept za sladoled z 
medom. Osvežitev 
vedno prija, zlasti 
v poletnih mesecih.
SESTAVINE

5 dl mleka, 2 dl 
sladke smetane, 
80 g sladkorja, 
4 rumenjaki, 80 
g (kostanjevega) 
medu.
PRIPRAVA

V posodi z elek-
tričnim ročnim 
mešalnikom stepe-
mo rumenjake in 
sladkor, da nastane 
svetla penasta kre-
ma. V kozico vlijemo 
mleko in sladko smetano ter ju na zmernem ognju segrevamo do vre-
lišča. Kozico odstavimo z ognja in mlečno zmes postopoma, med me-
šanjem, prilivamo k stepenim rumenjakom. Kremo prelijemo v kozico, 
postavimo na ogenj in počasi segrevamo, da se zgosti. Pazimo, da ne 
zavre. Ko se krema zgosti, kozico odstavimo in počakamo, da se popol-
noma ohladi, nato na rahlo umešamo kostanjev med. Po okusu lahko 
uporabite kateri koli drug med slovenskih čebelarjev. Pripravljeno kre-
mo damo v strojček za izdelavo sladoleda, po 45 minutah je sladoled 
pripravljen. Kremo lahko zamrznemo tudi v pokriti posodi, primerni za 
zamrzovanje. Zamrzujemo najmanj štiri ure. Z žlico za sladoled obliku-
jemo kepice in postrežemo.

Avtorica recepta in fotografije: Marica Drmaž, učiteljica praktičnega 
pouka, Grm Novo mesto ・

Na pobudo Bohinja srečanje  
Slovenskih železnic in združenja 
Alpskih biserov
Katarina Košnik

Občina Bohinj je v zadnjih letih uspela izpeljati številne aktivnosti 
tako imenovane mehke/trajnostne mobilnosti in sicer na različnih 
področjih. Prav to so bili tudi temelji, na podlagi katerih se je Občina 

za konec

V petek, 10. 7. 2020, ob 8.53 si je pri Domu na Komni, občina Bo-
hinj, planinka poškodovala nogo. Posredovali so gorski reševalci GRS 
Bohinj in dežurna ekipa GRS na Brniku s policijskim helikopterjem, s 
katerim je bila prepeljana v jeseniško bolnišnico.

V nedeljo, 12. 7. 2020, ob 15.58 si je pri sestopu proti Vodnikovem 
domu pohodnica poškodovala koleno. Reševalci GRS Bohinj so zapro-
sili za pomoč policijski helikopter LPE s posadko GRS na Brniku, ki so 
poleteli do poškodovanke in jo prepeljali v SB Jesenice.

V nedeljo, 12. 7. 2020, ob 19.37 se je na območju Vogla izgubil 
obnemogli planinec. Poletel je helikopter Slovenske policije z dežurno 
ekipo GRS na Brniku, ki so planinca našli in ga prepeljali v dolino.

V torek, 21. 7. 2020, ob 17.39 sta se na gori Tosc, občina Bohinj, 
zaradi slabega vremena izgubila dva tuja planinca. Aktivirani so bili 
gorski reševalci GRS Bohinj, v dolino pa je nato nepoškodovana planin-
ca prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno 
ekipo GRS na Brniku.

V nedeljo, 26. 7. 2020, ob 15.17 si je planinec pri Triglavskih je-
zerih zlomil roko. Aktivirani so bili reševalci GRS Bohinj in posadka 
s helikopterjem SV z dežurno ekipo GRS na krovu. Poškodovanca so 
prepeljali v SB Jesenice. 

V torek, 28. 7. 2020, ob 22.21 je tuja planinca v ferati Ožarjeni ka-
men v Bohinju presenetila noč in nista upala sestopiti. Gorski reševalci 
GRS Bohinj so planinca našli ter ju varno pospremili v dolino.
Tehnična in druga pomoč

V torek, 14. 7. 2020, ob 13.14 je na Pokljuki v občini Bohinj pes 
padel v manjše brezno. S pomočjo vrvne tehnike so ga rešili reševalci 
Jamarske reševalne službe Kranj.

Foto: Marica Drmaž

Predstavniki Slovenski železnic, Alpskih biserov in Julijskih Alp,  
foto: arhiv Turizma Bohinj

Reševanje mačke, foto: arhiv PGD Bohinjska Bistrica

V soboto, 18. 7. 2020, ob 9.08 je v Ukancu, občina Bohinj, dan pred 
tem maček obstal na smreki cca 15 m visoko. Domačim ga ni uspelo 
rešiti, zato so naslednji dan zaprosili za pomoč. Gasilci PGD Bohinjska 
Bistrica so s tehničnim posegom rešili mačka z drevesa in ga izročili 
lastniku. ・

Mlečni sladoled z medom
Marica Drmaž, ČZS

Med, ki ga imenujemo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot posebno 
darilo narave, lahko uporabimo tudi v kulinariki. Z medom pogosto 
namažemo kos kruha, uporabljamo ga tudi kot naravno sladilo. Zelo 
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Bohinj pridružila združenju Alpski biseri. Na pobudo Občine in Turiz-
ma Bohinj se je direktorica področja za potniški promet na Slovenskih 
železnicah pred dnevi srečala s predsednikom združenja Alpski biseri, 
Petrom Brandauerjem.

Dogovorili so se za sodelovanje v marketinško oglaševalskih akci-
jah v smislu promocije trajnostne mobilnosti, predvsem potovanja z 
vlakom. Prav tako so že sklenili, da se bodo predstavniki Slovenskih 
železnic udeležili letošnje skupščine Alpskih biserov, kjer bodo lahko 
stekli dogovori za nadaljnja sodelovanja tudi z železnicami Avstrije in 
Nemčije. Srečanje je bilo pomembno tako za celotno območje Julijskih 
Alp kot tudi za Bohinj, kjer prav zaradi prometnih omejitev težimo k 
uporabi javnega prevoza, tudi za sam prihod v destinacijo. Vsi nadaljnji 
dogovori in sodelovanja pa lahko prinesejo poleg promocije celotnega 
območja Julijskih Alp tudi vse več potnikov, ki bodo k nam prihajali z 
javnim prevozom in upamo, na drugi strani tudi investicijsko vlaganje 
v posodobitev železniškega prometa.
Alpski biseri (Alpine pearls)

Alpine Pearls je leta 2006 ustanovilo 17 članov – alpskobisernih 
krajev. Ustanovitev je bil eden od rezultatov dveh EU projektov, Alps 
Mobility in Alps Mobility II, ki temeljita na pobudi avstrijskega Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami. Pouda-
rek leži na ustvarjanju novih, trajnostnih in okolju prijaznih turističnih 
ponudb. Rezultati teh EU-projektov se uresničujejo v okviru krovne 
organizacije Alpine Pearls, ki je vsealpska in mednarodna organizacija.

Med leti 2007 in 2016 je bilo sprejetih devet novih članov, ki stavijo 
na okolju prijazen turizem, varstvo podnebja in trajnostne počitnice.  
Alpska mreža privlačnih počitniških krajev z okolju 
prijazno mobilnostjo

Pod krovno znamko Alpine Pearls je združenih 24 najlepših alpskih 
počitniških krajev, ki negujejo okolju prijazno mobilnost. Obisk alpskih 
biserov, pomeni odločitev za uživanje premišljeno dodelanih, okolju 
prijaznih rešitev mobilnosti. Številne ponudbe mobilnosti izbranih po-
čitniških krajev zagotavljajo okolju prijazno mobilnost.  

Alpine Pearls je že več kot 10 let znak kakovosti za okolju prijazno 
mobilnost med dopustom v Alpah. 24 bisernih krajev iz šestih alpskih 
dežel  je povezanih v edinstveno mrežo počitniških krajev za dopust z 
okolju prijazno mobilnostjo. Nudijo posebna in individualna doživetja 
brez lastnega avtomobila in obenem zagotavljajo mobilnost. Ta se 
začne že pri potovanju brez avtomobila z vlakom ali avtobusom.
Alpski biseri je ...
24 krajev, ki vabijo na okolju prijazne počitnice.
24 krajev, ki jih dosežete udobno in okolju prijazno – z vlakom ali av-
tobusom.
24 krajev, ki z bogato ponudbo mobilnih uslug zagotavljajo brezskrbno 
mobilnost brez lastnega avtomobila.
24 krajev, v katerih lahko uživate okolju prijazne ponudbe za prosti 
čas in mobilnost s Premium Kvaliteto.  
24 krajev, v katerih se lahko kot pešec svobodno gibate – daleč proč od 
hrupa avtomobilov in izpušnih plinov.  
24 krajev, ki z odličnimi storitvami – kot sta informiranje in svetovanje 
– okolju prijazen dopust naredijo kar najbolj preprost. Rezervirajte pri 
enem od certificiranih bisernih gostiteljev Alpine-Pearls!
24 krajev, ki ohranjajo raznolikost regionalne, kulinarične in kulturne 
dediščine. 

Predstavnici Alpskih biserov sta te dni tudi obiskali Bohinj. Pred-
vsem zato, da bi si ogledali primer dobre prakse, delovanje sistema 
organiziranih prevozov s parkirišč. Direktor Turizma Bohinj Klemen 
Langus in direktor Občinske uprave Miro Sodja ter Župan Občine Bo-
hinj Jože Sodja so jima predstavili letošnje novosti v uvajanju trajnost-
ne mobilnosti. ・
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Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč
pripomočki za slabovidne

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijoOPTIKA MESEC BLED

Poslovni center Union 
Ljubljanska cesta 11 

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31  
tel + 386 (0)4 583 26 63 www.optika-mesec.com
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V trenutku izgube

drage osebe, vam

bomo pomagali

zmehčati bolečino in iz

ozadja tišine poskrbeli

vse potrebno za

dostojno slovo.

POGREBNA SLUŽBA ZVONČEK
Dežurna služba 24 ur: 041/ 963-031

Obisk predstavnic Alpskih biserov v Bohinju, foto: arhiv Turizma Bohinj
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ELEKTRIČNI MOTORBENCINSKI/DIZELSKI MOTOR 

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov 
NOx: od 0 do 0,0600 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00162 g/km. Število delcev: od 0 do 4,84. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. *Serijsko odvisno od nivoja opreme. **Inteligentne funkcije za pomoč pri vožnji in večjo varnost. Na voljo kot opcijska oprema.

NOVI SUV PEUGEOT 2008
ODDOLGOČASI PRIHODNOST
S PEUGEOT 3D i-Cockpit®-om

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

PEUGEOT_novi_2008_oglas_POLETJE_A5_SAJ_v2.indd   1 29/06/2020   11:51
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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

ponedeljek ZAPRTO

torek - petek od 14.00 do 22.00

sobota - nedelja od 12.00 do 22.00

Telefon: 05 995 57 87

Picerija Ukanc

Prohotel d.o.o.

Ukanc 20

4265 Bohinjsko jezero

M - 041 889 610

www.sir.si

e - bohinjska.sirarna.doo@siol.net

MLEČNI IZDELKI 
Pokličete, naročite, prevzamete.

ARBORISTIKA
MARTIN PRETNAR S.P., ULICA POD GOZDOM 2, BOHINJSKA BISTRICA

031 679 207 
OBŽAGOVANJE DREVES Z VRVNO TEHNIKO
ODSTRANITEV DREVES
DELO NA VIŠINI

PETJE
klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA
klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA
 klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com 
klemen.torkar@gmail.com 

041 607 451

vpis v šolsko leto 
2020/21


