
Potegujemo se za
Sejalca in Snovalca

2011
Petra Lotrič Ogrin

Slovenska turistična organizacija je v
okviruBanketurističnihpriložnostiSlovenije
tudi letos objavila razpisa za nagradi Sno-
valec in Sejalec 2011, s čimer spodbuja
razvoj in promocijo še bolj inovativnega
slovenskegaturizma.

Letosstamedizbranimikandidatikardva
turističnaakterjaizBohinja.TurizemBohinj,
ki se je s projektom Mednarodni festival
alpskegacvetjažeuvrstilmedpolfinalisteza
Sejalca2011,inBohinjParkEKOHotel,fi-
nalist zaSnovalca2011sprojektomSmu-
čišče2864.

»Obaprojekta,zdajtudiuradnoobetavna
pologa na Banki turističnih priložnosti
Slovenije,odlikujemočnatrajnostnakompo-
nenta,kar jehkratiprevladujočrefrenBo-
hinjakotzelenedestinacijeSlovenije,«pravita
kandidata. Mednarodni festival alpskega
cvetjajeodličenprimertrajnostneturistične
pobude,kiteoretičnoinpraktičnoprispevak
ohranjanjubiotskeraznovrstnosti.Smučišče
2864pabopolegenergetskovarčnezasnove
innajnovejšihtehnološkihpraksvpeljaloše
enozelenonovostvSloveniji–nabelestr-
minesebodosmučarjilahkopripeljali»ze-
leno«,sajbosmučiščeneposrednopovezano
zželezniškopostajovBohinjskiBistrici.»Sku-
pajzBohinjParkEKOHotelom,kiježeosvo-
jil Zlatega Sejalca 2010 in je hkrati
največkratnagrajenihotelvSloveniji,smone
levkorakusčasom,temvečkarneposredno
na čelu trajnostnega razvoja turizma,« sta
ponosnaobakandidata.�
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Ena izmed mnogih delavnic, ki jih ponuja vsakoletni Mednarodni festival alpskega cvetja. Foto: Petra Lotrič Ogrin

Bohinj Park EKO Hotel. Foto: Petra Lotrič Ogrin

Rok
za oddajo

prispevkov
v novembru

Prispevke in fotografije pošljite najkasneje do petka, 18. novembra, na e-naslov
bohinjske.novice@gmail.comalibohinjske.novice@bohinj.sialipopoštinanaslovObčinaBohinj,
Triglavskac.35,4264BohinjskaBistrica.Prispevkinajnebododaljšiod2.000znakovskupajs
presledki,fotografijenajbodov.jpgformatu,nedotaknjenioriginalisfotoaparata,podprispevek
pazapišitešeavtorjaprispevka,pripiskfotografijiinavtorjafotografije.

Uredništvosipridružujepravicodokrajšanjaprispevkovinodlogaobjave,čezmanjkaprostora
zanjo.Prednostimajočasovnoaktualniprispevki.Zavseprispevke,vesvaštrudinčaspasevam
najlepšezahvaljujemo. UredništvoBohinjskihnovic

Pomembno obvestilo
Uredništvo
Vseneodvisneliste,neodvisnekandidateinpolitičnestranke,kibodokandidiralinapredčas-
nihdržavnozborskihvolitvah,kibodovnedeljo,4.decembra,obveščamo,dabomovde-
cembrskištevilki,kiizidevpetek,2.decembra,zapredvolilneoglasenamenilivsakemuod
prejnaštetihsubjektovpolstraniprostora.Oglasi naj bodo ležeče oblike in v velikosti 184
mm (širina) x 126 mm (višina) v pdf formatu. Poslati jih je potrebno NAJKASNEJE do
PONEDELJKA, 21. NOVEMBRA, na e-naslov bohinjske.novice@gmail.com �



11. redna seja
občinskega sveta
Petra Lotrič Ogrin

Oktobrskasejajeimelakrajšidnevnired
kot običajno. Na njem je bilo sedem točk:
predlogOdlokaoustanovitvijavnegazavoda
Gorenjske lekarne, predlog Odloka o us-
tanovitviskupnegaorganaobčinzaizvrše-
vanje ustanoviteljskih pravic v javnem
zavoduGorenjskelekarne,predlogPravilnika
ododeljevanjudržavnihpomočizaspodbu-
janjerazvojagospodarstvavObčiniBohinj,
Informacija o projektu ustanovitve turis-
tičnegapodjetja,predlogsklepaodoločitvi
cenvoženjsturističnimčolnomzaleto2012,
imenovanjeKomisijezamandatnavprašanja,
volitveinimenovanjaterkotvednozadnja
točkaVprašanja,pobudeininformacije.

Prvidvetočkistabilinaseptembrskiseji

umaknjenizdnevnegareda,kerseporoče-
valcinisomogliudeležitiseje.Tokratsoprišli.
Javni zavod Gorenjske lekarne je pravni
naslednik delovne organizacije Gorenjska
lekarna Kranj, ki so jo ustanovile občine
Radovljica, Jesenice, Kranj, Škofja Loka in
Tržič že v letu 1978. V javni zavod se je
GorenjskalekarnaKranjpreoblikovalavletu
1992. Ker je od takrat na tem območju
nastalokarlepoštevilonovihobčin(Mestna
občina Kranj ter Občine Radovljica, Bled,
Gorje,Bohinj,Jesenice,Žirovnica,Kranjska
Gora, Cerklje na Gorenjskem,Naklo, Pred-
dvor,Jezersko,Šenčur,ŠkofjaLoka,Gorenja
vas – Poljane, Železniki, Žiri in Tržič), je
potrebnosprejetinovakt,torejodlok,kiza-
jema vse novosti. Tako bodo z novim od-
lokom določeni ustanovitveni deleži 18
občin. Ti so pomembni zaradi izvrševanja
posameznih ustanoviteljskih pravic ter
morebitnerazdelitvepremoženja,vkolikorbi
sezavodponovnopreoblikovalaliprenehal

delovati. Občina Bohinj tako dobi 2,715-
odstotniustanovitvenidelež.Ustanovitveni
deležisobiliugotovljeninapodlagištevila
prebivalstvavposamezniobčini.Drugipred-
logodlokapabo,kobosprejetnaprihodnji
sejiobčinskegasveta,ustanoviltudiskupni
organ občin ustanoviteljic, prek katerega
bodolahkoizvrševalesvojeustanoviteljske
pravice. Skupni organ sestavljajo župani
občinustanoviteljic,predstavnikizaposlenih
inpredstavnikZavodazazdravstvenozava-
rovanjeSlovenije.

Pod tretjo točko je občinski svet sprejel
Pravilnikododeljevanjudržavnihpomočiza
spodbujanjerazvojagospodarstvavObčini
Bohinj.Vprimerjavissedajveljavnimpravil-
nikomnovipravilniknevključujevečukre-
povkotjeoživljanjevaškihjeder,drugačeje
predpisanapomočzaznižanjekomunalnega
prispevkainnadomestilazauporabostavb-
negazemljišča,specifičnonidoločenaspod-
budagradnjedružinskihhotelov,penzionov
innastanitvenihobjektov innezajemapo-
močizadelovanjedruštevinnevladnihne-
profitnihorganizacij,kidelujejonapodročju
spodbujanjarazvojapodjetništva.NovPravil-
nikomogočavečvrstpomočisamostojnim
podjetnikom,mikro,majhniminsrednjeve-
likim družbam, ki so določene po ZGD. V
pravilnikujevključenpesternaborukrepov,
kisousklajenizaobmočjeGorenjskeregije.
Občinapavsako leto,do leta2013,spro-
računom določi obseg sredstev, ki jih
posebna komisija v razpisu nameni za
posamezneukrepe.Pravtakoninujno,daso
vsakoletovsiukrepifinancirani.Vrazpisse
vključifinanciranjeukrepov,prikaterihse
upoštevajorazvojnepotrebelokalnegapod-
jetništvainsonajboljpotrebni,zvidikazah-
tevnosti spremljajočih administrativnih
postopkovpridodeljevanju,spremljanjuin
nadzorupomočipanajboljprimerniinlažje
dostopni.

Včetrtitočkisejeobčinskisvetseznanilz
informacijo o projektu ustanovitve turis-
tičnegapodjetjainpodprlvsenadaljneak-
tivnostinatemprojektu.Želijopatudi,dase
jihoprojektusprotiinformiranaprihodnjih
sejah.Projektsejezačelrazvijatiinpriprav-
ljatizaradidvehpoglavitnihproblemovBo-
hinja. Gre za šibek razvoj destinacije,
predvsemzaradipomanjkanjamožnosti za
bivanje,največjivzroktemuje,dasohoteliv
Bohinjuvrokahzasebnika,kivanjenevlaga
injihnerazvija.Drugiproblempajeuprav-
ljanjeskapacitetami,kijerazdeljenonaveč
subjektov – Turizem Bohinj, TD Bohinj,
ObčinaBohinjinzasebniki.Tuditojeslabo
za razvojdestinacijekot celote.Vizijapro-
jektaje,dazainteresiraniBohinjciustanovijo
podjetje,kateregaciljboodkuphotelovod
sedanjegalastnika,njihovaprenovainrazvoj
do te mere, da se bo zvišala njihova
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Županov kotiček
SpoštovaneBohinjkeinBohinjci!

KončnosmoledočakalisprejetjeOdlokao
predčasnihdržavnihvolitvahinstemrazpis
samih volitev 4. decembra 2011. Že sam
razpisvolitevjepodlaga,dastečejopredvo-
lilnaopravila.NašeGibanjezaSlovenijoseje
odločilozbrati8000podpisovinstemizpol-
nitimožnostkandidiranja.Priznam,datakšno
dejanjenilahko,jepavdemokracijilegalno
in legitimno.ZakajGibanjezaSlovenijo,ne
bomznovapoudarjal,želimosipačsprememb
naboljeinodpravosistema,kijebildoberle
zadoločene izbrance.Zanimivo je, daprav
dosedanjevladnestranke(Desus,LDS,Zares
inSD)ponujajoiste»obraze«,kisopoglobili
sedanjokrizo.Kotdanebiimelitriletaoblasti
innaspripeljalivnezavidljivpoložaj.Seveda
nanasprotnistraničakanaoblastdosedanja
opozicija,kipaneprizna,dabilahkovčasu
konjunkture (2004-2008) zagotovila za-
dostno finančno ustreznost in bi bilo nam
Slovenkam in Slovencem lažje. Pa tudi g.
Bavčaring.ŠrotstatajkunilaPivovarnoLaško
inIstrabenzzačasaJanše.

Zato se upravičeno lahko vprašamo, kaj
namlahkodosedanjiveljakiponudijo,kopa
soževsasvoja»znanja«pokazaliinizčrpaliv
smeri lastnih inneskupnih interesov.Prav
zatosmosenestrankarskižupaniorganizirali
vGibanjezaSlovenijo.Trdim,dapredvsem
zaradidejstva,daželimossvojimznanjempo-

magatidržavivsmeripostavitvenovihnorm
življenjainposrednostemizboljšanjaeksis-
tenčnosti vseh državljank in državljanov.
Očitki,kijihtednidobivamoodmedijevin
posameznikov,sonamenjenipredvsemželji,
danamonemogočijoinposrednopreprečijo
kandidaturo.Jepazatonašaodločenostše
večjainprepričansem,danamboskupajz
vamiuspelo.Tudisamvtejzgodbinisemkot
občan,ampakkotžupan,sajbiobmožnem
preboju v državni zbor lahko Gibanje za
SlovenijovelikonaredilotudizanašBohinj.
Dogovor med župani je namreč, da naše
gibanjekljubmorebitnemuneuspehunebo
ugasnilo,pravnasprotno,aktivnibomovsedo
novih volitev in bomo ponovno poizkusili
dosečiparlamentarnipragštirihodstotkov.

ObkoncuVas,spoštovaneBohinjkeinBo-
hinjci,vabim,da4.decembraodidetenavolit-
veinsiizvolitenovosestavoparlamenta.Moja
velikaželjaje,dabouspešnotudinašeGibanje
zaSlovenijo,kiimasvojekoreninevBohinju.

Sspoštovanjem!

ŽupanFrancKramar,
univ.dipl.ing.les.



zasedenost.Ciljaprojektastadva,dobrodelu-
jočihotelikottemenjturističneponudbedes-
tinacije ter razvoj indvignivoja turizmav
Bohinju.
Podpetotočkojeobčinskisvetpotrdilcene

voženjsturističnimčolnomzaprihodnjeleto.
Podšetotočkopajeimenovalnovosestavo
Komisijezamandatnavprašanja,volitve in
imenovanja.Predlagana inpotrjena jebila
naslednjasestava:predsednikkomisijeJože
SodjainčlaniMirkoJeršič,MatildaArh,Mar-
ijaOgrininIrenaPagon.�

Ustanovljeno Gibanje
za Slovenijo
Petra Lotrič Ogrin
Vsoboto,8.oktobra,je26neodvisnihžu-

panov in županj ter nekaj prek 50 pred-
stavnikovcivilnedružbe,kisomnenja,dabi
državna politika morala delovati v dobro
vseh Slovenk in Slovencev, v Bohinjski
Bistrici ustanovilo društvo Gibanje za Slo-
venijoznamenomaktivnevključitvevpoli-
tiko in napovedjo nastopa na predčasnih
državnozborskihvolitvah,kisorazpisaneza
4.december.
Gibanje za Slovenijo, katerega trenutni

članineodvisnežupanjeinžupanipričaku-
jejovključitevševečihsvojihkolegov,bos

svojo kandidatno listonastopilonadržav-
nozborskih volitvah, ker želi odgovorno
sooblikovati boljšo prihodnost Slovenije,
predvsempasiboprizadevalozaenotnode-
lovanjezaizhodizkrize.
Ustanovnizborjeizvolilorganegibanja.

Predsednik Gibanja za Slovenijo je postal
županFrancKramar,podpredsednikpadr.
Vladimir Prebilič. Člani predsedstva so:
FrancKramar,dr.GorazdDrevenšek,mag.
Bojan Krajnc, Anton Maver, Mojmir Pus-
toslemšekinAntonSlana.Vnadzorniodbor
sobili izvoljeni:FrancJerič,mag.Romana
LesjakinMarjanŠarec.Vprogramskisvetso
bili izvoljeniRupertGole,BernardkaKrnc,
prof. Nada Pavšer in dr.Vladimir Prebilič.
Franci Anderlič, Manja Izlakar in Bojan
MavričVidovičsopostaličlanikomisijeza
članstvo,tajnicagibanjapajepostalaUrška
Končar.
Glavniciljigibanjasozavzemanjezatrans-

parentnost politike, spoštovanje pravne
države,enakostpredzakonomzavseprebi-
valcevSloveniji.Ker je temeljnavrednota
društvačlovek,bodozagotovilipriložnostza
aktivnosooblikovanjekvalitetneprihodnosti
vsemvnašidržaviinspomočjopredlaganih
reformzagotoviti,dabodržavakotinstitu-
cijapostalaoporainpomočpriživljenjuin
ustvarjanju vsem državljanom. Z nujnimi
strukturnimi ukrepi, ki jih bo predlagalo
gibanje,želijopoenotitiljudi,želijopatudi
družbo,kibotemeljilanavključevanjuinne
natekmovalnosti in izločevanjudrugačnih
ališibkih.Posebnopozornostbodonamenili
vrednotam, njihovi vsebini v modernem
svetuinvmedsebojnemspoštovanju.

Mandatar bo župan Kočevja
Gibanje za Slovenijo je v tednu po us-

tanovitvisprejeloodločitev,dadr.Vladimirja
Prebiličapolnopodprevvlogimandatarjain
mubonudilopomočpriiskanjunajboljših
ministrskihkandidatov.Pobudozasestavo
vladneekipeoz.zazasedboresorjevjedr.
Prebilič predstavil v petek, 21. oktobra, v
Kočevju.V tednupred tempa sopotekali
pogovorizanaslednjeresorje:finančnomi-
nistrstvo,okoljeinprostor,obrambo,gospo-
darstvo,pravosodje.
Dr.Prebiličjeobtejpriložnostipredstavil

tudisvojevidenjesestavenovevlade,pred-
vsemobčutnozmanjšanještevilaministrskih
resorjev,insestavotakekoalicijskevlade,ki
bo v prvi vrsti vse svoje moči namenila
iskanjurešitevizkrize.Pritembonjegova
usmeritev iskanje neideološko in nes-
trankarskoobremenjenihkandidatov,pred-
vsem pa takih, ki v preteklosti niso bili
vpletenivštevilneafere.

Programska izhodišča
V sredo, 26. oktobra, je Gibanje pred-

stavilo svoja programska izhodišča. Naj-
pomembnejša točka programa je spre-
memba strukture državne uprave. Župani
namrečkotuporabnikistoritevdržavneup-
rave,pobesedahPrebiliča,točnovedo,kjev
državniupravisedogajajonajvečjizamaški,

kjer se postopki ustavljajo. Na področju
gospodarstva ocenjujejo, da je potrebno
izvestikonsolidacijobančnegasistema,saj
trenutnorešujejobankedržavljani,abanke
nerešujejogospodarstva.Vprogramunapo-
dročju energetike vidijo rešitev v koge-
neraciji,kitemeljinapridobivanjuelektrične
energije izpovsemobnovljivihvirov,velik
potencialpripridobivanjuelektrikepavidijo
tudivneizkoriščenivodniinveternimočiter
sevedavsončnienergiji.Slovenijasejenam-
rečzavezalaprincipu20-20-20,karpomeni
doleta2020znižati izpusteCO2za20%.
Hkratipakoriščenjenaštetihvirovpomeni
tudienergetskosamooskrbonašedržave.
Šeenapomembnatočkapredstavljenega

programajeinfrastruktura,kijojepotrebno
razvitidotemere,dasebodostroškigospo-
darstvazalogistikozačelizniževati.Največji
problemtegajeprevozpocestahnamesto
poželeznici,zatonameravajotudispomočjo
evropskihsredstev investirativželezniško
infrastrukturo.Drugidelpomanjkljiveinfra-
strukturepapredstavljainformacijskateh-
nologija. Še vedno obstajajo ogromna
področjaSlovenijenepokritasširokopasov-
nimi povezavami, kar pa na teh območjih
onemogočadoberinhiterrazvojpodjetij.
Po mnenju Gibanja vlada na področju

načrtovanjašolstvapopolnastihija.Univerze
infakulteteponujajotisto,karjevšečnoštu-
dentom, nihče pa ne vpraša gospodar-
stvenikov, kakšen profil zaposlenih rabijo.
Zato se morata šolstvo in gospodarstvo
povezati.Pravtakopasemoragospodarstvo
povezati tudi z inštituti, ki opravljajo ra-
ziskave in razvoj. Transferja znanja, ki se
generiranatehustanovah,vuporabnoob-
likonamrečni.»Imamoogromnoznanja,ki
je popolnoma neizkoriščeno in ne zaživi
nikoli,«jepovedalPrebilič.

Konkretni cilji
Naš župan in predsednik Gibanja za

Slovenijopajepredstaviltudikonkretnecilje
Gibanja za Slovenijo. Teh je prek 20, a
omenimoletiste,okaterihsenajvečgovori
tudi drugače. Izpostavil je državo, ki naj
postaneserviszavsedržavljane.Številomi-
nistrstevbizmanjšalina10alinajveč11,
zaustavilbidodatnozadolževanjeinpoiskal
notranjerezerve»zzmanjšanjemdiktature
birokracije,«kotsejeizrazil.Uvestibibilo
treba davek na luksuzne nepremičnine,
znižatipadavkeinprispevkezagospodarske
subjekte.PokojninepooceniKramarjaniso
breme,pačpapridobljenapravica,zatonaj
sevpokojninskiskladvnesejotudikupnine
morebitneodprodajedržavnegapremoženja
in kupnine, ki bi se vrnile z revidiranjem
spornihlastninjenjdružbenegapremoženja.
Tudi sicer pa je za prioriteto potrebno
postaviti pregon akterjev gospodarskega
kriminalainzasegnjihovegapremoženja.
Pristojnostinaddržavnimpremoženjemv

podjetjih, skladih in agencijah bi prenesli
podokrilje vlade inDZ.NLBbi poslali na
bančnitrg.»Alinajuspešnoposujealipanaj
propade,«jedejalKramar.Zazajezitevbrez-
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Krvodajalske akcije
Območno združenje Rdečega križa
Radovljica
VabimovasnaKrvodajalskoakcijo,kibov
Zdravstvenem domu Bohinjska Bistrica
potekalavponedeljek,7.novembra,od8.
do15.ure.,invZdravstvenemdomuBledv
torek,8.novembra,od8.do15.ureinv
sredo,9.novembra,od8.do14.ure.
Ssebojprinesiteveljavniosebnidokument!
Prosimo,dapredodvzemomzaužijetelahek
obrokinnepridetetešči.
Na Centru za transfuzijsko dejavnost Je-
senicejemožnodarovatikrivsaktorekmed
7.30in12.urovseleto.�

Vabilo
Župan Franc Kramar
ŽupanObčineBohinjFrancKramarvabivse
zainteresirane Bohinjke in Bohinjce na
Problemskokonferenco,kibovpetek,18.
novembra,ob18.uri,vdvoranikulturnega
domaJožaAžmana.
Pogovarjalisebomoomožnostiustanovitve
turističnega podjetja, ki bi v prihodnje
pripomoglokizboljšaviobstoječegastanja
napodročju  turizmavBohinju.Pričaku-
jemo, da se bomo zbrali v čim večjem
številu.�



poselnostibiuvedlijavnadela,kibizajela
vsevrstepoklicev,takonanivojudržavekot
občin.Zagovarjajojavnozdravstvoinšolstvo.
Želijopatudiohranitistatus javneRTVin
neodvisnost medijev od gospodarskih in
političnihinteresov.Napodročjukmetijstva
pastimuliratipridelavoinpredelavodomače
hrane,karponovnovodivsamozadostnost
državetudinapodročjuprehrane.

»Mogočesevprašate,odkoddenarzavse
našteto,« jevprašalzbranenovinarjePre-
bilič inpodalnekajzanimivihdejstev.Ste
vedeli,daostanevsakoleto15%davčnih
terjatevneizterjanih?Vdenarjupredstavlja
topribližnomilijardoevrov.Vgospodarstvu
se ocenjuje, da je delež sive ekonomije
15-do20-odstoten.ČeznašaslovenskiBDP
59milijard evrov, znaša prihodek iz sive
ekonomijeokoli12milijardevrov.Potempa
je tu še nepočrpan denar iz EU. Po Pre-
biličevihbesedahpravijogospodarstveniki,
dabislovenskogospodarstvozacvetelože
samozenomilijardoevrovfinančneinjek-
cije.

Poziv
NakoncustažupanaKočevjainBohinja

pozvalavsevolilce,najseodpravijonaup-

ravneenotealikrajevneuradeintamoddajo
podpis v podporo kandidature Gibanja za
Slovenijonavolitvah,4.decembra.Podpisi
sezbirajodo9.novembra.Glasovnicodobite
nakrajevnemuradu,kibood2.do9.no-
vembraodprtvsedni,insicerodponedeljka
dosredemed8.in12.uroter13.in15.uro,
včetrtekmed8.in12.termed13.in17.uro
tervpetekmed8.in13.uro.Izpolnjenoin
ožigosanoglasovnicooddatekarvtajništvu
ObčineBohinj.�

Brezplačne delavnice
o podjetništvu
Stevo Ščavničar, RAGOR

Razvojna agencija zgornje Gorenjske
(RAGOR)vsklopuLokalnegapodjetniškega
centra/VEM točka vabi na brezplačne
delavnice na temopodjetništva.Delavnice
bodotri.

PrvanosinaslovOglaševanjeinpromocija
naspletuza0EUR,potekalabovtorek,8.
novembra, ob16.uri naRazvojni agenciji
zgornje Gorenjske. Opis delavnice: Poglo-
bitev na temo, kako promovirati svojo
spletnopredstavitev/trgovinozbrezplačnimi
orodji ter z uporabo vsesmerne komuni-
kacije(družbenimediji).Populističnorečeno
gre za »Enkratno Facebook« delavnico. V
poštevpridešeTwitter,Google+,družbeni
agregati,blogi,ipd.Zahtevanopredznanje:
dobropoznavanjeMSWindowsOS,MSOf-
fice, interneta in e-pošte. Cilji delavnice:
udeležencirazumejoosnovee-marketinga,
spoznajoosnovearhitekturespletnihvsebin,
znajo pripraviti promocijsko kampanjo
(definiraticiljnopopulacijo,poiskatiustrezna
oglasnamesta,poznajoobračunskemodele)
inizkoristitipotencialspletazaprenosin-
formacij. Udeleženci lahko prinesejo tudi
svojprenosnik.Delavnicobomozaključiliob
19.30.DelavnicobovodilBlažBranc.

DrugadelavnicanosinaslovRealnamoč
marketingainbopotekalavsredo,16.no-
vembra, ob 16. uri na Razvojni agenciji
zgornje Gorenjske. Opis delavnice: poglo-
bitevvzmožnostiinrealnapričakovanjado
procesamarketingavpodjetju.Kajmarke-
tinglahkoustvariinčesanemore,vlogapro-
duktnegarazvoja,vlogarazvojakomunikacij,
določanjeinalokacijaproračuna,vlogamar-
ketingakotalfaprodajalca.Ciljidelavnice:
preokvirjanjenerealnihpredstavotem,kaj
marketingjeinkajzmorevodnosudodo-
seganja ciljev vpodjetju.Udeleženci razu-
mejo,damarketingninizpsihološkihtrikov
innemorenadomestiti'zdravega'produkt-
negainkomunikacijskegarazvoja,lahkopa
ju soustvari. Delavnico bomo zaključili ob
19.30.DelavnicobovodilBlažBranc.

TretjadelavnicapaimanaslovPrihodnost
prodaje-ozaveščeniprodajalecinbopote-
kala v sredo, 7. decembra, ob 16. uri na
Razvojni agenciji zgornje Gorenjske. Opis
delavnice: Kako prodati sebe in izdelek
hkrati,nedaprodate svojodušo?Poglob-
ljenorazumevanjepovezavmedprodajanim

artiklom in prodajalcem. Prodaja ni eno-
smerenkomunikacijskiproces.Delavnicabo
osvetlila notranja psihološka gibala, ki jih
kupcidojamejokot'dober,zaupanjavreden
in strokovni prodajalec ali pa ne. Cilji
delavnice:ugotoviti,alihočemprodajati,kar
prodajam.Poiskalibomosvojunikatnipro-
dajnipristop innastoptersvojopovezavo
med sabo, izdelkom in kupci. Delavnico
bomozaključiliob19.30.Delavnicobovodil
BlažBranc.

Hkrati vam bomo na delavnicah pred-
stavili tudi: vstopno točko VEM, Razvojno
agencijo zgornje Gorenjske in njene ak-
tivnosti,možnostiprijavnarazpiseinpred-
stavitevrazpisovterpridobivanjeinformacij
skozi biltenMoj spletni priročnik. Prijave
(ime,priimek,tel.številka)pošljitepoelek-
tronskipoštinanaslovinfo@ragor.sialipok-
ličite po telefonu 04/581-34-19. Vljudno
vabljeni!�
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Vloge za znižano
plačilo vrtca za leto
2012
Vanja Cerkovnik, 
Oddelek družbene dejavnosti
Spoštovanistarši,obveščamovas,dabos
1. januarjem 2012 pričel veljati Zakon
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Ur. l.RS,št.62/2010in40/2011,vna-
daljevanju:ZUPJS),kibourejaltudipravico
doznižanjaplačilazaprogramevrtcev.
Občina Bohinj je 20. oktobra prejela ob-
vestiloMinistrstvazadelo,družinoinso-
cialne zadeve št.: 0075-29/2011-7, v
kateremnampodajajododatnapojasnilav
zvezizoddajanjemvlogzaznižanoplačilo
vrtcazaleto2012.
Za leto 2012 se vloge v skladu z ZUPJS
lahkooddajood1.decembra2011daljepri
pristojnemcentruzasocialnodelo(vnašem
primeru v  Radovljici), in sicer na novih
obrazcih,kibodoobjavljenivmesecuno-
vembru na spletni strani Ministrstva za
delo,družinoinsocialnezadevetercentrov
zasocialnodelo,strankepajihbodolahko
dobiletudivknjigarnah.
Ooddajivlogbosteobveščenitudizbro-
šuramiMinistrstvazadelo,družinoinso-
cialnezadeve,naspletnihstranehinpreko
medijev.Zadodatneinformacijelahkopok-
ličete na telefonsko številko 577 01 23,
Vanja Cerkovnik, ali pa morebitna vpra-
šanjaposredujeteprekoelektronskepošte
na naslov: vanja.cerkovnik@obcina.bo-
hinj.si.�

Vabilo na delavnico
za predstavitev ciljev
TNP
Triglavski narodni park
Triglavskinarodniparkvabinadelavnico
zapredstavitevdolgoročnihinkratkoročnih
upravljavskihciljevzavarovanegaobmočja
TNP,kibovčetrtek,10.novembra,ob17.
urivKulturnemdomuvStariFužini.
Strokovnaskupinazapripravonačrtaup-
ravljanjaTNPjeosnutekupravljavskihci-
ljevnarodnegaparkaoblikovalanapodlagi
predlogov,pridobljenihnadelavnicahzus-
tanovami,vključenimivpostopekpriprave
načrtaupravljanja,inzlokalnimiskupnos-
tmizapripravovizijeinanalizeprednosti,
slabosti, nevarnosti in priložnosti ter na
podlagistrokovnihanaliz.Poročiloprvega
krogadelavnic(vBohinjujepotekalajunija
2011) je na voljo na spletni strani TNP:
www.tnp.si/nacrt_upravljanja_tnp/C251/
VnovembruboTriglavskinarodniparkor-
ganiziraldrugikrogdelavnicpo lokalnih
skupnostih,kibodoorganiziraneše8.no-
vembra ob 17. uri v Tolminu (v dvorani
GlasbenešoleTolmin),11.novembraob17.
urivLogupodMangartom(vHoteluŠola)
in15.novembraob17.urivGorjah(vOs-
novnišoliGorje).
Cilji srečanj sopredstaviti besedilo vizije
TNP,osnutekciljevinukrepovTNPterpri-
dobitikomentarje,predlogeindopolnitve
sodelujočih. Gradivo – Opis posameznih
ravni upravljavskih ciljev in ukrepov za
NačrtupravljanjaTNP inOsnutekuprav-
ljavskihciljevinukrepovzaNačrtuprav-
ljanja TNP 2012 – 2022 je na voljo na
spletnistraniTNP:www.tnp.si/images/up-
loads/Gradivo_delavnica_cilji_ukrepi-1.pdf
inwww.tnp.si/images/uploads/Priloga2_
Upravljavski_cilji_in_ukrepi_Osnutek.pdf.
Vabljeni!�



Nova operacijska 
dvorana v Splošni 
bolnišnici Jesenice
Petra Lotrič Ogrin

DirektorSplošnebolnišniceJesenice Igor
Horvat,predstojnikkirurškegaoddelkaprim.
asis.JanezPšenica,specialistkirurgijeinpred-
stojnik ginekološko-porodniškega oddelka
DragoSredanović,specialistginekologije in
porodništvasovsredo,19.oktobra,vuporabo
slovesnopredalinovooperacijskodvoranoz
najsodobnejšoopremo.Vnjejsebodoizvajali
ortopedskiinginekološko-porodniškiposegi.
Vrednostnaložbeje150.000evrov,šedodat-
nih100.000evrovpabodovprihodnjemletu
namenilizanamestitevsodobneklimatizacij-
skeopremeinzamenjavoluči.Prveoperativne
posegesovnovioperacijskidvoraniizvedliže
v dneh po odprtju operacijske dvorane.
Potrebapoobnoviprostorajenastalazaradi
naraščajočegaštevilaoperacij,letosjihjena-
črtovanihžešesttisoč.

NapodlagisklepaMinistrstvazazdravje
so v jeseniški bolnišnici v letošnjem letu
izvedlitudijavnirazpiszaoperacijskemize,
kijihvtehdnehprevzemajoinznjimiza-
menjujejo dosedanje. Vrednost naložbe
znaša162.000evrov,vcenipajevključeno
tudi njihovo petletno vzdrževanje. Zaradi
dotrajanosti pa so v jeseniški bolnišnici v
lanskemletuenonovooperacijskomizože
moralikupitizlastnimisredstvi.�

Pred zimsko sezono
Klemen Langus, Turizem Bohinj

Ja,poštenoježezadišalopozimi.Nekaj
časaješe,avseenoponovnougotavljamo(v
turističnihsferah),daseprogramiinpromo-
cija,vtemprimeruzazimskosezonoobliku-
jejo pozno, prepozno. Se bere kruto, a
ukvarjatibisemoralizazimskosezonoza
leto 2012 – 2013. A že to, da se tega
zavedamo, je nekaj. Korak naprej v pravo
smer. Razburljivosti v naši destinaciji ne
manjka. Odprtih vprašanj tudi ne. So pa
stvari,kijihmoremoinzmoremo.Ključnasta
sodelovanje in pravočasen odziv. Pravijo,
kjerjevolja,jetudipot.Zresnimipartnerjito
tudidokazujemo.Dogovori,programinpro-
mocijskeakcijezazimskosezonosopriprav-
ljeni.Želimoinupamo,dabomokljubvsemu
našli odgovore tudi na težja vprašanja. A
odgovorimorajobitibrezfigvžepu!!�

Triglavski narodni
park včeraj, danes,
jutri
Triglavski narodni park

Med letošnjimidogodkivokviru30-let-
nicezakonskeustanovitveTriglavskegana-

rodnegaparkajeTNP11.oktobravBovcu
organiziralokroglomizoznamenompred-
stavitiizkušnjeposameznikov,kiživijoinde-
lajonaobmočjunarodnegaparkainkisos
parkompovezanibodisizdejavnostmibodisi
s strokovnim delom. Na okrogli mizi z
naslovom Triglavski narodni park včeraj,
danes, jutri je svoja razmišljanja zvečkot
tridesetimiudeležencidelilopetdomačinov
izprimorskega ingorenjskegadelaparka:
učiteljicaMarijaKravanjaizTrente,ekološki
kmetJaniKutinizČadrga,direktorTurizma
Bohinj Klemen Langus iz Bohinja, inženir
gozdarstvavpokojuJožeSkumavecizZgor-
njihLazterpobudnikakcijeTrentanesme
umretiFedjaKlavora,predsednikdruštvaza
varstvo Alp CIPRA dr. Matej Ogrin, pod-
predsednikPlaninskezvezeSlovenijemag.
BorutPer-šoljainprof.dr.BoštjanAnko,na-
ravovarstvenikinprofesorvpokojunaOd-
delku za gozdarstvo in obnovljive vire
Biotehniškefakultete.

RazpravojepovezovaldirektorTNPmag.
MartinŠolar,kijeuvodomapovedal,dajeza
uspešno upravljanje parka ključnega po-
menasodelovanjezljudmi,kivparkuživijo.
Gostjeokroglemizesogovorilioživljenjuv
TNP,vlogiprebivalcev,prizadevanjihzaus-
trezenrazvoj,pomenuplaninstvavTNP,o
potrebni podpori določenim dejavnostim,
kotnaprimerkmetijstvu,invečjemsodelo-
vanjuvprostoruzauspešnovarovanjena-
ravnihvirov.Vrazpravijebilomeddrugim
izpostavljeno,kakoravnamosTNPkotvred-
notoinslovenskimsimbolomterzakajTNPv
zavestiSlovencevševednonizaživelkotna-
cionalna ustanova. Gostje in udeleženci
okroglemizesoimelitudikritičenpogledna
vlogo TNP in opozorili na nekatere kon-
kretneproblemevparku.

SStergulčevihišivBovcu,kjerjepotekala
okrogla miza, je do sredine novembra na
ogled razstava 30 let Triglavskega narod-
negaparkain20letAlpskekonvencije,kije
zasnovanakotparkovnakronikaskratkimi
opisi najpomembnejših dogodkov od leta
1981doleta2010.�

Delavnica v okviru
projekta HABIT-
CHANGE
Petra Lotrič Ogrin

V Informacijskem središču TNP Tri-
glavskarožanaBledujevsredoinčetrtek,
5. in 6. oktobra, potekala delavnica z
naslovomVključevanjedeležnikovindvigo-
vanjezavestinapodročjuklimatskihspre-
memb. TNP je delavnico izvedel v okviru
projekta Prilagajanje načrtov upravljanja
podnebnimspremembamvzavarovanihob-
močjih–HABIT-CHANGE(programskiokvir:
Interreg IV/BSrednjaEvropa), ki ga vodi
nemški Inštitut za ekologijo in regionalni
razvojizDresdna.Vprojektjevključenihše
sedemnajst partnerjev iz sedmih držav
(Nemčije,Avstrije,Madžarske,Poljske,Ro-

munije, Italije in Ukrajine). Poleg TNP iz
Slovenije sodelujeta še Krajinski park
SečoveljskesolineinUniverzavMariboru.
Skupnavrednostprojektajetrimilijonein
polevrov,deležTNPje216.000evrov,od
katerih85odstotkovkrijeEvropskiskladza
regionalni razvoj. Projekt se je pričel 1.
marca2010inbotrajaldokoncafebruarja
2013.

NamenprojektaHABIT-CHANGEjevred-
notenjeobstoječihupravljavskihpraksna
zavarovanihobmočjihterprilagajanjeup-
ravljavskihnačrtovinstrategijpodnebnim
spremembam.Meteorološkamerjenjakaže-
jonadvigpovprečnihtemperatur,naspre-
membe vzorcev sezonskih padavin in na
povečano število ekstremnih vremenskih
dogodkov,kotsopoplave,sušeterviharji.
Posledicepaseodražajotakovvodnihkot
vkopenskihekosistemih.

CiljdelavnicenaBledu jebil izmenjava
primerovdobreprakseprikomunikacijiz
deležnikirazličnihzavarovanihobmočjihna
področju klimatskih sprememb ter o pri-
stopihozaveščanjaininformiranjasplošne
javnosti.Nadelavnicisopredavalirazlični
slovenskiintujistrokovnjakiinpredstavili
izkušnje na področju komuniciranja in
vključevanjadeležnikovvprocesenačrtov
upravljanja.Priznaniameriškiinterpretator
narave JohnVeverka je na delavnici pre-
daval o idejah za ozaveščanje in informi-
ranjejavnostioklimatskihspremembahna
terenu,vinformacijskihsrediščihintočkah.
Na delavnici so sodelovali tudi projektni
partnerji,predstavnikizavarovanihobmočij
v Sloveniji, predstavniki Ministrstva za
okoljeinprostor,ZavodaRSzavarstvona-
raveterZavodazagozdoveSlovenije,občin
in lokalnih turističnih organizacij na ob-
močju TNP, Planinske zveza Slovenije ter
CIPRE.

DosedanjeprojektneaktivnostiTNPpaso
vključevaletudiidentifikacijoinanalizoin-
dikatorjevpodnebnihsprememb(tujerodne
rastlinske vrste, spremembe habitatnih
tipovnaPokljukiinVelempoljunapodlagi
letalskih posnetkov, strategije za ovred-
notenje in merjenje posledic podnebnih
sprememb,monitoringindikatorjev).Izsled-
kibodopodlagazaakcijskinačrt,kibovse-
boval ukrepe tako za prilagajanje
podnebnimspremembamkotzaomilitevle-
tehprekorazličnihukrepov,naprimerna
področjuprometa,rabeenergijeipd.�

Nov vodovod od izvira
Bistrice
Petra Lotrič Ogrin

VodovododizviraBistricedovodohrama
Dobravabodokoncaavgustaprihodnjeleto
obnovljeninpredanvuporabo.Gradbenodo-
voljenjezatadelvodovodajeObčinaBohinj
pridobilaželeta2006.Zasredstvasopotem
kandidiralivskupnemprojektuGorkivodo-
oskrba,asoletosspomladidobilizavrnjeno
vlogo,kejevodovodnisistempremajhen,saj
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bipotrebovalvsaj10.000odjemalcev.Vzad-
njemtednuoktobrapasosSlužbeVladeRS
zalokalnosamoupravodobilipogodbozaso-
financiranjeprojekta,insicer150tisočakov
letosinšeenkrattolikovprihodnjemletu,
karpomeniskorajcelotnoinvesticijo.

Zaradi težav z dobavo vode, saj stari
azbestni in s tem posledično zelo krhek
vodovod,kijebilnarejenv60.letihprejšnje-
gastoletja,tečepoplazovitemterenu,sose
izgradnje nove povezave lotili že letos av-
gusta,takodajezgrajenožedvetretjinivoda
do vrha Dobrave. Manjka še kakšnih 600
metrov.Prvidel,predorpajebilzgrajenže
preddesetimileti,kosogradilimalohidro-
elektrarnoBistrica.

Načrtujejo, da bododo konca aprila vsa
gradbenadelazaključena,takodagospodar-
jenje na kmetijskih zemljiščih, po katerih
potekanovivod,nebomoteno.Kotrečeno
pa bo v uporabo novi vod uradno predan
konecavgusta2012.�

Sejem športne 
opreme
SD Bohinj

Smučarsko društvo Bohinj organizira
zadnjikonec tednavnovembru,od25.do
27. novembra, sejem rabljene smučarske
inostalešportneopreme.VabljenivavloOŠ
dr.JanezaMencingerjapetek,od16.do19.
ure(sprejemopreme),vsoboto,od9.do18.
ureinvnedeljood9.do12.ure.Nasejmuse
bo možno tudi včlaniti v naše društvo.
Vabljeni!�

Simbioz@ je povezala
tudi Bohinjce
Štefan Fartek, Društvo mladih Bohinja,
Zavod Y

Vtorek,19.oktobra,sejezaključilaBo-
hinjska akcija medgeneracijskega sodelo-
vanjaSimbioz@e-pismenaSlovenija,kijev
treh dneh na brezplačnih računalniških
delavnicahpovsejSlovenijipovezalarazlične
generacije.

TakokotdrugodpoSlovenijismosetudiv
Bohinjupridružilivseslovenskiakcijiraču-
nalniškegaopismenjevanjastarejših.Vorga-

nizaciji Društvamladih Bohinja in Zavoda
Ypsilonsmoorganiziralitridnevnitečajraču-
nalništva,ki jepotekalv sodobni računal-
niški učilnici v Osnovni šoli dr. Janeza
Mencingerjaod17.do19.oktobra.Skupajse
nasjeudeležilokar17prostovoljcevin24
starejših.

VokviruprojektaSimbioz@soodpone-
deljka do srede v dopoldanskem in po-
poldanskem času potekale računalniške
delavnice,kjersmopotrpežljiviprostovoljci
radovednim starejšim udeležencem pred-
stavilizanimivsvetračunalnikovininterneta.
Starejši so bili nad pomočjo in znanjem
mladih navdušeni ter hvaležni za novo
znanjeinprijetnodruženje.Zamlajšesode-
jali, da so se izkazali kotneverjetnodobri
učiteljiinpomočniki.

V Društvu mladih Bohinja, se zaveda-
mopomenamedgeneracijskegasodelovanja
inpomembnosti računalniškepismenosti,
zatosmosetakojpridružiliprojektu.Sim-
bioz@predstavljapomembenprispevekza
boljšoračunalniškopismenostvSloveniji,
sajpoe-pismenosti starejših trenutnoza-
ostajamo za Evropsko unijo. Projekt je
resničnopokazalpomenmedgeneracijske-

gasodelovanjainSlovenija je lahkonata
projektponosna.

Vdruštvusezapomočiskrenozahvalju-
jemoOsnovnišolidr.JanezaMencingerjain
bohinjskiKnjižnjiciAntonaTomažaLinharta,
šeposebnoMojciRozmaninMetkiRepinc
ter vsem drugim, ki so pomagali razširiti
doberglaspripridobivanjuprostovoljcevin
starejšihudeležencev.�
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Režijski obrat sporoča
Boštjan Mencinger,
Režijski obrat Občine Bohinj
Menjava kovinskih zabojnikov 

Uporabnike, ki še vedno uporabljajo
kovinskezabojnike,pozivamo,dasizaradi
dotrajanostistarihinlažjegapraznjenjačim-
prejpriskrbijonoveplastičnezabojnikena
kolesih,velikosti120litrovali240litrov.
Gledenato,dasosekoličinemešanihko-
munalnih odpadkov precej zmanjšale, za
večinogospodinjstevpridejovpoštev120
litrskizabojniki.Enakoveljatudizagospo-
dinjstva,kimorebitizabojnikovsplohšeni-
majo. Obvezno pa morajo do začetka
decembravečjekovinskezabojnike(500lin
več) zamenjati vsi tisti uporabniki, ki v
takšnih zabojnikih oddajajo steklo (veči-
nomagostinskiobjektiinhoteli).Pozačetku
decembrasteklavkovinskihzabojnikihne
bo več možno oddati. Ustrezne plastične
zabojnikelahkokupitepritrgovcih,lahkopa
jihpodogovoruzRežijskimobratomvza-
metevnajem.

Začenja se zimska sezona
S15.novembromsetudiuradnozačenja

zimskasezona,komorajobitivozilaoprem-
ljena z zimskimi pnevmatikami. Sneg je
tokratzapadelže20.oktobra,zimskaslužba
pajebilanatoustreznopripravljena.Obza-
četku zimske sezone in ob zgodnjem
snežnem opozorilu želimo ponovno opo-
zoriti na strpnost vseh udeležencev v
prometuintudinastrpnostvsehobčanovob
izvajanju zimske službe pluženja in posi-
panjainpodajamonaslednjapomembnapo-

jasnilagledezimskeslužbe:
Občanepozivamo,daupoštevajoOdloko

občinskih cestah Občine Bohinj (UVOB
1/00).Predvsemopozarjamona47.člen,ki
prepovedujemetanjesnegaalikakršnihkoli
predmetovnacesto.

Nadalje 49. člen opredeljuje obveznosti
sosedovobobčinskicesti.Sosediobobčinski
cestimorajodopustitiprostodtokvodein
odlaganjesnegananjihovozemljišče,čese
jimstemnepovzročaškoda.

Dovoz k stanovanjskim in počitniškim
hišam čistijo lastniki sami, v gosto na-
seljenih stanovanjskih središčih pa se
čiščenjeizvajazvnaprejnapovedanimiak-
cijami v nočnem času. Največjo težavo v
nočnemčasupovzročajoobčasnistanoval-
ci,kisvojavozilapuš-čajonaobčinskihces-
tah in s tem onemo- gočajo hitro in
učinkovitoodstranjevanjesnega.Občasnim
obiskovalceminprebivalcempriporočamo,
dasipriskrbijozimskoopremo(zaavtomo-
bil primerne pnevmatike in verige) in
lopato(zapripravoparkiriščaoz.čiščenje
dovoza). Odlaganje snega z zasebnih na
javnepovršinenidovoljeno.

Zustreznovisokimikolijepotrebnooz-
načitimejeograjindrugihovir,kibilahko
poškodovale plužne naprave. Stroj lahko
kljubtemupoškodujelastnino(zaradislabe
vidljivosti, neoznačena lastnina). Vsako
poškodbozasebnelastninesstranivzdrže-
valca javnih prometnih površin, ki je
nastalaizvenvarovalnegapasucestnega
telesa, je potrebno prijaviti najkasneje v
treh dneh na tel. št.: (04)577 01 50. Na
navedeno številko lahko sporočite tudi
pripombegledeizvajanjazimskeslužbe,a
vas prosimo, da ste ob velikih količinah
snegastrpni.�

Poziv
Občina Bohinj
Vselastnike,katerihčolniševednoležijo
na obali Bohinjskega jezera, pozivamo,
naj čolne v roku dveh tednov pospravijo
in odstranijo. V nasprotnem primeru jih
bo odstranila Občina na stroške lastni-
kov.�
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Hvala, ker ste nam pomagali 
ustvarjati simbiozo!
Tanja Mozetič, vodja lokalne koordinacije
Hitertempoživljenja inpremaloposvečanjasebiterdrugimso

nekatere izmedglavnih značilnosti današnjega časa.Trenutki, ko
lahkozaseinzadrugestorimodobrodelooziromajimlepolepšamo
dan,sozatošetolikoboljdragoceni.Simbioz@e-pismenaSlovenijaje
edentakšnihmomentov,sajjezdruževalposameznike,kisevdru-
gačnihokoliščinahmordanikolinebisrečali.
Dasmolahkonanogepostaviliprojekttakšnihrazsežnosti,kotje

Simbioz@e-pismenaSlovenija,smopotrebovalitudivelikovašepo-
močiindobrevolje.EkipaSimbioz@sevamzatozahvaljujevimenu
vsehudeležencevdelavnic,kisokončnostopilivkoraksčasomin
spoznaliprednosti,koristi,radostiuporaberačunalnišketehnologije
ininterneta.Zahvaljujemopasevamtudivimenuprostovoljcev,kiso
zvašopomočjospoznali,kolikšnozadovoljstvoprinašanasmeh,na-
risannaobrazustarostnika,kijeprvičuporabilmiškoalitipkovnico.
Skupajsmopreizkušalinašopotrpežljivost,sklenilismomnoganova
medgeneracijskapoznanstvaternajpomembnejše,dvignilismoraven
računalniškepismenostimedstarejšimitermedmladimiobudilivred-
noteprostovoljstva.SskupnimimočminamjeakcijoSimbioz@us-
pelopostavitinatrdnetemelje.
Hvala, ker ste bili z nami in ker ste bili del največjegaprosto-

voljskegaprojektaletošnjejeseni!�

Proslavili 70-letnico 
ustanovitve OF
Petra Lotrič Ogrin
Vsoboto,8.oktobra,sosevvečnamenskidvoraniDanicazbrali

predstavnikiZvezezdruženjborcevGorenjske,združenjveteranov
vojnezaSlovenijointisti,kistasejihvojnitakoalidrugačedotaknili.
KOPoljeBohinjjeorganiziralaproslavoob70-letniciustanovitveOs-
vobodilnefronte,hkratipasopočastitlitudi20-letnicoosamosvojitve
Slovenije in67.obletnico zboraaktivistovOsvobodilne fronte je-
seniškegaokrožja.

Slednje se je dogajalo med 11. in 14. novembrom leta 1944.
ZborovanjeaktivistovOFjeseniškegaokrožjasejeodvijalovhotelu
Zlatorog,hkratipasoopravili tudivolitveokrožnegaplenuma in
tajništvaOF.Zborovanjasejeudeležilookoli170aktivistovizvsega
okrožja,mednjimitudiprecejšnješteviloilegalcev,predstavnikov
dolinskihcentrov,delegatovzJesenic,RadovljiceinBleda.Zboro-
vanjusoprisostvovaliMihaMarinko,članIOOF,članiPOOFzaGorenj-
skoinčlaništabaJeseniško–Bohinjskegaodreda.Navzočihjebilo
tudi večje število političnih funkcionarjev omenjenega odreda,
kateregaenotesoskrbelezavarnostzborovanja.Delovniprogramje
vsebovalpolitičnireferat,kistagaizčrpnopodalaMihaMarinkoin
BogdanOsolnik.Znazornoanalizosvetovnihindomačihdogodkov

stazačrtalaokvirvsemuostalemuprogramu.
BogdanOsolnikjebiltudislavnostnigovornikslovesnostivDanici.

Vsvojem40-minutnemgovorujepovzelcelotnodogajanjetistega
časa,dotaknilsejecelopotekaDražgoškebitke.Nekajbesedjespre-
govoriltudižupanFrancKramar,kijepovedal,dajebilNOBbojza
preživetjenašeganaroda,majhnega,ahrabrega.»Borcisopomem-
bendelzgodovine,pakakorkolikomuodgovarjaaline.Tosodej-
stva.Vseostalopasolažiinpodtikanjaintonidobro,«jepovedal
županterdodal,»slovenskinarodmoraitinaprej.Inzgodovinajepač
zgodovina,zapisanaintakaboostala.Inmojavelikaželjaje,datako
ostane.Zatojetrebavsemtistimborcem,kisodalisvoježivljenje,in
vsemtistim,kisobiliizpostavljeni,javnopriznati–hvalavaminslava
vam!«�

Nov bankomat SKB v Bohinjski
Bistrici
Marjeta Langus, SKB

BankaSKBjevBohinjskiBistricipriTurističnoinformacijskemcen-
tru,kisenahajavnovihposlovnihprostorih,postavilanovbanko-
mat.Bankomatvam24urnadanomogočaopravljanjeosnovnih
bančnihposlov,kotso:dviggotovinezBAMaestro,VISAterMaster-
Cardkarticoinpolnjenjeračunovpredplačniškihmobilnihtelefonov.
Ostalebančneposlepalahkoopravitevkateriizmednajbližjihposlo-
valnicSKB–naBledu,JesenicahinvRadovljici.�

Maša za policiste
VP Igor Marijan in policijski vikar Janez Novak

ObgodunadangelaMihaela,kigoduje29.septembra,smoseletos,
9.oktobra,ob10.urižesedmičzbralivSrednjivasivBohinju.Pri
svetimašismosenadangeluMihaelu,kijezavetnikpolicije,zahvalili

Slavnostni govornik Bogdan Osolnik. Foto: Petra Lotrič Ogrin

Foto: Marjeta Langus

Foto: Branko Habjan
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za njegovo varstvo ter se mu priporočili za varno in uspešno delo tudi
v prihodnje. Spomnili smo se pokojnih policistov in policistk, krimi-
nalistov in kriminalistk ter ostalih zaposlenih v policiji. Kot je običaj,
smo po sveti maši opravili še molitve na grobu vodje policijskega
okoliša Bohinj Staneta Platiša in na grobu policista Romana Štrosa.
Ob tem smo se spomnili tudi vseh pokojnih policistov, pa tudi vseh tis-
tih, ki so s svojim delom in življenjem prispevali v dobrobit Policije. Pri
sveti maši sta kot vedno sodelovala Kvintet slovenske Policije ter glas-
bena skupina Pot iz Tenetiš. Letošnjo sveto mašo za policiste pa je
vodil beograjski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Hočevar.

Po maši so se občani in policisti srečali na neformalnem druženju
ob pogostitvi. Občanom so bile razdeljene kresničke in odsevni
trakovi. Obenem so bili opozorjeni na uporabo ob hoji po cestah ob
zmanjšani vidljivosti in v nočnem času. Občanom je bila prikazana
tudi oprema posebne policijske enote in predstavljena enota PPIU,
katera je predstavila »šengen« bus. Predstavila pa se je tudi prometna
policijska postaja Kranj z vozilom »provida«. �

90 let Frančiške Stare
Zavod sv. Martina

Sreda, 28. septembra, je
za Frančiško Stare pome-
nila prav poseben dan. Na
ta dan je namreč dopolnila
90 let. Dogodka se je že
vnaprej veselila in načrto-
vala, da bo za osebni
praznik pogostila svoje pri-
jatelje in sorodnike. Praz-
novanje pa smo ji dan
zatem pripravili tudi v Za-
vodu sv. Martina, kamor se
je pred dobrima dvema
letoma preselila iz domače
Bohinjske Češnjice. 

Ker gospa Franca, kakor
je navajena, da jo kličejo
domači in sosedje, rada
poje, smo se vsi skupaj
poveselili ob nastopu Dua

Kivado. Prijetno presenečenje ji je pripravil župan Franc Kramar, ki ji
je prišel voščit in jo razveselil s prelepim šopkom rož. Na koncu ni
manjkala torta, ki jo je razdelila med svoje sostanovalce v domu. Vsi
skupaj ji želimo še na mnoga leta. �

Folkloristi KD Bohinj v Makedoniji
Jure Sodja, Kulturno društvo Bohinj

Ko ste v Bohinju prebirali oktobrsko številko Bohinjskih novic, se je
ekipa OFS KD Bohinj potepala po Makedoniji. Naša pot je bila dolga,
zahtevna, zabavna in predvsem pestra. 21 članov je bilo vabljenih na
največji praznik Občine Kočani – na dneve riža 2011. Pot nas je vodila
preko Slovenije, Hrvaške in Srbije in v dobrih 20 urah nas je pripe-
ljala do Makedonije, ki nas je pričakala v toplem poletnem vremenu.
Po 24 urah vožnje smo imeli ogled mesta Kruševo, ki je bolj znano kot
kraj, kjer so Makedonci izbojevali prvo samostojno republiko (Ilin-
densko) izpod Turkov. Zanimiv je podatek, da je bilo to šele v začetku
20. stoletja. O tem priča masiven spomenik nad mestom. Za mlajšo
generacijo je Kruševo predvsem rojstni kraj Tošeta Proeskega, ki je žal
doživel samo 26 let, vendar te genialno. O tem priča novonastali
spominski center njemu v čast, kjer smo si ogledali njegova oblačila,
osebne predmete in še marsikaj. 

Vožnja proti Kočanom nas je opomnila, da imamo doma zelo dobre
ceste. Končno smo se nastanili v našem domu v Makedoniji - v Hotelu
Centrobiznis. Naslednji dan smo si ogledali samostan Gabrijela
Lesnovskega, s čimer smo potešili tudi naše zanimanje po zgodovini.

V večernih urah smo nastopali v paradi skozi središče Zrnovcev, ki je
ena najmanjših občin v Makedoniji, saj tam živi malo več kot 3000
prebivalcev. Nastop v Kulturnem domu in pred njim je navdušil do-
mače po večini vaško prebivalstvo in naši glasbeniki so morali podeliti
kar nekaj avtogramov.

V soboto smo si ogledali Kočane, ki imajo sloves najbolj čistega
mesta Makedonije, kar te lahko prestraši, saj temu področju ne
posvečajo preveč pozornosti. Zvečer je žal deževalo, tako da so orga-
nizatorji odpovedali parado, vendar je bilo po našem večernem
nastopu zopet slišati bogate aplavze, kar  pomeni, da smo v tem koncu
priljubljeni. Po nastopu smo imeli skupno večerjo in zabavo, kjer smo
lahko uživali v nastopu odličnih trubačev. 

Nedelja je bila dan odhoda, kar pa ne pomeni, da smo zaključili z
nastopi, saj smo zaplesali še v Orizarih, kraju, kjer so imeli najprej
prikaz žetve riža, potem pa so pripravili pojedino jedi, ki jih priprav-
ljajo ob takem dogodku. Tudi tu smo nastopili kot ena izmed sedmih
skupin, ki so prišle še iz Makedonije, Hrvaške, Bolgarije, Madžarske
in Srbije. Vzpostavljeni so kontakti in upam, da bomo zbrali energijo,
čas in finance, da se prihodnje leto zopet odpravimo na pot in da
ponovno uspešno predstavimo Bohinj v svetu.

S tem pa se naše sodelovanje z Makedonijo še ni zaključilo, saj
bomo že 5. novembra nastopili na Jesenicah na največjem dogodku
društva, ki nas je povabilo v Makedonijo. To je makedonsko manjšinj-
sko društvo Ilinden z Jesenic. Predvidoma marca pa bomo v Bohinju
pripravili makedonski večer.

V imenu vseh bi se radi iskreno in javno zahvalili vsem sponzorjem
ter županu in Občini Bohinj za protokolarna darila za župane in or-
ganizatorje. Kot predsednik društva pa izkoriščam priložnost, da se
zahvalim vsem članom folklorne skupine za lepo preživete skupne
dni. Čestitam vsem za ponosne in odlične nastope. �

Poročilo CIPRE tudi v slovenščini
Aurelia Ullrich-Schneider, CIPRA International

Osnovno porocilo CIPRE "Ohranjanje narave in podnebne spre-
membe" je odslej na voljo tudi v slovenskem jeziku, in sicer na spletni
strani http://www.cipra.org/sl/alpmedia/dosjeji/16.

V poročilu je med drugim zapisano, da spreminjanje podnebja
močno občuti tudi narava. Gorska območja so na spremembe še
posebno občutljiva, zato prav tu pričakujemo največje izgube rastlin-
skih in živalskih vrst. Številni ukrepi za obvladovanje posledic pod-
nebnih sprememb, o katerih trenutno teče razprava, lahko škodijo
naravnemu ravnovesju, s tem pa najpomembnejšemu podnebnemu
sistemu, ki nam je na voljo. Varstvo narave in varstvo podnebja se
lahko dopolnjujeta. Neokrnjeni habitati lahko bolje vzdržijo posledice
podnebnih sprememb kot okrnjeni. Poleg tega sonaravni gozdovi,
ohranjena mokrišča in ekstenzivno gojeni travniki izboljšujejo našo
bilanco toplogrednih plinov. 

Foto: Mitja Zalokar

Foto: Zavod sv. Martina
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Kateri so možni načini za uskladitev varstva narave in podnebja,
prikazuje CIPRA na 29 straneh svojega poročila in pri tem jasno izrazi
svojo najpomembnejšo zahtevo: več narave za boljše podnebje. Pred-
stavljeni so možni ukrepi za prilagajanje in zmanjševanje posledic
podnebnih sprememb, obravnavani so trendi, omejitve in konflikti, v
obliki konkretnih primerov pa so prikazane tudi rešitve.

Ostala osnovna poročila iz zbirke compacts v slovenskem jeziku na
temo energije, energijsko samozadostnih regij, gradnje in sanacije ter
prometa in turizma so objavljena na: http://www.cipra.org/sl/
cc.alps/rezultati/compacts. �

Bioodpadki po domače
Petra Lotrič Ogrin

Takole si je odvoz bioloških odpadkov svojega gostinskega lokala
zamislil eden izmed bohinjskih gostincev. Cel kup olupkov, jajčnih
lupin, že pečenega krompirčka in še česa je stresel kar na obalo Save
Bohinjke pod mostom na Bitnjah, se pravi pri vstopu na kolesarsko
stezo. Zadeva je bila seveda takoj prijavljena medobčinskim redarjem
in tudi policiji. Za tako »eko« obnašanje je zagotovo ne bi smel odnesti
prav poceni! �

4. srečanje rejniških družin
Meta Šilc, CSD Radovljica

CSD Radovljica je v soboto, 8. oktobra, organiziral četrto srečanje
rejniških družin, ki delujejo na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in
Radovljica. Letos smo ga pripravili na prireditvenem prostoru ŠD Pod-
nart. 

Srečanje je namenjeno druženju celotnih rejniških družin in pred-
stavlja neformalno obliko dela z njimi. Udeleženci imajo priložnost,
da si lahko izmenjajo svoje izkušnje, se naučijo česa novega in
preživijo nekaj prijetnih skupnih uric. 

Uvodoma nas je pozdravila in nagovorila podžupanja občine Gorje
Danijela Mandeljc. Župani vseh štirih občin se našemu povabilu zaradi
službenih obveznosti niso mogli odzvati, vendar so nam svoje dobre
želje prek svojih predstavnikov posredovali že v tednu pred sreča-
njem. Dopoldne nas je obiskal in pozdravil tudi predsednik KS Pod-
nart Sašo Finžgar.    

Dan smo pričeli z igrico Rdeča kapica, ki so nam jo v modernizirani
obliki zaigrali otroci, ki so se udeležili poletnega tabora v organizaciji
našega centra. Že vsa leta v okviru programa »Kdo bo napravil Vidku
srajčico«, ki je namenjen rejniškim družinam, sodelujemo s Knjižnico
A. T. Linharta iz Radovljice. Tudi tokrat so knjižničarke pripravile dve
tematski delavnici. Odrasli so se pogovarjali o branju kot nuji, potrebi
in predvsem užitku, otroci pa so po pravljici izdelovali škrate in si
pripravili zanimivo družabno igro. Mrazu so se otroci uspešno upirali
tudi ob igrah z žogo in z žonglerskimi rekviziti. Po manjšem pikniku
so najdrznejši preizkusili svoje spretnosti in premagovali strah pred

višino na plezalni steni, kjer so nam člani ŠD Podnart predstavili
športno plezanje. Srečanje smo nadaljevali s sprehodom do ekološke
kmetije Porta na Ovsišah. Domači so nam predstavili kmetijo in nam
povedali, da je ekološko kmetovanje zavestna odločitev kmeta, da bo
živel v sožitju z vsemi predstavniki narave.

Ob zaključku smo se posladkali s kolački ter upihnili četrto svečko
na torti, ki so nam jo spekle mamice, združene v društvu Sladki nas-
mehi ter se poslovili do prihodnjega leta. �

Izlet članov TD Bohinj
Turistično društvo Bohinj

Letos smo se odločili, da si ogledamo Prekmurje in njegove zna-
menitosti in da spoznamo del tradicionalne kulinarike. Proti Murski
Soboti, kjer sta nas pričakala lokalna vodiča, smo se odpravili v zgod-
njih jutranjih urah. Po ogledu tradicionalnega sejma Trezeno senje
smo se odpeljali proti vasi Beltinci, kjer so nas v Grajskem stolpu
pogostili s prekmurskim bogračem. Polni energije smo pot nadaljevali
proti vasi Dobrovnik, se seznanili z vzgojo orhidej in si ogledali njihov
Tropski vrt. Od tam smo se odpeljali proti Bukovniškemu jezeru.
Ogledali smo si jezero, se sprehodili mimo zdravilnih točk, izvira in
kapelice sv. Vida. Pot smo nadaljevali proti vasi Filovce, kjer nas je
prijazno sprejela družina Bojnec, ki se že več rodov ukvarja z
lončarsko obrtjo. Pokazali so nam dve tipični panonski hiši, črno peč
za žganje gline, izdelavo glinenih izdelkov in nas pogostili. V njihovi
domači trgovini smo po zelo ugodnih cenah lahko izdelke tudi kupili.
Bogojina je bila naša zadnja postojanka. Ogledali smo si Plečnikovo
Belo golobico in imeli čast slišati tudi njene nove orgle. Od tam smo
se peš odpravili proti Turistični kmetiji Puhan, kjer smo imeli de-
gustacijo njihovih vin in zelo okusno prekmursko večerjo. Zadovoljni
in nasmejani smo se v večernih urah odpravili proti domu. �

Foto: Občina Bohinj

Foto: CSD Radovljica

Foto: Pavle Korošec
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Jesen v Zavodu sv. Martina
Zavod sv. Martina
Popoletju,kisejessvojotoplotoraztegniloševseptember,nasje

obiskala jesen. S seboj je prinesla mraz, tudi že nekaj snega, po-
rumenelolistjeternovadogajanjavZavodusv.Martina.Poletneizlete
vokoliškeplanine,nasladoledindoBohinjskegajezerasozamenjali
sprehodistanovalcevpoprelepijesenskipokrajini.Nakostanjevem
piknikusmosenajedlikostanjatersenaužilijesenskihsončnihžarkov.
Današimstanovalcemnebibiloprevečdolgčasvdolgihpopold-

nevih,smovdompovabiliotroke.Kotprostovoljcibodohodilina
druženjasstanovalciobdružabnihigrah,kotsočloveknejeziseter
domine.Mlajšiotrocipanambodoprišlipokazat,kajsosevčasu,
odkarobiskujejovrtecali šolo, ženaučili.S svojimobiskomnaše
stanovalcevednoznovarazveselijoinjimpolepšajodan.
Zakurili smožekmečkopeč,vavlipapripravili razstavo ročnih

izdelkovnašihstanovalcev,kijetudimedobiskovalcidomapoželave-
likozanimanja.Opogumljenizdobrimodzivom,smonatorazstavilifo-
tografijenašegastanovalcaMilanaGundeta,kiseamaterskoukvarjas
fotografijo. Fotografije so še vedno razstavljene za ogled. Občane
vabimotudinarazstavoslikakademskegaslikarjaAlbinaPolajnarja,
kibovnašemdomunaogledodkoncanovembradojanuarja2012.�

Izlet KUD Triglav Srednja vas
Polona Oblak Golobič

OtroškainmladinskafolklornaskupinaKUDTriglavSrednjavas,
nekajčlanovizodrasleskupineinsedemodraslihspremljevalcevsmo
sev soboto,3. septembra,odpravili z vlakomna zaslužen izlet v
Vodnomesto Atlantis. Že sama vožnja z vlakom je bila posebno
doživetje.Zvlakasmoprestopilinamestniavtobus,kinasjeodložil
predVodnimmestom.Triuresmoselahkobrezskrbnokopali,jadrali
navalovih,masiralivvodnihvrelcihinspuščalipotoboganih.Sledila
stakosilotervrnitevzvlakomdomov.�

Žegen na planini Konjščici
Marija Dobravec
Vnedeljo,4.septembra,jebilanaplaniniKonjščicalepaslovesnost

–blagoslovprenovljenesirarneinnovegakriža.KerjeAgrarnaskup-
nostspomočjokmetijskesvetovalneslužbevSrednjivasiinsprizade-
vnostjoDušanaJovićaobnovilasirarnonaplanini,sovaščanipostavili
tudilepnovkrižnamestu,kjerjestalstari.
GlavnipobudnikzaomenjenodelojebilUrbančkovJanezizSred-

nje vasi, ki je ves čas prostovoljno spremljal delo pri sirarni in
postavitvinovegakriža.
PlaninaKonjščica leži v osrčjugorapodToscem, Slemenom in

Draškimvrhomna višini1438m.Planina slovi po lepihgorskih
pašnikihsplaninskimcvetjeminčistonaravo.Tampaimasvojere-
zervoarjetudipotokRibnicashladnostudenščico.VKonjščicisepase

vsakopoletjeokolistoglavživine.Naplaninisoprenoviligorskosi-
rarno,kispetlahkoslužisvojemunamenu.Obpoti,kivodiskoziKonj-
ščico na Velo polje in na Triglav, je stal že več kot sto let star
macesnovkriž,kipajevzadnjemčasuzaradistarostipropadal.

KrižjeizdelalmizarTonePlečko,postavilipasogavrlivaščani
Srednjevasi.Dejanja,kisovrednaposnemanja!Vtemkotugora,kjer
staševednoprisotnamirintišina,jenaomenjenonedeljovsenovosti
blagoslovildomačižupnikIvanJagodic.
TaprazničnidanvKonjščicipasoskulturnimprogramomobo-

gatilitudipevciizPodnartaindomačiharmonikarji.Medgostisobili
tudipodžupanJožeSodja,predsednikKrajevneskupnostiSrednjavas
MirkoJeršičinmajerice,kisonaplaninimajerile.Vsezbrane,bilojih
jeprek300,sovprijaznidružabnostipogostilegospodinjeizSrednje
vasizžganci,zeljem,zaseko,klobasamiindomačimpecivom.
Slovesnost je bila lepa in doživeta. Novi križ pa naj spet krasi

planinoKonjščicoinnudiduhovnooporoinbožjobližinovsem,ki
hodijotammimo!�

Zaključek akcije Slovenija kolesari
Turistično društvo Bohinj

PrvidanoktobrajeudeleženceakcijevBohinjupričakaloskorajda
poletnosonce.RazmerezaturističnokolesarjenjepoBohinjusobile
izvrstneintudistrogizakonikolesarjevnisoodvrniliodudeležbena
krajšem33kmmaratonualipadaljšem»garaškem«53kmmara-
tonu.Kosmopripravljalitrase,smonamernovključilivelikdelBo-
hinja, od Ukanca do Senožet, od kolesarske poti do Podjelja.
ObiskovalcisoselahkonaužililepotBohinjainspoznaliso,daimamo
vBohinjuvrhunskokolesarskopot.Zagostinstvonazaključniprire-
ditvisoposkrbeličlaniMotoklubaBohinj,kisopomagalitudina
progi.KolesarjesospremljalitudičlaniSDBohinjinDruštvaGRSBo-
hinj.Pomagalisotudivrliposamezniki,vsemseiskrenozahvaljujemo.
Nakoncusmozadovoljni,dajevečkot200kolesarjevlahkovidelo,
dasmokolesarskadestinacija.Povedaliso,dasebodoradivračaliv
našekrajeskolesialibrez.Žalnamniuspelonataračunprivabitiveč
gostov,kibivBohinjuprespali,vendarupanjeostaja,dabodotosto-
riliobnaslednjemobiskuBohinja.�

Foto: Martina Stanovnik

Foto: Mitja Sodja

Župnik Ivan Jagodic blagoslavlja novi križ na planini Konjščici. Foto: Janez Zupanc



Bobo Ivanović, umetnik
»Umetniki so rojeni za

ustvarjanje«
Adrijan Džudžar

Bobo Ivanović je res vsestranski človek
– ukvarja se s slikarstvom, filmom, alter-
nativno medicino, športnim ribolovom pa
še čim. Je pa tudi duhovit in prijazen gos-
pod. Pogovarjala sva se v prostorih
Hotela Kristal, kjer je ustvarjal v okviru
vsakoletne slikarske kolonije.

Za začetek eno klasično vprašanje.
Kakšni so vtisi o Sloveniji?
VSlovenijohodimžeodleta2000.Vodil

semenoslikarskošolovKranjuintovečlet
zaporedoma.Slovenijožekardobropoznam,
sajseukvarjamtudisšportnimribolovomin
semsepreizkusilženaskorajvsehnajbolj
znanihslovenskihribolovnihvodah.Slovenijo
imam rad, prelepa je, zlasti reke, ljudje, ki
semjihsrečeval,soresfini.Zelosemzado-
voljenssvojimbivanjemtukaj.

Pa Bohinj?
Ko sem dobil povabilo za tukajšnjo

slikarskokolonijo,semijeporodilaideja,da
biletoszastavilivseskupajboljnaširoko.Ker
veste, s kolonijami je tako, da trajajo in
minejo,ostanejonekadela,slike,vendarpo-
navadivseskupajnepustiglobljihsledi.Ker
se ukvarjam tudi s filmom, sem prišel na
idejo,dabioletošnjikolonijiposnelitudifilm,
pa tudi o samem Bohinju. Film prikazuje,
kakonastajajoumetniškadela,vtemprimeru
slike,vpovezaviznaravnimilepotamikraja.
Prikazujenašedelo,kjevsesmobili,kajsmo
videli in delali. Film naj bi bil nekakšno
ogledaloBohinja,stempatudiogledalosame
Slovenijeoziromanjeneduše.Mislim,dase
filmanebomosramovali.Naredilibomotudi
spremnikatalog,kiganameravamoposlati
Evropskiunijipatudizdruženjemslikarjevpo
različnih državah kot so Nemčija, Belgija,
Španija, Švedska, Italija.Našnamen jepri-
vabititudikakšnaresznanaimenaizsveta
slikarstva.Na tanačinbizanaslednje leto
poskušali pridobiti sredstva od EU in
slovenskegaMinistrstvazakulturo.Takobi
celazadevapostalapraviprojekt,vsmislu,če
kogapovabimo,mumoramotudinekajponu-
diti.Umetnikipabi vkoloniji pustili svoja
delainbinaprimerenodelopustilikoloniji,
ostalapabiprodalinadražbivdobrodelne
namene. Slikarji se radi odzovejo takšnim
vabilom.Tudisampoznamnekajimen,ka-
terih dela na svetovnem trgu dosegajo vr-
toglaveceneinsotudizelocenjena.Zatopa
moramo narediti dober projekt, da gremo
lahkoznjimpredljudivsvetu.Mojaidejaje,
dabifilmprikazalitudinanacionalnitelevi-
ziji v sklopukakšne oddaje o kulturi in bi
poskušalina tanačindoseči čimveč ljudi.
Pravbibilo,dabizainteresiralitudituristične
delavceintudidržavneinštitucije,kajtiumet-
nostjeodrazkulturenaroda.Čeuničitekul-

turonaroda,steuničili tudinarodsam.Bil
sempoceliEvropiterAmerikiintrdim,dav
kulturiinumetnostiimamokajponuditi.Bi
pamoraletoprepoznatitudidržavneinštitu-
cijeponašihdržavah,nepa,dastakulturain
umetnostvednonarepuprioritet.Umetniki
bimoralibitiprepoznani,kerumetnostostaja
zanamcem.

Kdo pa je snemal film?
JazinmojprijateljizNovegaSadaSlobo-

danVučković–Bole.Pomagalmije,kersam
nebizmogelvsega,patudistrokovnjakjeza
take stvari, saj je profesionalni fotograf in
snemalec.Snemalasvazmojoopremo,kerse
polegslikarstvaukvarjamtudisfilmom.

Kje ste študirali?
Srednjo umetniško šolo sem končal v

NovemSadu,potemsemštudiraluporabno
umetnostvBeogradu,palikovnoakademijov
NovemSadu.Študijskapotovanjasemimelpa
poFranciji,Italiji inŠpaniji.Proučevalsem
zgodovinoumetnosti,zlastifigurativnoumet-
nost,skaterosetudisamukvarjam.Nas,kise
ukvarjamossubrealizmom,posvetuniprav
veliko,mogočekakšenducat.Trenutnoseuk-
varjamzmojstrirenesanseodLeonardada
Vincija,Botticellija,MichelangelapadoRem-

brandta inRubensa.Ponavadi ustvarjamv
kombinirani tehniki pastela in akrila. Ko
dokončamsvojadelatukaj,gremnaDunaj,
nesemjihvenogalerijo,kijespecializirana
zafantazijskoumetnost,kasnejepabododela
šlavNewYork.

A obstajajo specializirane galerije za ta
žanr?
Seveda.

Kako vas sprejemajo doma?
Odpraveumetnostisetežkoživi,kersota

deladokajdraga,našakupnamočpajemaj-
hna.Zatosoštevilniumetnikiprisiljeniživeti
od komercialne umetnosti. Moja, kako bi
rekel,»prava«umetniškadelapanajostanejo
zanamcem, pa naj oni sodijo o njihovi
kvalitetioziromavrednosti.Nemislimveč,da
bomdosegelkakšnosvetovnoslavo,vendar
pasomojadelažepocelemsvetuvrokah
največjihzbirateljevingalerij,takodalahko
rečem,dasemsekotumetnikžedokazalin
izpolnil.Karbopanaprej,pačbo.Pomembno
je,dasemšeprimočehzaustvarjanje,karje
zaumetnikanajboljpomembno.Umetnikdo-
zori, vendar nikoli ne more obvladati vse
umetnosti,kerjele-taneobvladljiva.Mojain-
spiracijajevoda,vodačistinegativnoener-
gijo. V njej vidim slike, ribolov je zame v
bistvunekakšenspopadzlastnodomišljijo.
Naravajenajvečjiumetnik,odkoloritapreko
perspektivepadovsehostalihstvari.Kopa
senašadomišljija»ujame«znaravo,seodpre
naše»tretjeoko«intakratserazbohotiumet-
nikovadomišljija.Slikarjelahkovsak,tegase
naučišvšoli,dosvojegapravega»rokopisa«
pa prideš šele z leti, ko postaneš prepoz-
naven.MojateljesenahajanaPetrovaradin-
skitrdnjavi,tojenajvečjaumetniškakolonija
vEvropi,tamjeokoli90ateljejev–kiparjev,
slikarjev, grafikov, filmarjev, tapiserjev in
drugih.Smosipazelorazlični,dvanedelata
naenaknačin.Mojaženajepesnica,zanjeno
novoknjigosemdelalilustacije.Umetnostv
NovemSadujenavisokemnivoju,kulturapa
je v težkem stanju. Občudujem svobodne
umetnike,kiseukvarjajosamozumetnostjo,
kerčasinisorožnati.Državateponavadine
prepoznazakvalitetnega.�

11 INTERVJU

Udeleženci slikarske kolonije. Foto: Bobo Ivanović

Naslikal Bobo Ivanović



LETO XIV Bohinj, 4. november 2011 [tevilka 8

Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj

25.SKLEP o dolo~itvi cen vo`enj s turisti~no ladjo

25.
Na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 8/07)

je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 11. redni seji, dne 27. oktobra 2011 sprejel

SKLEP
o dolo~itvi cen vo`enj s turisti~no ladjo

I.
V Ob~ini Bohinj se za leto 2012 za prevoze turistov s turisti~nim ~olnom uporablja

cenik, ki je priloga tega sklepa.

II.
Za vse cene velja, da vsebujejo DDV.

III.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj

in se uporablja od 01.01.2012.

[tevilka:032-0009/2011-1 
Bohinjska Bistrica, 27. oktober 2011

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

III. – CENE VO@ENJ S TURISTI^NO LADJO:

ENOSMERNE KARTE CENA

Odrasli 9 € po osebi

Otroci 4 do 14 let 6,5 € po osebi

Dijaki, {tudenti, seniorji 65+ 8 € po osebi

Enosmerna dru`inska karta* 19 €

Skupina nad 20 oseb 7,5 € po osebi

[olska skupina otrok nad  20 oseb 5,5 € po osebi

Skupina dijaki, {tudenti, seniorji 65+ nad 20 oseb 6,5 € po osebi

Pred{olska skupina otrok nad 20 oseb 3 € po osebi

POVRATNE KARTE CENA

Odrasli 10,5 € po osebi

Otroci 4 do 14 let 7,5€ po osebi

Dijaki, {tudenti, seniorji 65+ 9,5 € po osebi

Povratna dru`inska karta* 24 €

Skupina nad 20 oseb 9,5 € po osebi

[olska skupina otrok nad  20 oseb 6,5 € po osebi

Skupina dijaki, {tudenti, seniorji 65+ nad 20 oseb 8,5 € po osebi

Pred{olska skupina otrok nad 20 oseb 4 € po osebi

*Dru`inska karta pripada dru`ini z dvema odraslima osebama in najmanj

enim otrokom do 18. leta starosti. 

* [tudentom, dijakom in osebam, starim nad 65 let se prizna popust na

osnovi dokazil.

*Za potrebe oblikovanja programov (paketov) in agencijskih popustov se

omogo~i do 30% popust po sklepu `upana.

Zaradi spodbujanja uporabe javnih prevoznih sredstev se imetnikom

Kartice Gost Bohinja prizna 50% popust na navedene cene.

OB^INA BOHINJ objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbiro ponudnika gostinskih storitev in rediteljstva 

na parkiri{~u v okviru javnih prireditev, ki jih 
organizira v ~asu novoletnih praznikov 

od 28. 12. 2011 do 1. 1. 2012 

NAZIV IN SEDE@ NARO^NIKA:
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica

KRAJ IZVEDBE:
Bohinjska Bistrica – dvorana Danica

Naro~nik bo izbranim ponudnikom gostinske storitve omogo~il najem vseh to~ilnih
pultov za posami~en ve~er prireditve.

POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo kulturna, {portna in druga dru{tva z obmo~ja Ob~ine

Bohinj, ki v skladu z internimi pravili dru{tva lahko opravljajo gostinsko dejavnost in
lahko pridobijo ustrezno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti v okviru javne
prireditve. 

K ponudbi prilo`ite:
- potrdilo, da je dru{tvo registrirano v RS,
- kopijo statuta iz katerega je razvidno, da dru{tvo lahko opravlja gostinsko dejavnost

v okviru javnih prireditev,
- navedite namensko porabo sredstev od izkupi~ka.

Ponudbo je treba oddati v zaprti kuverti do 15. 11. 2011 na naslov:
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica. 
Na kuverti mora biti vidna oznaka »ne odpiraj« in z navedbo »novoletne prire-

ditve«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln naslov ponudnika. 

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v roku 8 dni od izbire.

Ostale informacije o razpisu dobite na naslovu naro~nika ali na tel. 577 01 28.

[tevilka: 032-0009/2011-1 
Bohinjska Bistrica, 27. oktober 2011

VSEBINA
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Iz glavnega mesta 
na glavni vrh 

David Kadunc
David Kadunc – AVI, gorski ultramara-

tonec,kisejeletosudeležillegendarne100
miljdolgedirkeWesternStatesEndurance
Run100vZDA,jetokratnašelnovizzivinv
manjkotenemdnevupretekelpotizLjub-
ljanenaTriglav.

Žepreddvemaletomasemsepodalnapot
izLjubljanedoBohinjainžetakratsemvedel,
dabopotrebnonekajpodobnegašeponoviti,
saj je pot enostavno prelepa, da bi jo kar
pustil.Odločitev pa je padla zelo nahitro,
takorekoččeznoč.

TokratsemsepodalpravizosrčjaLjub-
ljane,insicerzLjubljanskegagradu–shriba,
kotsezahribovcaspodobi–odkodersemse
nekajminutpred5.urozjutrajpodalproti
najlepšimkrajemnatemsvetu.Dapastvar
ne bi bila preveč enostavna, sem vmes
obiskalšehribčekalidva.Vseskupajpasem
začinil še z vprašanjem: »Jemogoče v 24
urah?«

Nanebušetrdatema,kosemsezGradu
spustil v Ljubljano, kjer pozdravim še dr.
Prešernainžegremprotiprvemuvrhuna
Šišenskihrib.SlediljevzponnaToškočeloin

naprejprotiKatariniin
naGrmadoinTošč.Od
vasiSelosemnadalje-
valnaPasjoravan,od
koder se spustim do
Bukovega vrha in v
Poljane,kjervlokalni
trgovini obnovim za-
loge vode in si pri-
voščim sendvič s
pršutom.Potnadalju-
jem na Blegoš, vmes
paobiščemšecerkev
na Malenskem vrhu.
Vročina jehuda, tako
imamsupergežečisto
premočene,ampakne
od kakšne luže, tem-

večmi po nogah teče
znoj naravnost vanje.
Pri koči na Blegošu si
privoščimradlerinna-
daljujemprotiČrnemu
vrhu, nato naprej na
MedrcoinnaPorezen.
PotodČrnegavrhado
Porezna se ponovno
izkažezanajnapornej-
šo,sicernevemzakaj,
sajni»ničposebnega«,
verjetno pa je svoje
naredila tudi vročina.
TakonaBlegošukakor
Poreznu me pričakajo
čudovitirazgledinavse
strani.

Sledi spust proti Petrovemu Brdu, kjer
ponovnoobnovimzalogevode,oskrbnikRudi
pamepogosti šezodličnimdomačim izo-
tonikom.PotnadaljujempoprogiGorskega
maratonaštirihobčin, insicernaKoblo in
naprej na Črno prst, od koder se spustim
mimoOrožnovekočenaPolje.Nadljevanje
sledipoglavnicestičezLaškiRovtinžesem
priBohinjskemjezeru,kjermepričakažena
Andrejasstarši.

TeknadaljujemvdolinoVoje,kjerob22.
uriskupajzženoštartavaprotiVodnikovem
domu.Kerječasašedovolj(zalimit24-ihur),

sitakolahkoprivoščiva
prav uživaški vzpon.
Pot nadaljujeva proti
Kredarci, kjer si vza-
mevakarnekajčasaza
oddih, saj je ura še
zgodnjainbibilatako
»prezgodaj« na vrhu,
saj sva želela na vrhu
dočakatisončnivzhod.
V soju lune se tako
okoli3.ureodpraviva
od Kredarice proti
vrhu. Nočni vzpon je
prava poezija. Lepo
počasi in previdno
doseževa vrh Triglava
obpolpetiurizjutrajin

stemjeprojektIzLjubljanenaTriglavvmanj
kotenemdnevuvcelotiuspel.Ševečkotto.

NaVrhunasehitro»navlečeva«vseobleke,
sezavijevavastrofolijoinsiprivoščivaza-
služeneinodličnesendviče.Vfolijahjeprav
prijetno toplo, tako še za nekaj minut
zadremava,natopažeobčudujevafantastični
sočnivzhodnavrhuTriglava.

Nikajdodati,potizLjubljanenaTriglavje
reslepainfantastičnatako,dajekarhitro
minila,mordasenekoliko»vleče«ledelpoti
odČrnegavrhadoPorezna.Sevedapajebil
najlepšidelpravvzponnaTriglavizdoline
Vojvsojuskorajpolnelune.Lezakaj?

In še nekaj tehničnih podatkov. Z Ljub-
ljanskegagradunaTriglav jeGPSpokazal
115,2kmz10.235metrovvzponain7.745
mspusta.

Obširnejšeporočilosilahkopreberetena:
www.davidkadunc.si�

Nekaj čez 5. uro zjutraj na Prešernovem trgu v Ljubljani

Pogled s Črne prsti na Bohinj in cilj moje poti

Z Ljubljanskega gradu na vrh Triglava v manj kot
enem dnevu - s spremstvom žene Andreje gre

seveda lažje tudi na vrh Triglava
Na vrhu Blegoša na desni strani Porezen (goli vrh) v ozadju greben 

Spodnjih Bohinjskih gora s Črno prstjo in na desni strani cilj – Triglav



14MLADI

Obisk Portugalske
Urška Repinc
Vletošnjemšolskemletunašašolasodelujevmednarodnempro-

jektuimenovanemOgroženabiotskapestrostEvrope.Pripravilesmoga
šoleiznaslednjihdežel:Portugalska,Češka,TurčijainFinskaternaša
inbotrajaldvešolskileti.Vsesodelujočešolesovkrajih,kjersoblizu
občutljivavarovanaobmočja.Projektbotrajaldveletiinvtehdveh
letihsebodozvrstiliobiskivvsehomenjenihdeželah.Učenciobtem
spoznavajoobčutljivelepepokrajine,rastlinskeinživalskevrste,kiv
tehokoljih živijo; učijo se o tem, zakaj in kakonaj jih ohranjamo.
Pomembnapanisamotemaprojekta,učenciinučiteljiizboljšujemo
spretnostitudinapodročjutimskegadela,odnosovmedljudmi,plani-
ranjainizvajanjaprojektnihaktivnostiteruporabiinformacijskoko-
munikacijsketehnologije.Sodelovanjevpartnerstvušolizrazličnih
državponujatudipriložnostkomuniciranjavtujemjezikuinizboljša
motivacijozaučenjejezikov.ProjektjefinanciranssredstviEvropske
unije.

PrvegaobiskanaPortugalskemsejeudeležilopošestučenceviz
vsakeomenjenedeželessvojimimentorji.Obiskaliinspoznalismokar
dvešoli.OgledalismosistaridelPortainvarovanidelobale,ParkSão
JacintoDunesNaturalReserve.Tamsoučencifotografiraliinkasneje
všolipripravilirazstavo.Razstavabovzačetkunaslednjegaletana
ogledtudiprinas.Otrocisoživeliprivrstniškihdružinah,tivrstniki
bodokasnejeobiskalinašBohinj.Učencisosezvrstnikidrugihdežel
takozbližali,dajebiloslovoobkoncudruženjakartežko.
PotdoPortugalskejedolga.Popestrilismosijoskratkimogledom

MonteCarla;nazajgredepaseustavilivBarceloni.Večodoživetjihna
Portugalskem bodo učenci predstavili na spletni strani šole in ob
drugihšolskihpriložnostih.�

Snemanje oddaje na Radiu
Slovenija
Marija Helena Logar
VletošnjemseptembrusoseučenciizbirnegapredmetaVzgojaza

medije–radiolotilipravposebnegaizziva.Novinarskaekipaprvega
programa Radia Slovenija jih je povabila k oblikovanju sobotne
mladinske oddaje Hudo in jim obenem ponudila brezplačne no-
vinarskedelavnice.
Ponudbo součenci z veseljemsprejeli in se v štirinajstihdneh

prelevili vprave radijskenovinarje.Najprej so se seznanili s teo-
retičnimiosnovaminovinarstva–spoznalisorazličnežanre(anketo,
reportažo,intervju...),pomenrazločnegagovora,nastajanjeradij-
skegaprispevka,snemalnepripomočke...Vdrugemdeludelavnicso
pridobljenoznanjepraktičnouporabilinaterenu.Zardečonitoddaje
soizbralivodo,sajjesplošnoznano,daimauBohin'd'žtamvade.

Vodo jedvajset »svežih«novinarjev raziskovalozvečvidikov–v
povezavizvarovanjemokolja,ljudskimizročilom,sšportominturiz-
mom.Otejtemisosepogovarjalizrazličnimigosti,skaterimisopos-
neliintervju(zMajoFajdigaKomarizTriglavskeganarodnegaparka,
zetnologinjoinraziskovalkoljudskegablagaMarijoCvetek,sStane-
tomKlemencem,trenerjemmladihkajakašev,inzBranetomIskro,
trenerjemmladihskakalcev).Podalipasosetudinabistriškeulicein
mimoidočim postavljali različna vprašanja, vezana na vodo. Po
terenskemdelusoučencispoznališepostopekmontažeposnetkov.V
soboto,24.septembra,jihječakalašezadnjapreizkušnja–snemanje
enourneoddajeHUDOvljubljanskemradijskemstudiu.Vesvloženi
trudsejimjeobrestoval,sajsosepredmikrofonikljubtremivedlikot
profesionalninovinarji.
Čestemordazamudiliposlušanjeoddajevživo,mladimradijcem

lahkoprisluhnete,takodapoiščetepovezavonaarhivoddajnaspletni
straninašešole.NaistipovezavilahkoposlušatetudioddajoRadijski
ringaraja,vkaterisootrociizvrtcavSrednjivasivposnetireportaži
razmišljaliomleku.�

Naravoslovni dan na jezeru
Nežka Košnik, učiteljica naravoslovja
Učencisedmihrazredovsoimelivseptembrunaravoslovnidanz

naslovomEkologijaalpskihjezervsodelovanjuznacionalniminšti-
tutomSlovenijezabiologijo(NIB)vokviruprojektaSILMAS.
LanskojesenjeNIBvsodelovanjuzObčinoBohinjvHoteluJezero

organiziraldelavnicoprojektaSILMAS.Zataprojektsopridobili
evropskasredstvainpovabiluksodelovanjusmoseradiodzvali.
Sedmarčkiimajospoznavanjecelinskihvodavučnemnačrtuna-
ravoslovja, zato smo v ta projekt vključili prav njih. En dan so
preživelizzunanjosodelavkoinštitutaPolonoZevnikvšoli,endan
paobBohinjskemjezeru.Šeenosrečanjebomopripravilivzimskem
času.

Spoznavalisometodevzorčenjavode,določanjatemperatureinos-
vetljenostinarazličnihglobinah,določanjevsebnostikisikaindrugih
snovivvodi.Spoznalisorazličnepripomočke,kijihuporabljajoza
vzorčenje.Nabiralisoorganizmeinjihdoločalispomočjodoločeval-
nihključev.Vsakučenecjedobilsvojdoločevalniključ,kigabolahko
uporabljalsamvsvojemprostemčasu.Spoznavalisokemijske in
fizikalnelastnostijezera,ugotavljalispremembe,povezanezletnimi
časi. Iskali so tudi povzročitelje onesnaženja jezera in vzroke za
zmanjševanjebiološkeraznovrsztnostivnjem.Razmišljalisoopri-
hodnostiBohinjskegajezerainosvojemravnanjuvokolju,kipozi-
tivnovplivananaravo.�

Saša Arh, Neža Ribnikar, Ajda Kreslin, Nina Hadžič Rozman, Martin Zalokar in
Martin Ravnik. Foto: Jaka

Foto: Nežka Košnik
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Šola v naravi v Pineti
Anja Cesar, OŠ Antona Janše Radovljica

VOŠAntonaJanšeRadovljicasmoseodločili,daletošnješolsko
letozačnemonekolikodrugače.Boljsproščeno,živahno,počitniško,
skratkanezašolskimiklopmi.

5.septembra2011smoseodpraviliprotiHrvaškiinvPineto.Mah-
nilismojovšolovnaravi.Joj,semrekla,dazačnemoboljpočitniško?
No,sepopravljam,sajsmovendarodšlivŠOLOvNARAVI.Česešte-
jemopotnikevenemavtobusu,dvehkombijihinenemosebnemavtu,
nasjebilovsehskupaj69(49učencevin20spremljevalcevteručite-
ljev).

Poprihodusmosenamestili,potemhitronakosilo innatoše
hitrejevmorje.Adanebostemislili,dasmosevestedenlekopali.
Ne,ne,časajebilodovoljzavse:zaresnodeloinzabavo!Učilismo
sevkonkretnihživljenjskihsituacijah,spoznavaliživljenjeobmorju
in v njem, reševali delovne liste, lovili morske ribe in klobuke,
preizkusilivseplavalneslogeinizumilišekakšnegasvojega,brali,
pisali,računali,sesprehajali,serazveseliliobiskaravnateljiceJe-
leneHorvat, njenepomočniceTadejeRupar in socialne delavke
Suzane Špendal, plesali smo na družabnih večerih, ponoči s
svetilkami sledili puščicam na drevesih, obiskali Novigrad, jedli
sladoledinšeinše.Tolikolepihstvarismodoživeli,dabinajbrž
zmanjkaloprostora,čebiželelivsezapisati.Sicerpa,kakšnastvar
lahkoostanetudilenaša.Sajveste,tistedrobnemaleneopisljive
stvari,kijihlahkolečutiš,asohkratitakovelike,dačrpašiznjihše
vseletoinvseživljenje.

Čudovitegatednasebomošedolgospominjali.Nakoncupanaj
bovrsticazadobrotnike.NaprireditviBo.Fejst,katereglavniorga-
nizator je bil Jure Sodja (TDBohinj), so za bohinjske otroke, ki
obiskujejo OŠ Antona Janše Radovljica, zbrali 630 evrov. Z do-
brodelnimisredstvismobohinjskimotrokomznižaliprispevekšole
vnaravi.ZatovimenuOŠAntonaJanšeinbohinjskihdružin,Občini
BohinjinTDBohinj,šeposebejJuretuSodji,iskrenahvalainvse
dobrovnaprej! �

Mednarodna izmenjava EGSŠ 
Radovljica
Tim Novak in Rok Cilenšek, 3. Gb

EkonomskagimnazijainsrednjašolaRadovljicajemed25.in28.
septembromžetretjičzaporedgostiladijakeavstrijskegimnazijeHiB-
LiebenauizGradca.14avstrijskihdijakov,kistajihspremljaladva
učitelja,jepreživeloštirinepozabnednipridružinahslovenskihpart-
nerjevtersivčudovitemvremenuogledaloprenekateroslovensko
zanimivost.

Dijakesmosprejelivnedeljo,25.septembra,naželezniškipostaji
v Lescah. Čeprav smo se srečali prvič, smo si dobesednopadli v
objem,insicervupanju,dasibomovsajsimpatičnimedseboj.Prvi
vtisjebilzaobojezelodober.Preostaneknedeljskegapopoldneva
smopreživeliskupajvkrogudružin,zvečerpasmoseskupajodpra-
vilinapartijobowlingavRadovljico.

Vponedeljeksmosezbralivšoli.Sledilajepredstavitevprostorov
našešole.Posebejponosnosmojimpokazalinoveprostorezamedij-
sketehnike,nadkaterimisobilinavdušeni,sajčesapodobnegav
svojišolinimajo.Natosmosezbralivpredavalnici,kjersonamdi-
jakinašešolevangleščiniinnemščinipredstaviliglavneznameni-
tostiGorenjskeinLjubljane.SledilješekvizoSloveniji,nakaterega
soavstrijskidijakiodgovarjalivskupinah,zmagovalnaskupinapaje
prejelanagrado–čokoladoGorenjka,seveda.Obkoncusmoskupaj
zapelinemškopesemWirsindvomselbenStern.Ob10.urismose
odpravilinaogledstaregadelaRadovljice,kigajevodilanašapro-
fesoricaangleščineAlenkaRozman.Popovratkuvšolososledila
navodilazaprojektnodelovskupinah.Dijakismobilirazdeljeniv
štiriskupine,vkaterihsobilipotrijeslovenskiinavstrijskidijaki.
Prva od skupin je odšla v tovarno čokoladeGorenjka v Lescah,

drugasijeogledalaproizvodnjovpodjetjuSeawayvZapužah,tretja
sijeogledalaGolfigriščeBled,četrtapaAlpskiletalskicenterLesce.
Poopravljenemraziskovanjuinogledihnaterenusmoseodpravili
naBledvinformacijskicenterTriglavskeganarodnegaparka.Tam
sonampredstaviliaktivnostiTNP,pravtakosmosiogledaliraz-
stavoilustracijnašeprofesoriceAnjeTolar.Natosmosepešodpra-
vilišenaBlejskigrad,odkodersmoimeliodličenrazglednaBledin
okolico. Kasneje smo dijaki naše šole pod mentorstvom prof.
CerkovnikovepripravilikulturnoprireditevnatemoVečerzMar-
tinomKrpanom,kijevključevaltudipevskeinplesnevložkenaših
dijakov.Avstrijskidijakisoseobkoncurazveselilislastnihkremnih
rezin.Preostanekvečerasodijakipreživeliobprijetnemklepetus
svojimipartnerji.

Vtoreksmožezgodajzavtobusomodriniliprotislovenskiobali.Na
potidomorjasmoseustavilivŠkocjanskihjamah,kjersmoimeli
vodenogledčudovitihkraškihjam,natopasmoseodpeljaliprotiPi-
ranu. Tam smo si najprej ogledali lepo urejen akvarij in se nato
povzpelinavrhPirana,docerkveinobzidja,kjerjeslediloskupinsko
fotografiranje.Nato jeprišelnavrstovrhunecdneva–kopanjev
morju,sajjebilavodazatačasšeizjemnoprijetna.Avstrijcisozares
uživaliinpriklicaliobaučiteljavvodo.Pravponosnismobilinanaše
morje!Avstrijciimajoskorajvse,amorjane!Poosvežitvismoimeli
časzakosiloinpotemsmosepešodpraviliprotiPortorožu,kjersmo
poskusiliodličensladoled.

Vsredozjutrajsmosevidnoutrujenivrnilivšolo.Podmentorstvom
profesoricGregorčeveinKlinarjevesmoslovenskidijakiučiliavstrij-
ske kolege nekaj osnovnih izrazov v slovenščini. Nekateri so se
odličnoodrezali.Sledilojedokončanjeprojektnegadela,kismoga
siceropravilivponedeljekternatošepredstavitve,kisojihodlično
opraviliavstrijskidijaki.Potemsmosevtelovadnicipomerilivodboj-
ki.Kljubtemudasobiliavstrijskidijakiizšportnegaoddelka,namv
odbojkienostavnonisobilikos,karjihjekarmalceprizadelo.Znami
sejeveselilprof.UrošPikec,kijepravtakokoordinatorteizmenjave.
Poodlični tekmismo imelizadnjeskupnokosilo,natopasmose
počasiodpraviliprotiželezniškipostaji,kjersmoseposloviliodnaših
partnerjev.

Kajbilahkošeposebejizpostavilikotprednosttakegadruženja?
Predvsemnovaznanstva,pridobljenoznanjenarazličnihpodročjih,
socialnespretnosti,večjamerasamozavestiinboljtekočeizražanjev
tujemjeziku,sajjeangleščinadelovnijezikteizmenjave.Vsekakorto
izkušnjopriporočamotudidrugimdijakomnašešole.�

Dijaki EGSŠ Radovljica z vrstniki iz Gradca v Piranu. Foto: Uroš Pikec
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Osmošolci v šoli v naravi na Komni
Urška Beznik
Narava je najboljša učilnica na svetu, gore pa so prelepe, da bi

samevale,zatosmokonecseptembrapripraviliinizvedlitridnevnošolo
vnaravinaKomnizaučenceosmihrazredov.Ciljitešolevnaraviso
bili:spoznatiznačilnostigorskegasveta,naučitisepravilobnašanjav
gorah,orientacije,prvepomoči,reševanja,načrtovatiture,vsetopa
izvesti med hojo po okoliških vršacih in predelih okrog Komne.
Poudarekjebilnamedpredmetnempovezovanjunaravoslovnihpred-
metov,zgodovineinšportnevzgoje.
Napot smosepodaliodslapaSavicedoKomne–znahrbtniki,

seveda.Prvidansmovečjideldnevanamenilidelavnicamzrazličnimi
vsebinami,kismojihizvajalinaplaniniNakraju.

Naslednjidanjesledilanajdaljšatura–potprekoBogatinskegasedla
doKrnskegajezerainnazajznekajvmesnimikrajšimidelavnicami.
ZadnjidanjesledilapotvdolinoprekoČrnegajezera,planineViševnik,
planinePrijezerudoplanineBlato,kjersoučenceobpoprejšnjemdo-
govorupričakalistarši.Učenciinspremljevalcismobilipozitivnopre-
senečeninadtem,kakšnihnaporovsosposobniučenci,zatosoučenci
naBlatoprišlisicerutrujeni,ampakzadovoljnihinžarečihobrazov.
Dajevsepotekalotako,kotmora,ješolavsakdanposebejposkrbela

zazadostnoštevilostrokovnihdelavcevspremljevalcev,znamijedva
dnevapreživelatudiravnateljica.Veselismobilitudi,dasodvadneva
znamipreživelištirječlaniGRSBohinj,kisosvojprostičasizkoristili
tako,dasomnogesvojeizkušnjeizgorništvadelilizučenci.Vsem
sodelujočimsezavsopomočpriizvedbiinorganizacijiiskrenozah-
valjujemo.
Zapikonaijesevedaposkrbelošečudovitopoletnovreme.Vsetri

dnismovsiuživaliobtopleminčudovitemvremenu.�

Ekskurzija na Dansko
Ana Perko, 4.B
Vpetek,2.septembra,seje49dijakovvorganizacijiDruštvasloven-

sko-danskegaprijateljstvaodpravilonaekskurzijonaDansko.Prepo-
tovalismoceloAvstrijo,mimoMünchna,Hamburga,doRendsburga
nanemško-danskimeji,kamorsmoprispelinaslednjegadne.Potnas
jevodilanaotokRømøodtampanaAskovHøjskole,danskošolo,kjer
smoprebilitudiprvadvadnevanaDanskem.Vnedeljosmoobiskali
vikinškimuzejvmestuRibe,vrhunecdnevapa jebilsevedaobisk
Legolanda.VponedeljeksmosenapotiliprotiMorsøGymnasiumv
NykøbinguinsivEsbjergumimogredeogledaliskulpturoštirihmož
»Manmeetsthesea«.VNykøbingusonasrazdelilimedvrstnike,tam
pasmoimelitudiprvislovenskivečer.Vtoreksmosiogledalimesto
Arhus,popoldnepasmosepovzpelinanajvišjo»goro«DanskeEjer

BavnehøjinsiogledalirojstnohišoH.C.AndersenavOdenseju.Zvečer
smoprispelivKøbenhaveninsenamestilivAmagerYouthHostel.V
sredosmosivmestuRoskildeogledališedrugivikinškimuzejinka-
tedraloskriptamidanskihkraljicinkraljev,potpanasjevodilašena
dvagradova,Frederiksborg ingrad,nakateremnajbisedogajala
zgodbaoHamletu,Kronborg.VHelsingørInternationalHøjskolesmo
imelišedrugislovenskivečer.Včetrteksmoimelipriložnostpobliže
spoznatimestoKøbenhaven,vkateremsmosiogledališegradRosen-
borg.Obiskalismoslovesnkoveleposlaništvo,odtampaseodpraviliv
Tivoli, zabaviščni park v središču Københavna. Zadnji dan smo si
ogledališepreostanekmesta,imelišezadnjislovenskivečer–taje
bil namenjem veleposlanikom - in se pozno zvečer odpravili proti
Sloveniji.
EkskurzijanaDanskomiboostalavzelolepemspominu.Spoznati

skoraj50novihljudi,kiimajoskupneinterese,sopolnienergijeinzag-
nanosti,jeneprecenljivo.Danskasemijezdelaresničnolepa,pred-
vsempajetodržava,kijoobiščeš,čebiradvidelpopolnomanovo
okolje,spoznalnoveljudiinobičajetersivzelnekajčasasamozase.
Tamkajšnjimirinlepapokrajinapričarataharmonijo,kisejosplača
okusiti. Še enkrat najlepša zahvala Gimnaziji Jesenice in Občini
Žirovnica,kistaekskurzijosponzorirali.�

UNESCO – ENO TREE planting day
Lea, 4. c
NaGimnazijiJesenicesmo21.septembraorganiziralipravposeben

dan,sajsmoskupajstisočiučencevindijakovtersstotinamišolz
vsegasvetaposadilidrevomiru.Nasončnosredosmosemalopred
dvanajstouronamestovučilnicotakoodpravilinaStaroSavo.Naš
namenjebilzasaditevdvehmladihbrez,nanašipotipasonassprem-
ljaliprofesoricaKučinaterprofesorjaPodlipnikinKonjar.
21.septemberjesvetovnidanmiru.ČlaniceZdruženihnarodovsosi

določilemednarodne razvojnecilje, kibipomagali izkoreniniti ek-
stremno revščino, zmanjšati smrtnost otrok, premagati epidemije
boleznitervzpostavitiglobalnopartnerstvozarazvoj.Vsiciljiizhajajo
izzahteve,damorabitinapredekusmerjenkmiru.
Našesajenjesejeodvijalovokviruvsakoletnekampanjezaokoljein

mir.OrganizirajoglobalnavirtualnašolaEnvironmentOnlineinmreža
zatrajnostnirazvojssedežemnaFinskem.Letosjebilatudidesetlet-
nicaprogramaENO,kisejezačelvfinskivasiciEnoinzdajjedosegel
namilijoneotrok,mladih,učiteljevinstaršev.
Tudimismoželeliprispevatikciljutegaprograma,kiželidoleta

2017zasaditi100milijonovdreves.Sajenjedrevesimanamrečveč
pomenov.Drevesanasspominjajonanaravoinopozarjajonapomemb-
nostnjenezaščite,hkratipasotudisimbolmiruinmednarodnega
sodelovanjaterstrpnosti.NašidrevesimirusmozasadilizaGlasbeno
šoloJesenice,kjerbostadelalisencoinoporovsemmladim.Želimosi,
dabirasliskupajznašimabrezamavboljšoprihodnost!�

Razstava otroških izdelkov
Petra Lotrič Ogrin
Včeraj,3.novembra,nadanbiosfernihobmočijinprogramaČlovek

inBiosfera,sovatrijuNarodnegamuzejaSlovenijevLjubljaniodprli
razstavoznaslovomSlovenskabiosfernaobmočjavočehnašihotrok.
VSlovenijiimamotrimednarodnopriznanabiosfernaobmočja–Julij-
skeAlpe,KrasterKozjanskoinObsotelje.Priznanasobilavsklopu
UNESCOprogramaMAB–Človekinbiosferatersovključenavsve-
tovnomrežobiosfernihobmočij.Upravljalcivsehtrehsoseodločiliza
skupnopredstavitevinsicersovsodelovanjus16šolaminastalesvo-
jevrstneupodobitvenaravnihvrednot,kulturnedediščineinbivanja
ljudinatehlokacijah,kisosvetovnegapomena.Razstavabonaogled
so13.novembraletos.�

Foto: OŠ dr. Janeza Mencingerja
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Plesali na festivalu
Vesna Arh
Včetrtek,29.septembra,sejezaključil11.festivalzatretježivljenj-

skoobdobje.Festivalasejeudeležilovelikoznanihobrazov.Častnigost
inpokroviteljfestivalajebilpredsednikdr.DaniloTürk,kiježespre-
jelpokroviteljstvozafestivaltudiprihodnjeleto.

Obiskovalcisoselahkorazgibalinarazličnihdelavnicah,nogein
ušesapasispočiliobdvehodprtihodrih.VdrugempreddverjuCankar-
jevegadomasosezenournimnastopompredstavilitudiBohinjci.Ple-
salciinplesalkeMladinskefolklorneskupineKDBohinjinplesalke
Folklorne sekcije DU Bohinj so pod vodstvom mentorja Vikija
Mencingerjaštevilnimobiskovalcemprikazalispletpristnihbohinjskih
plesovinzodličnimnastopomdokazali,daizročilonašihdedkovin
babicnikakorneboutonilovpozabo.Programjepovezovalapesnica
inpisateljicaMarijaMencinger.Sodelovanjemladihfolkloristkinfolk-
loristovterdeklet,mladihposrcu,ješeendokazveč,dasomedge-
neracijskevezivBohinjuševednozelotrdne.�

S pesmijo skozi leto
Jure Sodja, predsednik KD Bohinj

VKulturnemdomuJ.AžmanavBohinjskiBistriciseje21.oktobra
odvilprekrasenvečer,sajsoimeleletnikoncertTriglavskerož'ce,ki
delujejovokviruKulturnegadruštvaBohinj.Dvoranajebilaskorajda
polna,naštelismo300navdušenihobiskovalcev.Ciljtokratnegalet-
negakoncertajebilpredstavitipovsemnoveoblekeinceloletnodelo-
vanjemladihpevk.Uspelojimješemarsikajveč.Popeljalesonasod
ljudskihpesmidoigranjana»kampl«,odPrekmurja,Koroškedonaše
srenjskelipeinpredic.Kotposlasticosonamserviralesetdalmatin-
skihpesmi,kisogazaključilezAbbinoMammamia.Rož'cesotudi
tokratpresenetilezodličnimiglasbenimigosti.Vsvetmuziklovnasje
popeljalaPetraČebulj,kijesicertudimoderiralaprireditev.Naklavirju
pasejepredstavilvsestranskiglasbenikAlešVodopivec,kijedekleta
večinomaspremljalskitaro.Celotendogodekjebilpodkrepljenzza-
nimivimidiapozitivi.Predkoncemsosedekletazahvalilavsem,kijih

podpirajoinzapelešenekajpesmi.Poudaritipajepotrebno,dajezbor
vsvojemkratkemčasupodtaktirkozborovodkinjeUrškeOdarnaredil
velikekorakevsamemnastopu,izboruinširinirepertoarjainpevski
izvedbikoncerta.
Nakoncusezahvaljujemovsem,kisopomagali,dajetavečertako

uspel.NaslednjivelikdogodekKulturnegadruštvaBohinjbo3.de-
cembra,kosebopredstavilocelotnodruštvonaprireditvi»Skulturnim
društvomBohinjvveselidecember«.�

Podobe Bohinja s konca 19. stoletja
Adrijan Džudžar
VokviruMuzejskihvečerov,kijihvMuzejuTomažaGodcavBohinj-

skiBistriciorganiziraGorenjskimuzejKranj,smodrugipetekvokto-
bru imeli priložnostposlušati predavanjekustosinjemag.Marjane
Žibert,kijetudiavtoricarazstaveBohinjskialbumskonca19.stoletja.
Predavanjebilahkooznačilikotlogičnonadaljevanjepredavanja,kiga
jeistaavtoricaimelajunijaobodprtjurazstave.
RdečanitpredavanjainrazstavejebilodogajanjevBohinjuvdrugi

polovici19.stoletja.Vtačassegajotudizačetkiturizmavnašemkraju.
VBohinjujetakratstalleenhotel–TouristenHotel,zgrajenleta1887.

Foto: Anika Odar

Prireditve v bohinjskih knjižnicah
Knjižnice Bohinj
OtroškeprireditvevKnjižniciBohinjskaBistricapotekajovsako
sredovmesecuob17.uri.
9.11.:»JESENSKA«(BernardaGAŠPERČIČ).Zlutkovno-igranopred-
stavozaotroke,starevsaj3leta,bogostovalogledališčeTeaterza
vsezJesenic.PredstavabovDomuJožaAžmanavBohinjskiBistrici.
16. 11.: »MALI GLODALCI«. Pravljico o morskem prašičku bo
pripravilaSilvaKOS,NežaKOŠNIKinotrociizBiološkegakrožkaOŠ
dr.JanezaMencingerjaBohinjskaBistricapanambodovživopred-
staviliskakače.
23.11.:»PTIČJAHIŠICA«.Ustvarjalnodelavnicozaotroke,starevsaj
4leta,bopripravilaAnicaJANŠA.
30.11.:»VOLNENIČUDENČKI«.Ustvarjalnodelavnicozaotroke,
starevsaj4leta,bopripravilaMojcaROTAR.
Ostalidogodki
vesmesec:»BARVEJESENI«.Razstavalikovnihizdelkovučencev
petih razredov OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z
učiteljicamiDragicoCVETREŽNIK,NatašoKOROŠEC inMarinko
SOKLIČ.
vesmesec:»DANSLOVENSKIHSPLOŠNIHKNJIŽNIC«(20.novem-
ber).Obletošnjemdnevuslovenskihsplošnihknjižnicsmopripra-
vili tematsko razstavo »ČASOPISI – ŠE VEDNO NAJBOLJŠI
INFORMATORJI«.Razstavilibomočasnikeinčasopise,kinasob-
veščajoonajnovejšihdogodkihinnamširijodomačeinsvetovno
obzorje.
vesmesec:»TAVESELIKNJIŽNISVET«.Branjejeužitek,zatovas
vabimo,davstopitevtaveseliknjižnisvetinodkrijeteliterarnadela,
kismojihizbralizavas.
vesmesec:»SUPERKNJIGA«.Predlagajtesvojosuperknjigo,zgoš-
čenko,DVD…inpoglejte,kajpredlagajodrugi!
vesmesec:»NAGRADNOVPRAŠANJEZAOTROKE«.Mladibralci
lahkoodgovarjatenanagradnovprašanje.Vletošnjemletubomo
spoznavali HIŠNE LJUBLJENCE. Svoje odgovore lahko oddate v
knjižnicialiprekonašedomačespletnestraniwww.rad.sik.si.
vesmesec:»NAŠIHIŠNILJUBLJENCI«.Vsakmesecbomopripravili
razstavoknjigonašihprijateljihizživalskegasveta.Vnovembrubo
naogledrazstavaomalihglodalcih.
KnjižnicaSrednjavaspavabinarazstavo,kibonaogledvesmesec,
naslov je »ČEBELE – MOJE PRIJATELJICE« Razstava likovnih
izdelkovučencev2. in3. razredapodružničneOŠSrednjavasz
učiteljicamaMiheloODARinMojcoODAR.�

Foto: Bojan Jensterle
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Ta hotel je bil znan, saj so ga obiskovali imenitni gostje. Bohinj je bil že
takrat znan po naravnih lepotah, vendar pa je bil prometno odmaknjen.
Prihod železnice v kraj ob začetku 20. stoletja pa je vse to spremenil,
saj se je turistična dejavnost v letih pred prvo svetovno vojno naglo
razmahnila.

V drugi polovici 19. stoletja pa so se Bohinjci preživljali z živinorejo
in železarstvom ter obrtništvom. Leta 1880 je v Bohinju živelo prib-
ližno 4500 ljudi, njihovo število je zaradi slabih razmer v železarstvu
upadalo vse do začetka gradnje Bohinjskega predora.

Velik napredek pa se je v zadnji četrtini predpreteklega stoletja zgodil
v planšarstvu. Takratni bistriški župnik Janez Mesar je gledal revščino
domačinov in razmišljal, kako prebroditi tako stanje. Domislil se je us-
tanovitve sirarske zadruge po švicarskem vzoru. In res je sirarska de-
javnost zacvetela – v slabih dveh desetletjih od ustanovitve prve take
zadruge leta 1873 jih je bilo v kraju že enajst in Bohinjci so na ta način
dobili dober in zanesljiv vir dohodkov. Prej so prodajali skoraj izključno
samo maslo, in sicer največ v Trst.

Na panojih razstavljene reprodukcije originalnih fotografij prikazu-
jejo nekatere bolj znamenite Bohinjce in obiskovalce našega kraja iz
tistega časa (Jakob Missia, takratni ljubljanski nadškof in pozneje kar-
dinal, župnik Janez Kovačič, srenjski učitelj Jakob Pretnar ...), ki so naš
kraj tako ali drugače zaznamovali s svojim bivanjem ali obiskom tu.
Originalne fotografije pa so iz majhnega foto albuma, ki so ga strokovni
delavci Gorenjskega muzeja usposobili za predstavitev v javnosti. Na
razstavi je tudi nekaj izdelkov, ki so jih med zadnjimi izdelali v bohinj-
skih fužinah (ključ, ključavnica, pljuvalnik), ki jih je za potrebe pričujoče
razstave posodil Gornjesavski muzej z Jesenic, velika deža za tovorjenje
masla pa tudi lepa narodna noša iz tistega časa.

Fotografije pa so delo Salzburžana Benedikta Lergetporerja, ki je
pomemben del svojega življenja preživel na Bledu in za katerega so bili
tukajšnji kraji druga domovina. �

»Majenje turšce« v Oplenovi hiši
Anja Korošec, Gorenjski muzej, Muzeji v Bohinju

Jesen smo v Muzejih v Bohinju pričakali z enim izmed tradicionalnih
kmečkih opravil, to je ličkanjem koruze ali po bohinjsko »majenjem
turšce«. Tudi letos smo z namenom, da stari običaji ne bi bili pozabljeni,
organizirali druženje na skednju Oplenove hiše pod Studorom. Ob
zvokih harmonike, pripovedovanju šal in s skupnimi močmi, skoraj tako
kot včasih, je delo hitro steklo. Ko so bili vsi koruzni storži spleteni v
kite in delo končano, smo večer zaključili ob zelnati solati s krompirjem,
zabeljeni z zaseko. 

Pri Oplenu pa imajo tudi novo posteljnino, ki so jo na muzejski noči
izvezle vaščanke iz Stare Fužine in Srednje vasi. Da bi prikazali, da lahko
koristno uporabimo koruzno perje, smo z ličjem napolnili na novo izde-
lano plevnico.

Ker se danes na vaseh ne družimo več toliko in se izgublja občutek
za pomoč drugemu, je pomembno, da se ohranja vsaj tradicija, s katero
prenašamo bogato etnološko preteklost na prihodnje rodove. �

Razstava Črtomira Freliha v Žalcu
Petra Lotrič Ogrin

V četrtek, 9. oktobra,
je v Savinem salonu v
Žalcu odprla svoja vra-
ta razstava novejših
grafik akademskega
slikarja in grafika spe-
cialista Črtomira Fre-
liha, ki je letos tudi
častni predsednik 15.
bienala otroške grafike
v Žalcu. 

V izbor za tokratno
razstavo so bili uvr-
ščeni le grafični listi
novejšega datuma, ven-
dar tako, da ti skupaj
ponujajo reprezentanč-
ni vpogled v Frelihovo
ustvarjalno početje in
izpostavljajo poglavitne
tematske sklope nje-
govega celotnega av-
torskega opusa. »Vsi, ki
smo se kdajkoli ukvar-
jali z likovnim svetom Črtomirja Freliha, ugotavljamo stalno nav-
zočnost figure, krajine ter kronološko najmlajšega tihožitja kot oblike
svojske transformacije prvih dveh motivov. Tudi v najnovejših delih se
skrivajo neštete različice, v osnovi enih in istih pogledov na naravo in
posameznika v njej, ki kljub monokromni paleti barv – pravzaprav
lahko govorimo le o svetlobah in teminah -  pripovedujejo cele zgodbe
o tem, kaj vse lahko ujame pronicljiv slikarjev pogled, ko želi z
neizprosno resnico pripovedovati o sebi, o nas in o naši družbi,« je o
Frelihovem ustvarjanju povedala umetnostna zgodovinarka Judita
Krivec Dragan.

V kulturnem programu sta nastopili Janja Brlec na citrah in so-
pranistka Mojca Benedik. Razstavo, ki je bila na ogled do 29. okto-
bra, pa je odprl Franci Šuler, predsednik pripravljalnega odbora 1.
razstave otroške grafike, ki je bila leta 1981 v Žalcu. �

Ta veseli knjižni svet
Barbara Klinar

V vseh enotah Knjižnice A. T. Linharta Radovljica smo s 1. okto-
brom pričeli z 2. sezono bralne akcije Ta veseli knjižni svet, ki je na-
menjena odraslim bralcem. Veseli nas, da je bila akcija že prvo leto
lepo sprejeta, saj je lani sodelovalo 149 bralcev, kar 90 pa jih je pre-
bralo vsaj sedem zahtevanih del ali več. Skupaj so prebrali in ocenili
kar 962 naslovov.

Tudi letos si bodo bralci lahko izbrali katerokoli knjigo s seznama
Ta veseli knjižni svet. Ob izposoji bodo dobili posebno knjižno zna-
menje, na katerega bodo za vsako prebrano knjigo dobili žig. Hkrati
bodo izpolnili kartonček, na katerem bodo prebrano knjigo ocenili in
nam zaupali svoje misli o prebranem. 

Bralci, ki bodo do konca akcije prebrali vsaj šest proznih del in eno
pesniško zbirko, bodo na zaključni prireditvi prejeli priznanje za sode-
lovanje v akciji Ta veseli knjižni svet in nagrado. Akcija, s katero že-
limo ponuditi kvalitetno slovensko in prevodno leposlovje, bo trajala
od 1. oktobra 2011 do 30. aprila 2012.

Branje je užitek, zato tudi vi vstopite v TA VESELI KNJIŽNI SVET in
odkrijte literarna dela, ki smo jih izbrali za vas. Seznam je dostopen
na spletnem naslovu: www.rad.sik.si/novinarji/taveseliknjsvet2011_
12.doc. �

Ličkanje v Oplenovi hiši. Foto: Anja Korošec

»Vse od dežja«, kolagrafija, 2011, Črtomir Frelih
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Poljski dnevi v Bohinju
Gledališče 2B

Marsikateremu
zvestemu ali na-
ključnemudoma-
čemu in tujemu
obiskovalcu Gle-
dališča 2B je
znano,dasečlani
nenehoma peha-
moiniščemono-
vegledališkepo-
podobe, zgodbe
inizraze.Ževrsto
letpredstavljamo
občinstvu gleda-
liškeigreizzakladnicedrugihdržavinnatempodročjupredstav-
ljamounikumvslovenskemamaterskemgledališkemprostoru,saj
jebilavečinauprizorjenihdelkrstnaizvedbanaSlovenskem.

KosoEvropskiunijizačelepredsedovatitrojke,sejeGledališču2B
predtremiletiporodilazamisel,dabisevsakopolletjeposvetilikul-
turnemuustvarjanju tiste evropskedržave, ki takrat predseduje
uniji.Insmozačeli.Programobseganajmanjendogodek,rajeveč,
upoštevajenajrazličnejšepodobekulturnegaizražanja(gledališče,
poezija,ples,glasba,razstave,kulinarika...).Vskladustradicijose
trudimo,davokvirurednegadelovanjaGledališča2Bvsakopolletje
predstavimodržavo,kitrenutnopredsedujeEvropskiuniji.Toje
sedajPoljska.

NamenpredstavitvekulturdržavčlanicEvropskeunije je,da
predstavikulturneutrinkenajrazličnejšihžanroviztrenutnopredse-
dujočedržaveEvropskeunije,daozaveščabogatoraznolikostkul-
turnega izraza v sicer enotni politični skupnosti, da ozavešča
jezikovnoraznolikostevropskega"babilonskegastolpa",vključnoz
manjšinskimijeziki,daomogočaturističnoprepoznavnostBohinja
inSlovenije,daomogočaturističnoprepoznavnosttistedržave,ki
trenutnopredsedujeEU,daomogočamobilnostkulturnikovmed
državami,daprivabiksodelovanjutistebohinjskekulturneinsploh
vse"činitelje",kiželijosodelovatipriizvedbiprojekta,kisiodpro-
jektaobetajokakršnokolikoristalikisvojokulturnodejavnostzgolj
želijopokazatiobiskovalcem,pričemersiGledališče2Bpridržuje
pravicopriizbirisodelujočihinponujenihprogramov.Vabljenitorej
vsi:posamezniki,društva,formalnainneformalnazdruženja,glas-
beneinplesneskupine,šola...

ProgramPoljskihdnevovvBohinjuvampredstavljamovupanju,
dasibostevzeličasinsenampridružili.Vpetek,4.novembra,vas
ob19.urivabimonaotvoritevrazstaveoPoljskiavtorjaAdrijana
Džudžarja.Obtejpriložnostibostelahkookusilipoljskokulinariko
inprisluhniliodlomkomizzakladnicepoljskeliterature.Vsoboto,5.
novembra, pa vas ob 20. uri vabimo na ogled glasbene
monokomedijeznaslovomOdtišinedoglasbe,koncertzaanekdoto
in klavir v izvedbi Jureta Ivanušiča. Jure nas bo popeljal skozi
celotnozgodovinoglasbe-odnjenihprvihzametkovvprazgodovini
prekoklasike,jazza,šansona,rock'n'rollavsedosodobnepopularne
glasbe.InsevedanebomomoglimimovelikanepoljskeglasbeFre
dericaChopina.Konecdecembrapavasvabimošenapremieroz
naslovomNa odprtemmorju avtorja SlawomiraMrožka v režiji
DarkaČudna.VečotemvnaslednjištevilkiBohinjskihnovic.

NapovedujemopatudipremieroCankarjevihHlapcev!Odločili
smo se, da na bistriški oder po dolgem času postavimo delo
slovenskegaavtorja.Žedolgočasajenamrečtlelaželja,dasepo
večkot40letihspopademosCankarjevimiHlapci.Klasičnodram-
skodelo,napisanoleta1910inprvičuprizorjenošele1919,režira
NikoKranjc.Premierajenačrtovanaza3.december,nadanrojstva
FrancetaPrešerna,atudinadanvolilnegamolka?!Takokotvedno,
gledališčejetu,danastaviogledalo,ane? �

Japonski dresnik: 
z vulkana v beton
mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor
Zatiste,kiskrbijozazelenepovršinevmestih,obavtoces-

tah,rekah inpotokih, je japonskidresnikzagotovonajbolj
nadležnainvazivka(invazivnatujerodnavrstarastline).
Zgodba japonskega dresnika se bere kot prava pus-

tolovščina.TisočeletjeraselnaJaponskeminKitajskeminni
zbujalposebnepozornosti,vEvropipajepostaldomalane-
uničljivarastlinapišejovrevijiHorticulturist.Pritlikavapod-
vrstajeraslanavulkanih,kjer jekotenaprvihnaseljevala
vulkanskipepel.Tujeraslavtežavnihrazmerah:prisotnoje
biložveplo,občasnojenenadnonaneslovročpepel,velika
nadmorskavišinajeomogočalalekratkoobdobjerasti.Dres-
niksejetemuprilagodiltako,dajerazvilkorenike,kisošle
globokopodpovršje.Vnjihjerastlinashranilahranilnesnovi
intusobilispečipoganjkinavarnem.Vnižinahjejaponski
dresnikraselvdrugačnihrazmerah.Tujezaprostor,svetlobo
invodotekmovalzbambusiindrugimbogatimrastlinjem,ko-
renikesobilemordatudinačinobrambepredškodljivci,zato
sejeturazviladrugačnapodvrsta.

Do živega mu ne pride niti ogenj
Edenodključevuspehajaponskegadresnikajenjegovako-

renika.Korenikaalirizomjepodzemeljskidelrastline.Znjim
serastlinalahkorazmnožujevegetativno,torejbrezsemen.
Imajojihtudišmarnica,hmelj,ingver,bambus.Semrastlina
spravlja hranilne snovi, tu nastajajo tudi novi brsti. Če
japonskemudresnikuodstranimoalipožgemonadzemnidel,
stemkorenikenismobistvenoprizadeli.Tudičepodzemni
del prekopljemo, velja enako – korenike ne prizadenemo.
Nasprotno,rastlinabošeboljpoganjala.Korenikesopogosto
dolge5-6metrov,venisezonisevvodoravnosmerpodaljšajo
tudipoenmeter.Čeprav jihzasujemozdvametradebelo
plastjozemlje,bodoostaležive.

Kako se ga lotiti?
Predstavljamo nekaj metod. Žal se nobena od njih ni

izkazalakothitrainpovsemučinkovita,zizjemodveh,kista
tudinajdražji.
Osnovnopravilonajsevedabo:boljepreprečiti,kotzdra-

Vse več dresnika raste ob rekah in potokih, že pred desetletjem smo ga zanesli
na bregove Bohinjskega jezera. Foto: Saša Dalla Valle
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viti.Preventivatorej.Zato,prvič,zem-
ljišča,kjersmotravnorušoodstrli,ne-
mudomazopetzasadimozdomorodnimi
rastlinami.Indrugič,pazimo,dazemlje
ali peska z območij, kjer dresnik že
raste, ne raznašamo naokrog. Komu-
nalna in gradbena podjetja tudi v
Slovenijisežesoočajoz lastnikivrtov,
kijimnasvojozemljodovolijole,česo
gradbenomehanizacijoprejdobroočis-
tiliinoprali.

Mehansko odstranjevanje. Učinko-
vito je lahko zlasti na povsem novem
rastišču, kjer opazimo le posamezne
rastline. Kositi ali puliti ga je treba
redno,topomenina2do3tedneinveč
let,doklersekorenikeneizčrpajo.Za-
četimoramovzačetkumajaališeprej,
dapreprečimoprenoshranilnihsnoviiz
zelenegadelarastlinevkorenike.Bolj
kotkošnjopriporočajoti.»mlatenje«.Če
seodločimozapuljenje,segalotimo,ko
poganjkidosežejovišino30cm.

Korenike lahko izkopavamo. Pritem
jepotrebnavelikanatančnost,sajlahko
– kot smo omenili – že iz enega cen-
timetra spregledane korenike požene
novarastlina.Čekorenikozgolj razbi-
jemo na več delcev, bomo rast ja-
ponskegadresnikastemlepospešili.Če
seodločimozaizkopavanje,topomeni
kopanje do 3metrov globine in do 7
metrovstranodnadzemskegadelarast-
line, saj korenike lahko segajo tako
dalečstranodstebla.
Ostanke moramo nato naložiti na
tlakovanopovršinoalina folijo, da se
posušijo,apazimo,dajihveteralivoda
neraznaša.Česteblapustimoležatikar
natleh,senamrečlahkoponovnouko-
reninijo.Koseostankipovsemposušijo
inpostanejorjavebarve,tenevarnosti
niveč.Čekrajevnipredpisitodovolju-
jejo,lahkosuheostankenatosežgemo.
Nikakorpastebelalikoreniknekompo-
stirajmoaliodmetavajmovvrtniodpad.

Zasaditev. Naobrežjihpotokovinrek
jeprecejučinkovitnačinkošnjainnato
zasaditevzvrboalizzelišči.

Paša. Poganjke jedo govedo, osli,
konji,kozeinovce.Kernajmanjpoško-
dujejotravnorušobrežin,soovcenaj-
primernejše. Konec zime moramo
odstranitivseostankestebel,sajsoostri
kotnož in lahkoživinopoškodujejo.S
pašopričnimopredenpoganjkidosežejo
višino30cm.

Herbicidi. V Sloveniji herbicidov na
zelenicah, ob potokih in rekah ne
smemouporabljati.Tudidrugod,kjerso
herbicidi dovoljeni, ima lahko njihovo
škropljenjenegativenučineknaokolje
in se jih raje izogibajmo.Herbicidgli-
fosatnanašamoneposrednonastebla–
dresnikodrežimoalipokosimopribližno

5centimetrovodtal innatonastebla
nanesemoherbicid.Enkratennanosher-
bicidaobičajnonezadošča,uporabljati
gajetrebavsaj3zaporednaleta.Naj-
boljučinkovitametodanajbibilainjici-
ranje herbicida v stebla, koncentra-
cija naj bo 1:1. Zadoščal naj bi vnos
v stebla eno leto. Pri uporabi herbi-
cida je potrebna uporaba ustrezne
osebne zaščitne opreme, posebno po-
zornost je treba nameniti zaščiti ptic,
sesalcev,vodnihorganizmovinneciljnih
rastlin.
Strokovnjakiocenjujejo,da jenajus-
pešnejšakombinacijamehanskegaod-
stranjevanja in herbicida. V Veliki
Britaniji so stroške uporabe herbicida
ocenilina24€/m2.

Zastiranje. Japonskidresnikimarad
sončnelege.Kotenaodmetod,kisojo
tudivSlovenijižeuporabilinamanjših
površinah,jeprekrivanjesčrnofolijoza
vsajenoleto.Folijojetrebaobtežiti,da
jepoganjkinedvignejo.Strokovnjakiiz
Nemčijeocenjujejo,datametodanima
večjegauspeha.

Požiganje. Požiganje ni nič učin-
kovitejšeodkošnje,razlikajevtem,da
pepeldodatnognojizemljo.

Zapora. Kadarjegradbenaparcelado-
voljvelika,vVelikiBritanijikotenood
metod priporočajo tudi izkop več
metrovglobokejame,kijonatoobložijo
sposebnofolijooz.membrano,kijeko-
renikenemorejopredreti.Vanjoprene-
sejo zemljo, v kateri so korenike
japonskega dresnika, jo tudi povrhu
prekrijejosfolijoinstikezavarijo,nato
panasujejospeskominhumusomter
ozelenijo. Takega zemljišča nato ne
smemo prekopati še 20 let, kolikor
lahkokorenikepreživijopodzemljo.
Drugnačinzaporenagradbiščih,na
primer na opuščenih industrijskih ob-
močjih, jenavpičnazapora,korastišče
dresnikaobdajozglobokim jarkom in
vanjnavpičnopostavijofolijo,kitemelje
inpodzemskepriključkenovestavbeza-
ščiti pred vdorom korenik. S folijo, ki
preprečuje rast korenik, zaščitijo tudi
temeljestavbealijopoložijopodtlako-
vanepovršine.

Odvoz na deponijo. Strokovnjaki
opozarjajo, da je to zelo drag način.
Zemljoskorenikamijenamrečpotrebno
nadeponiji pravilnoodstraniti. Zasuti
ga je treba z vsaj 5 metrov visokim
nanosom materiala, kar stroške zelo
poviša.Priprevozunadeponijomoramo
paziti, da se nam tovor med potjo ne
usipaskamionaindaganeraznašamo
zgumami.VVelikiBritanijisostroške
odvozainnanosanovezemljeocenilina
45€/m2.
Pri vseh metodah je nato ključno

rednonadzorovanjeinsprotnoodstran-
jevanjepoganjkovševečlet.Korenike
lahko namreč nekaj let »dremajo« in
natorastlinaznovapožene.

Stroški
V Nemčiji za nadzor nad japonskim
dresnikom ter za obnovo prizadetih
obrežijobvodotokihletnoporabijosko-
raj 30 milijonov evrov, za nadzor ob
železnicah2,4milijonaevrov.VVeliki
Britaniji ocenjujejo, da gredo škode
zaradi japonskegadresnikavdesetine
milijonovfuntov.Gradnjanazemljišču,
na katerem raste japonski dresnik, se
podraži za10%, kažejo izračuni. Cena
stavbnihzemljišč,poraslihstorastlino,
je tam zato krepko padla. Lastnik, ki
prodajatakoparcelo,jedolžanobvestiti
o tem kupca in ga seznaniti z ukrepi
odstranjevanja,kijihježeizvajal.Širitev
japonskega dresnika na sosedovo
parcelo je lahko tudi predmet tožbe
zaradi motenja posesti. Za Slovenijo
ocenestroškovšenismoizdelali.
Večo japonskemdresnikuindrugih
invazivkah najdete na spletni strani
Ministrstva za okolje in prostor
www.mop . gov . s i / s i / d e l o vna_po -
drocja/narava/invazivne_tujerodne_vrst
e_rastlin_in_zivali.

Nekaj presežnikov

- 0,7g:dazrastenovarastlina,zadošča
že0,8gramakorenike,toje1cmdolg
košček;
- 20 let: korenike lahko pod zemljo
dremajo tudi 20 let, nato znova
poženejo;
- 2m/leto:venemletujaponskidres-
nik zraste 2 metra visoko, njegov
sorodniksahalinskidresnikpadoseže
višino4metre;
- 5m: če zemljo, v kateri so korenike
japonskegadresnika,odložimonako-
munalno deponijo, bi gamorali pre-
kritis5metrovdebeloplastjonasutja;
- 7 m: kar 7 metrov globoko je
potrebnoodkopatiplastzemlje,čese
ga želimo znebiti tako, da zemljo
odstranimo;
- 5-7cm–japonskidresniklahkopre-
bijeasfaltnoprevleko,debelo5cen-
timetrov,nekateriporočajoceloo7
centimerih;
- 15cm/dan–nadan lahko japonski
dresnikzrastekar15centimetrov;
- 238/m2 – pod enim kvadratnim
metrom lahko korenike japonskega
dresnikaproizvedejo238brstov.�
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12. Kranj Open
Shotokan karate klub Bohinj
Poletjeinpočitnicesomimo.Karateistinismopočivali,migalismo,

seučilinovihelementovkaratejainpridnotrenirali.Sseptembromse
zakarateistepričnenovatekmovalnasezona.Vnedeljo,25.septem-
bra, je v Športni dvorani Planina pred polno dvorano gledalcev
potekal12.tradicionalnimednarodnikarateturnir,kigajeorganiziral
ShotokankarateklubKranj.Turnirjasejeudeležilo450tekmovalcev
iz45klubovizsedmihdržav:Italije,Hrvaške,Avstrije,Srbije,Bosne
inHercegovine,MadžarskeinSlovenije.Tekmasejeodvijalapodnad-
zoromvrhovnegasodnikaPrimožaDebenaka.Našklubsozastopali:
MajaStare,TjašaMikeljMedja,SimonKlemenčič,JernejTalerinJaka
Taler.
Vkatahmedmlajšimidečki11letjeJakaTalerosvojilprvomesto.

Všportnihborbahsonašimedmlajšimidečkido30kgindo35kg
osvojilidvezmagi.MajaStarejemedstarejšimideklicamido50kgos-
vojila3.mesto.Medstarejšimidečkido40kgjeSimonKlemenčičos-
vojil3.mesto.Turnirjastasevfunkcijisodnikaudeležilatudinaša
trenerjaSlavkoZorkoinJožeStare.�

Prvenstvo osnovnih in srednjih šol
KK Bohinj
KarateklubOlimpijajevsodelovanjusKaratezvezoSlovenijein

Športno zvezo Ljubljana v soboto, 8. oktobra, v Ljubljani izvedel
KarateprvenstvoosnovnihinsrednjihšolSlovenijezaleto2011.

Naprvenstvusosevkatahinšportnihborbahpomerilitekmovalci
do18letizkardevetnajstihosnovnihinsrednjihšolSlovenije.Os-
novošolodr.JanezaMencingerjaizBohinjskeBistricesozastopali
tekmovalcioziromaekipamlajšihtekmovalcevKarateklubaBohinj
indoseglinaslednjerezultate:AnjaSinkovič3.mestoprostibojin3.
mestokate,TjašaMikeljMedja3.mestoprostibojin2mestokate,
GaberCerkovnik3.mestoKIK,BlažLičef3.mestoenokoračnibojin
3.mestoprostiboj,MaticLenar2.mestoKIKin2.mestoprostiboj
terJanŠubelj2.mestoprostiboj,vTEAMKATAHjeekipaBohinjv
sestaviJanŠubelj,BlažLičefinMaticLenarosvojilaodlično2.mesto.
Tosoodličnirezultatitekmovalcevvdrugemdelusezoneinvelika
spodbudazadelovnaprej.�

Ogledali so si maraton
Stane Klemenc, KKK Bohinj
Vnedeljo,16.septembra,smosiogledalimaratonsvetovneserije

narekiAdigevbližiniGardskegajezera.Tekmovalojeskoraj500tek-
movalcevrazličnihkategorijna35kminčez1000rekreativcevna20
km.Dovoljenesovsevrstečolnov-plovil.
BilismogostjeorganizatorjevpodvodstvomEttoriaIvaldia,kije

trenerslalomekipeBrazilije.NaotvoritvisobilizmagovalecizTacna
DanieleMolmenti,BenjaminoBonomi,udeleženecpetiholimpijskih
igerinzmagovalec,zlatazolimpijskihigervMoskviSaraSimeoni-
skokvvišinovosemdesetihterMassimoBenassi,tretjivmaratonuna
SPvSzegeduletos.Otvoritevsopopestrilizodličnodigitalnoprojek-
cijonafasadostavbeinpredstavitvijošportnihdosežkovregije.
Natekmijesodelovalo1500kajakašev,kanuistov,raftarjevizIta-

lije,Francije,Švice,Češke,Slovaške,Nemčije,Madžarskeinuspešna
ekipaizHrvaške.NaslednjeletobomotamtudiSlovenci.Razlogza
ogledtekmejenašakandidaturazamaratonsvetovneserije2012.
Tekmojepomagaloizvestiskoraj400prostovoljcev.Navsakemko-
rakujebiloopaziti,dacelavasPescantinaživistotekmointuriz-
mom.HvalaprijaznimgostiteljeminAndrejuJelencuzanavezavo
stikovinpriporočilo.�

Dva skupna zmagovalca
SD Bohinj, biatlonsko tekaška sekcija
Bohinjskismučarjitekačiinbiatloncismozelouspešnozaključili

poletnislovenskipokalnarolkah,sajsmonazadnjitekmivDolupri
Ljubljaniosvojilikompletmedalj:BlažDebeljakjemedmlajšimidečki
osvojil3.mesto,GaberArhmedmlajšimimladinci2.inLukaPlahuta
medstarejšimidečki1.mesto.PohvalitigretudiMatjažaZupančiča,
kijekotmlajšivkategorijimlajšihmladincevosvojil4.mesto.

Takosmovskupnemseštevkusedmihtekemdoseglidvezmagi,ki
stanamjupriborilaGaberArhinLukaPlahuta,tudiostalisosedobro
odrezali:MatjažZupančičinBlažDebeljak4.mestovsakvsvojika-
tegoriji,PijaLapajne6.mestoinSašaArh11.mesto.Skupnojepo
kategorijahtekmovalomed19in30tekačev.Kotkažejorezultatina
rolkah,namvzimskisezonidobrirezultatineuidejo.Večopoletnise-
zonina:www.sloski.si/tek-na-smuceh

Foto: KK Bohinj

Foto: SD Bohinj

Foto: SD Bohinj
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Sedaj, med jesenskimi počitnicami, potekajo skupne priprave per-
spektivne in MOI (mladinske olimpijske igre) tekaške ekipe na
Pokljuki, ki se jih udeležujejo trije naši tekači Gaber Arh, Matjaž Zu-
pančič in Pija Lapajne. Teden dni prej so potekale tudi priprave
mladih biatloncev, ki sta se jih udeležila Luka Plahuta in Saša Arh.
Treningi potekajo delno že tudi na snegu, saj se prve zimske tekme za-
čnejo že prvi vikend v decembru.

Tudi pri mlajših članih delajo zelo dobro. Glede na veliko številčnost
otrok smo bili primorani skupino razdeliti na dva dela. Prva skupina
456 (4-6. razred) trenira trikrat tedensko, ti bodo pozimi že tudi tek-
movali v slovenskem pokalu, druga skupina 23 (2. in 3. razred)
trenira dvakrat tedensko. �

Skike izlet Bohinj 2011
Urša Cesar

V nedeljo,16. oktobra, smo se člani skike kluba Slovenije ter lju-
bitelji »teka na smučeh brez snega« srečali v Bohinju. Z nordijskim
rolkanjem, kot pravilno imenujemo gibanje na »skikih«, smo pričeli
na smučišču Senožeta. Bolje pripravljeni so tekli do savskega mostu

v Bohinjski Bistrici in nazaj ter si tako ogledali celotno kolesarsko.
Nad potekom in urejenostjo kolesarske so bili navdušeni prav vsi, tudi
članice počasnejše skupine, ki so se obrnile pri »ta strmem klancu«.
Udeležence smo poučili o bohinjskih »stogovih«, Studoru, Rudnici ter
treh rekah ki nas neutrudno spremljajo ob sami kolesarski stezi.

Potrudili se bomo, da bo bohinjski skike izlet postal tradicionalen
in bo vsako leto privabil več navdušencev teka na smučeh v prosti
tehniki. Vsi, ki radi tečete na smučeh in se želite rekreirati preko ce-
lega leta, ste vabljeni vsako prvo soboto v mesecu ob 14.30 v Kamp
Danica na brezplačen test skikov. �

2. tekma za pokal Slovenije
KK Bohinj

V soboto, 22. oktobra, je v Trbovljah Karate zveza Slovenije v sode-
lovanju s tehničnim organizatorjem Karate klubom Trbovlje orga-
nizirala 2. pokalno tekmo v karate športnih borbah, katah in ekipnih
katah za starostne kategorije do 18 let. Na tekmovanju je sodelovalo
350 tekmovalcev iz 35 klubov v 55 kategorijah.

V močni konkurenci so naši tekmovalci dosegli naslednje dobre
rezultate. V kategoriji KATE je med malčicami 8-9 let Anja Sinkovič
osvojila 5. mesto, med starejšimi deklicami 12-13 let je Maja Stare
dosegla 3. mesto in med starejšimi dečki 12-13 let je Jaka Taler dosegel
5. mesto. V kategoriji ŠPORTNE BORBE je med starejšimi deklicami 12-
13 let, +50 kg Maja Stare osvojila 3. mesto, med starejšimi dečki 12-13,
-40 kg je Jaka Taler dosegel 3. mesto in med starejšimi dečki 12-13
let, -45 kg je Simon Klemenčič osvojil 3. mesto. V kategoriji KATA TEAM
– ekipni nastop so med mlajšimi deklicami 10-11 let Nina Sodja, Tina
Taler in Tjaša Medja Mikelj osvojile 3. mesto in med kadeti 14-15 let
Simon Klemenčič, Aljaž Lapornik Iskra in Jernej Taler 2. mesto.

Novih dvajset osvojenih točk je lepa pridobitev v razvrstitvi klubov
v skupnem seštevku za Pokal Slovenije 2011. V mesecu novembru
tekmovalce čaka še zadnja tekma za Pokal Slovenije 2011. �

Foto: Aleš Gros, skike klub Slovenija

Kdor ho~e videti,

mora gledati s srcem.

Kdor ho~e dobro videti,

naj obi{~e dobrega optika.

OPTIKA MESEC
O^ESNA AMBULANTA
Cesta m. Tita 31, 4270 Jesenice, tel.: 583 26 63 www.optika-mesec.com,

Avto Mony d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce,

tel. 04 53 53 804 (805), www.avtomony.si, prodaja@avtomony.si
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BohinjkaBohinjka
Trgovina z obla~ili
Bohinjska Bistrica, tel.: 04/5721 483
Odprto: pon. - pet. 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - 12.00

VELIKA IZBIRA KAP SAVOY
Ugodni nakupi. Vabljeni!

ME@AN, komunalne storitve d.o.o.

G www.komunala-mezan.si041 654 188 W
T E04 574 26 50 info komunala-mezan.si@

praznenje greznic ~i{~enje in

snemanje odto~nih cevi ter

kanalizacij popravilo cevi brez

prekopa izdelava kanalizacij-

skih priklju~kov vgradnja

hi{nih ~istilnih naprav - ~rpali{~ rezkanje tujkov v cevnih sistemih

Odprto: 8 - 19, sobota 8 - 12

Pre~na 1 b, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04 572 14 10

Vesna Ravnik s.p.

TEKSTIL - OBUTEV

ZIMSKA KOLEKCIJA
OBLA^IL IN OBUTVE

@E NA POLICAH.

MIKLAV@EV POPUST
na otro{ke majice, puloverje,

pi`ame in trenirke.

BREZPLA^NI PREGLED VIDA
LESCE,

JESENICE,

torek: 15-17
telefon: 04 531 89 34

~etrtek: 15-18
telefon: 04 586 24 16

Vsak ~etrtek in petek specialisti~ni okulisti~ni pregledi!
www.optika-berce.si
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potrdila za vozni{ki izpit
zdravni{ka spri~evala

zdravljenje o~esnih bolezni
predpisovanje o~al

kontaktne le~e

Pogodbeni dobavitelj
medicinsko-tehni~nih pripomo~kov
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Trigonometer, d.o.o., Za @ago 1a, 4260 Bled
041/790 282, 041/677 976, storitve trigonometer.si

,

@

vpis zemlji{~a pod stavbo in vpis v kataster stavb
geodetski na~rt za potrebe PGD ter za uporabno dovoljenje
zakoli~enje objektov
geodetski na~rt omre`ja gospodarske
javne infrastrukture
ureditve mej
parceliranje
izravnave mej geodetske storitve

d.o.o.
TRIGONOMETER

Izvajamo geodetske storitve:

Avto Mony d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce,

tel. 04 53 53 804 (805), www.avtomony.si, prodaja@avtomony.si


