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Potegujemo se za
Sejalca in Snovalca
2011
Petra Lotrič Ogrin

Slovenska turistična organizacija je v
okviru Banke turističnih priložnosti Slovenije
tudi letos objavila razpisa za nagradi Snovalec in Sejalec 2011, s čimer spodbuja
razvoj in promocijo še bolj inovativnega
slovenskega turizma.
Letos sta med izbranimi kandidati kar dva
turistična akterja iz Bohinja. Turizem Bohinj,
ki se je s projektom Mednarodni festival
alpskega cvetja že uvrstil med polﬁnaliste za
Sejalca 2011, in Bohinj Park EKO Hotel, ﬁnalist za Snovalca 2011 s projektom Smučišče 2864.

»Oba projekta, zdaj tudi uradno obetavna
pologa na Banki turističnih priložnosti
Slovenije, odlikuje močna trajnostna komponenta, kar je hkrati prevladujoč refren Bohinja kot zelene destinacije Slovenije,« pravita
kandidata. Mednarodni festival alpskega
cvetja je odličen primer trajnostne turistične
pobude, ki teoretično in praktično prispeva k
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Smučišče
2864 pa bo poleg energetsko varčne zasnove
in najnovejših tehnoloških praks vpeljalo še
eno zeleno novost v Sloveniji – na bele strmine se bodo smučarji lahko pripeljali »zeleno«, saj bo smučišče neposredno povezano
z železniško postajo v Bohinjski Bistrici. »Skupaj z Bohinj Park EKO Hotelom, ki je že osvojil Zlatega Sejalca 2010 in je hkrati
največkrat nagrajeni hotel v Sloveniji, smo ne
le v koraku s časom, temveč kar neposredno
na čelu trajnostnega razvoja turizma,« sta
ponosna oba kandidata. G

Rok
za oddajo
prispevkov
v novembru

Ena izmed mnogih delavnic, ki jih ponuja vsakoletni Mednarodni festival alpskega cvetja. Foto: Petra Lotrič Ogrin

Bohinj Park EKO Hotel. Foto: Petra Lotrič Ogrin

Pomembno obvestilo
Uredništvo

Vse neodvisne liste, neodvisne kandidate in politične stranke, ki bodo kandidirali na predčasnih državnozborskih volitvah, ki bodo v nedeljo, 4. decembra, obveščamo, da bomo v decembrski številki, ki izide v petek, 2. decembra, za predvolilne oglase namenili vsakemu od
prej naštetih subjektov pol strani prostora. 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 G

Prispevke in fotograﬁje pošljite najkasneje do petka, 18. novembra, na e-naslov
bohinjske.novice@gmail.com ali bohinjske.novice@bohinj.si ali po pošti na naslov Občina Bohinj,
Triglavska c. 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Prispevki naj ne bodo daljši od 2.000 znakov skupaj s
presledki, fotograﬁje naj bodo v .jpg formatu, nedotaknjeni originali s fotoaparata, pod prispevek
pa zapišite še avtorja prispevka, pripis k fotograﬁji in avtorja fotograﬁje.
Uredništvo si pridružuje pravico do krajšanja prispevkov in odloga objave, če zmanjka prostora
zanjo. Prednost imajo časovno aktualni prispevki. Za vse prispevke, ves vaš trud in čas pa se vam
najlepše zahvaljujemo.
Uredništvo Bohinjskih novic
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Županov kotiček
Spoštovane Bohinjke in Bohinjci!
Končno smo le dočakali sprejetje Odloka o
predčasnih državnih volitvah in s tem razpis
samih volitev 4. decembra 2011. Že sam
razpis volitev je podlaga, da stečejo predvolilna opravila. Naše Gibanje za Slovenijo se je
odločilo zbrati 8000 podpisov in s tem izpolniti možnost kandidiranja. Priznam, da takšno
dejanje ni lahko, je pa v demokraciji legalno
in legitimno. Zakaj Gibanje za Slovenijo, ne
bom znova poudarjal, želimo si pač sprememb
na bolje in odpravo sistema, ki je bil dober le
za določene izbrance. Zanimivo je, da prav
dosedanje vladne stranke (Desus, LDS, Zares
in SD) ponujajo iste »obraze«, ki so poglobili
sedanjo krizo. Kot da ne bi imeli tri leta oblasti
in nas pripeljali v nezavidljiv položaj. Seveda
na nasprotni strani čaka na oblast dosedanja
opozicija, ki pa ne prizna, da bi lahko v času
konjunkture (2004-2008) zagotovila zadostno ﬁnančno ustreznost in bi bilo nam
Slovenkam in Slovencem lažje. Pa tudi g.
Bavčar in g. Šrot sta tajkunila Pivovarno Laško
in Istrabenz za časa Janše.
Zato se upravičeno lahko vprašamo, kaj
nam lahko dosedanji veljaki ponudijo, ko pa
so že vsa svoja »znanja« pokazali in izčrpali v
smeri lastnih in ne skupnih interesov. Prav
zato smo se nestrankarski župani organizirali
v Gibanje za Slovenijo. Trdim, da predvsem
zaradi dejstva, da želimo s svojim znanjem po-

11. redna seja
občinskega sveta
Petra Lotrič Ogrin

Oktobrska seja je imela krajši dnevni red
kot običajno. Na njem je bilo sedem točk:
predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gorenjske lekarne, predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem
zavodu Gorenjske lekarne, predlog Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj,
Informacija o projektu ustanovitve turističnega podjetja, predlog sklepa o določitvi
cen voženj s turističnim čolnom za leto 2012,
imenovanje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter kot vedno zadnja
točka Vprašanja, pobude in informacije.
Prvi dve točki sta bili na septembrski seji

magati državi v smeri postavitve novih norm
življenja in posredno s tem izboljšanja eksistenčnosti vseh državljank in državljanov.
Očitki, ki jih te dni dobivamo od medijev in
posameznikov, so namenjeni predvsem želji,
da nam onemogočijo in posredno preprečijo
kandidaturo. Je pa zato naša odločenost še
večja in prepričan sem, da nam bo skupaj z
vami uspelo. Tudi sam v tej zgodbi nisem kot
občan, ampak kot župan, saj bi ob možnem
preboju v državni zbor lahko Gibanje za
Slovenijo veliko naredilo tudi za naš Bohinj.
Dogovor med župani je namreč, da naše
gibanje kljub morebitnemu neuspehu ne bo
ugasnilo, prav nasprotno, aktivni bomo vse do
novih volitev in bomo ponovno poizkusili
doseči parlamentarni prag štirih odstotkov.
Ob koncu Vas, spoštovane Bohinjke in Bohinjci, vabim, da 4. decembra odidete na volitve in si izvolite novo sestavo parlamenta. Moja
velika želja je, da bo uspešno tudi naše Gibanje
za Slovenijo, ki ima svoje korenine v Bohinju.
S spoštovanjem!
Župan Franc Kramar,
univ. dipl. ing. les.
umaknjeni z dnevnega reda, ker se poročevalci niso mogli udeležiti seje. Tokrat so prišli.
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
Gorenjska lekarna Kranj preoblikovala v letu
1992. Ker je od takrat na tem območju
nastalo kar lepo število novih občin (Mestna
občina Kranj ter Občine Radovljica, Bled,
Gorje, Bohinj, Jesenice, Žirovnica, Kranjska
Gora, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Škofja Loka, Gorenja
vas – Poljane, Železniki, Žiri in Tržič), je
potrebno sprejeti nov akt, torej odlok, ki zajema vse novosti. Tako bodo z novim odlokom določeni ustanovitveni deleži 18
občin. Ti so pomembni zaradi izvrševanja
posameznih ustanoviteljskih pravic ter
morebitne razdelitve premoženja, v kolikor bi
se zavod ponovno preoblikoval ali prenehal

delovati. Občina Bohinj tako dobi 2,715odstotni ustanovitveni delež. Ustanovitveni
deleži so bili ugotovljeni na podlagi števila
prebivalstva v posamezni občini. Drugi predlog odloka pa bo, ko bo sprejet na prihodnji
seji občinskega sveta, ustanovil tudi skupni
organ občin ustanoviteljic, prek katerega
bodo lahko izvrševale svoje ustanoviteljske
pravice. Skupni organ sestavljajo župani
občin ustanoviteljic, predstavniki zaposlenih
in predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pod tretjo točko je občinski svet sprejel
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Bohinj. V primerjavi s sedaj veljavnim pravilnikom novi pravilnik ne vključuje več ukrepov kot je oživljanje vaških jeder, drugače je
predpisana pomoč za znižanje komunalnega
prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, speciﬁčno ni določena spodbuda gradnje družinskih hotelov, penzionov
in nastanitvenih objektov in ne zajema pomoči za delovanje društev in nevladnih neproﬁtnih organizacij, ki delujejo na področju
spodbujanja razvoja podjetništva. Nov Pravilnik omogoča več vrst pomoči samostojnim
podjetnikom, mikro, majhnim in srednje velikim družbam, ki so določene po ZGD. V
pravilniku je vključen pester nabor ukrepov,
ki so usklajeni za območje Gorenjske regije.
Občina pa vsako leto, do leta 2013, s proračunom določi obseg sredstev, ki jih
posebna komisija v razpisu nameni za
posamezne ukrepe. Prav tako ni nujno, da so
vsako leto vsi ukrepi ﬁnancirani. V razpis se
vključi ﬁnanciranje ukrepov, pri katerih se
upoštevajo razvojne potrebe lokalnega podjetništva in so najbolj potrebni, z vidika zahtevnosti spremljajočih administrativnih
postopkov pri dodeljevanju, spremljanju in
nadzoru pomoči pa najbolj primerni in lažje
dostopni.
V četrti točki se je občinski svet seznanil z
informacijo o projektu ustanovitve turističnega podjetja in podprl vse nadaljne aktivnosti na tem projektu. Želijo pa tudi, da se
jih o projektu sproti informira na prihodnjih
sejah. Projekt se je začel razvijati in pripravljati zaradi dveh poglavitnih problemov Bohinja. Gre za šibek razvoj destinacije,
predvsem zaradi pomanjkanja možnosti za
bivanje, največji vzrok temu je, da so hoteli v
Bohinju v rokah zasebnika, ki vanje ne vlaga
in jih ne razvija. Drugi problem pa je upravljanje s kapacitetami, ki je razdeljeno na več
subjektov – Turizem Bohinj, TD Bohinj,
Občina Bohinj in zasebniki. Tudi to je slabo
za razvoj destinacije kot celote. Vizija projekta je, da zainteresirani Bohinjci ustanovijo
podjetje, katerega cilj bo odkup hotelov od
sedanjega lastnika, njihova prenova in razvoj
do te mere, da se bo zvišala njihova
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zasedenost. Cilja projekta sta dva, dobro delujoči hoteli kot temenj turistične ponudbe destinacije ter razvoj in dvig nivoja turizma v
Bohinju.
Pod peto točko je občinski svet potrdil cene
voženj s turističnim čolnom za prihodnje leto.
Pod šeto točko pa je imenoval novo sestavo
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Predlagana in potrjena je bila
naslednja sestava: predsednik komisije Jože
Sodja in člani Mirko Jeršič, Matilda Arh, Marija Ogrin in Irena Pagon. G

Krvodajalske akcije

Območno združenje Rdečega križa
Radovljica
Vabimo vas na Krvodajalsko akcijo, ki bo v
Zdravstvenem domu Bohinjska Bistrica
potekala v ponedeljek, 7. novembra, od 8.
do 15. ure., in v Zdravstvenem domu Bled v
torek, 8. novembra, od 8. do 15. ure in v
sredo, 9. novembra, od 8. do 14. ure.
S seboj prinesite veljavni osebni dokument!
Prosimo, da pred odvzemom zaužijete lahek
obrok in ne pridete tešči.
Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je možno darovati kri vsak torek med
7.30 in 12. uro vse leto. G

Vabilo

Župan Franc Kramar
Župan Občine Bohinj Franc Kramar vabi vse
zainteresirane Bohinjke in Bohinjce na
Problemsko konferenco, ki bo v petek, 18.
novembra, ob 18. uri, v dvorani kulturnega
doma Joža Ažmana.
Pogovarjali se bomo o možnosti ustanovitve
turističnega podjetja, ki bi v prihodnje
pripomoglo k izboljšavi obstoječega stanja
na področju turizma v Bohinju. Pričakujemo, da se bomo zbrali v čim večjem
številu. G

Ustanovljeno Gibanje
za Slovenijo
Petra Lotrič Ogrin

V soboto, 8. oktobra, je 26 neodvisnih županov in županj ter nekaj prek 50 predstavnikov civilne družbe, ki so mnenja, da bi
državna politika morala delovati v dobro
vseh Slovenk in Slovencev, v Bohinjski
Bistrici ustanovilo društvo Gibanje za Slovenijo z namenom aktivne vključitve v politiko in napovedjo nastopa na predčasnih
državnozborskih volitvah, ki so razpisane za
4. december.
Gibanje za Slovenijo, katerega trenutni
člani neodvisne županje in župani pričakujejo vključitev še večih svojih kolegov, bo s

AKTUALNO
svojo kandidatno listo nastopilo na državnozborskih volitvah, ker želi odgovorno
sooblikovati boljšo prihodnost Slovenije,
predvsem pa si bo prizadevalo za enotno delovanje za izhod iz krize.
Ustanovni zbor je izvolil organe gibanja.
Predsednik Gibanja za Slovenijo je postal
župan Franc Kramar, podpredsednik pa dr.
Vladimir Prebilič. Člani predsedstva so:
Franc Kramar, dr. Gorazd Drevenšek, mag.
Bojan Krajnc, Anton Maver, Mojmir Pustoslemšek in Anton Slana. V nadzorni odbor
so bili izvoljeni: Franc Jerič, mag. Romana
Lesjak in Marjan Šarec. V programski svet so
bili izvoljeni Rupert Gole, Bernardka Krnc,
prof. Nada Pavšer in dr.Vladimir Prebilič.
Franci Anderlič, Manja Izlakar in Bojan
Mavrič Vidovič so postali člani komisije za
članstvo, tajnica gibanja pa je postala Urška
Končar.
Glavni cilji gibanja so zavzemanje za transparentnost politike, spoštovanje pravne
države, enakost pred zakonom za vse prebivalce v Sloveniji. Ker je temeljna vrednota
društva človek, bodo zagotovili priložnost za
aktivno sooblikovanje kvalitetne prihodnosti
vsem v naši državi in s pomočjo predlaganih
reform zagotoviti, da bo država kot institucija postala opora in pomoč pri življenju in
ustvarjanju vsem državljanom. Z nujnimi
strukturnimi ukrepi, ki jih bo predlagalo
gibanje, želijo poenotiti ljudi, želijo pa tudi
družbo, ki bo temeljila na vključevanju in ne
na tekmovalnosti in izločevanju drugačnih
ali šibkih. Posebno pozornost bodo namenili
vrednotam, njihovi vsebini v modernem
svetu in v medsebojnem spoštovanju.

Mandatar bo župan Kočevja

Gibanje za Slovenijo je v tednu po ustanovitvi sprejelo odločitev, da dr. Vladimirja
Prebiliča polno podpre v vlogi mandatarja in
mu bo nudilo pomoč pri iskanju najboljših
ministrskih kandidatov. Pobudo za sestavo
vladne ekipe oz. za zasedbo resorjev je dr.
Prebilič predstavil v petek, 21. oktobra, v
Kočevju. V tednu pred tem pa so potekali
pogovori za naslednje resorje: ﬁnančno ministrstvo, okolje in prostor, obrambo, gospodarstvo, pravosodje.
Dr. Prebilič je ob tej priložnosti predstavil
tudi svoje videnje sestave nove vlade, predvsem občutno zmanjšanje števila ministrskih
resorjev, in sestavo take koalicijske vlade, ki
bo v prvi vrsti vse svoje moči namenila
iskanju rešitev iz krize. Pri tem bo njegova
usmeritev iskanje neideološko in nestrankarsko obremenjenih kandidatov, predvsem pa takih, ki v preteklosti niso bili
vpleteni v številne afere.

Programska izhodišča

V sredo, 26. oktobra, je Gibanje predstavilo svoja programska izhodišča. Najpomembnejša točka programa je sprememba strukture državne uprave. Župani
namreč kot uporabniki storitev državne uprave, po besedah Prebiliča, točno vedo, kje v
državni upravi se dogajajo največji zamaški,

kjer se postopki ustavljajo. Na področju
gospodarstva ocenjujejo, da je potrebno
izvesti konsolidacijo bančnega sistema, saj
trenutno rešujejo banke državljani, a banke
ne rešujejo gospodarstva. V programu na področju energetike vidijo rešitev v kogeneraciji, ki temelji na pridobivanju električne
energije iz povsem obnovljivih virov, velik
potencial pri pridobivanju elektrike pa vidijo
tudi v neizkoriščeni vodni in veterni moči ter
seveda v sončni energiji. Slovenija se je namreč zavezala principu 20-20-20, kar pomeni
do leta 2020 znižati izpuste CO2 za 20 %.
Hkrati pa koriščenje naštetih virov pomeni
tudi energetsko samooskrbo naše države.
Še ena pomembna točka predstavljenega
programa je infrastruktura, ki jo je potrebno
razviti do te mere, da se bodo stroški gospodarstva za logistiko začeli zniževati. Največji
problem tega je prevoz po cestah namesto
po železnici, zato nameravajo tudi s pomočjo
evropskih sredstev investirati v železniško
infrastrukturo. Drugi del pomanjkljive infrastrukture pa predstavlja informacijska tehnologija. Še vedno obstajajo ogromna
področja Slovenije nepokrita s širokopasovnimi povezavami, kar pa na teh območjih
onemogoča dober in hiter razvoj podjetij.
Po mnenju Gibanja vlada na področju
načrtovanja šolstva popolna stihija. Univerze
in fakultete ponujajo tisto, kar je všečno študentom, nihče pa ne vpraša gospodarstvenikov, kakšen proﬁl zaposlenih rabijo.
Zato se morata šolstvo in gospodarstvo
povezati. Prav tako pa se mora gospodarstvo
povezati tudi z inštituti, ki opravljajo raziskave in razvoj. Transferja znanja, ki se
generira na teh ustanovah, v uporabno obliko namreč ni. »Imamo ogromno znanja, ki
je popolnoma neizkoriščeno in ne zaživi
nikoli,« je povedal Prebilič.

Konkretni cilji
Naš župan in predsednik Gibanja za
Slovenijo pa je predstavil tudi konkretne cilje
Gibanja za Slovenijo. Teh je prek 20, a
omenimo le tiste, o katerih se največ govori
tudi drugače. Izpostavil je državo, ki naj
postane servis za vse državljane. Število ministrstev bi zmanjšali na 10 ali največ 11,
zaustavil bi dodatno zadolževanje in poiskal
notranje rezerve »z zmanjšanjem diktature
birokracije,« kot se je izrazil. Uvesti bi bilo
treba davek na luksuzne nepremičnine,
znižati pa davke in prispevke za gospodarske
subjekte. Pokojnine po oceni Kramarja niso
breme, pač pa pridobljena pravica, zato naj
se v pokojninski sklad vnesejo tudi kupnine
morebitne odprodaje državnega premoženja
in kupnine, ki bi se vrnile z revidiranjem
spornih lastninjenj družbenega premoženja.
Tudi sicer pa je za prioriteto potrebno
postaviti pregon akterjev gospodarskega
kriminala in zaseg njihovega premoženja.
Pristojnosti nad državnim premoženjem v
podjetjih, skladih in agencijah bi prenesli
pod okrilje vlade in DZ. NLB bi poslali na
bančni trg. »Ali naj uspešno posuje ali pa naj
propade,« je dejal Kramar. Za zajezitev brez-
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poselnosti bi uvedli javna dela, ki bi zajela
vse vrste poklicev, tako na nivoju države kot
občin. Zagovarjajo javno zdravstvo in šolstvo.
Želijo pa tudi ohraniti status javne RTV in
neodvisnost medijev od gospodarskih in
političnih interesov. Na področju kmetijstva
pa stimulirati pridelavo in predelavo domače
hrane, kar ponovno vodi v samozadostnost
države tudi na področju prehrane.
»Mogoče se vprašate, od kod denar za vse
našteto,« je vprašal zbrane novinarje Prebilič in podal nekaj zanimivih dejstev. Ste
vedeli, da ostane vsako leto 15 % davčnih
terjatev neizterjanih? V denarju predstavlja
to približno milijardo evrov. V gospodarstvu
se ocenjuje, da je delež sive ekonomije
15- do 20-odstoten. Če znaša slovenski BDP
59 milijard evrov, znaša prihodek iz sive
ekonomije okoli 12 milijard evrov. Potem pa
je tu še nepočrpan denar iz EU. Po Prebiličevih besedah pravijo gospodarstveniki,
da bi slovensko gospodarstvo zacvetelo že
samo z eno milijardo evrov finančne injekcije.

Poziv
Na koncu sta župana Kočevja in Bohinja
pozvala vse volilce, naj se odpravijo na up-

Vloge za znižano
plačilo vrtca za leto
2012
Vanja Cerkovnik,
Oddelek družbene dejavnosti

Spoštovani starši, obveščamo vas, da bo s
1. januarjem 2012 pričel veljati Zakon
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Ur. l. RS, št. 62/2010 in 40/2011, v nadaljevanju: ZUPJS), ki bo urejal tudi pravico
do znižanja plačila za programe vrtcev.
Občina Bohinj je 20. oktobra prejela obvestilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št.: 0075-29/2011-7, v
katerem nam podajajo dodatna pojasnila v
zvezi z oddajanjem vlog za znižano plačilo
vrtca za leto 2012.
Za leto 2012 se vloge v skladu z ZUPJS
lahko oddajo od 1. decembra 2011 dalje pri
pristojnem centru za socialno delo (v našem
primeru v Radovljici), in sicer na novih
obrazcih, ki bodo objavljeni v mesecu novembru na spletni strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve ter centrov
za socialno delo, stranke pa jih bodo lahko
dobile tudi v knjigarnah.
O oddaji vlog boste obveščeni tudi z brošurami Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na spletnih straneh in preko
medijev. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 577 01 23,
Vanja Cerkovnik, ali pa morebitna vprašanja posredujete preko elektronske pošte
na naslov: vanja.cerkovnik@obcina.bohinj.si. G
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ravne enote ali krajevne urade in tam oddajo
podpis v podporo kandidature Gibanja za
Slovenijo na volitvah, 4. decembra. Podpisi
se zbirajo do 9. novembra. Glasovnico dobite
na krajevnem uradu, ki bo od 2. do 9. novembra odprt vse dni, in sicer od ponedeljka
do srede med 8. in 12. uro ter 13. in 15. uro,
v četrtek med 8. in 12. ter med 13. in 17. uro
ter v petek med 8. in 13. uro. Izpolnjeno in
ožigosano glasovnico oddate kar v tajništvu
Občine Bohinj. G

Brezplačne delavnice
o podjetništvu
Stevo Ščavničar, RAGOR

Razvojna agencija zgornje Gorenjske
(RAGOR) v sklopu Lokalnega podjetniškega
centra/VEM točka vabi na brezplačne
delavnice na temo podjetništva. Delavnice
bodo tri.
Prva nosi naslov Oglaševanje in promocija
na spletu za 0 EUR, potekala bo v torek, 8.
novembra, ob 16. uri na Razvojni agenciji
zgornje Gorenjske. Opis delavnice: Poglobitev na temo, kako promovirati svojo
spletno predstavitev/trgovino z brezplačnimi
orodji ter z uporabo vsesmerne komunikacije (družbeni mediji). Populistično rečeno
gre za »Enkratno Facebook« delavnico. V
poštev pride še Twitter, Google+, družbeni
agregati, blogi, ipd. Zahtevano predznanje:
dobro poznavanje MS Windows OS, MS Ofﬁce, interneta in e-pošte. Cilji delavnice:
udeleženci razumejo osnove e-marketinga,
spoznajo osnove arhitekture spletnih vsebin,
znajo pripraviti promocijsko kampanjo
(deﬁnirati ciljno populacijo, poiskati ustrezna
oglasna mesta, poznajo obračunske modele)
in izkoristiti potencial spleta za prenos informacij. Udeleženci lahko prinesejo tudi
svoj prenosnik. Delavnico bomo zaključili ob
19.30. Delavnico bo vodil Blaž Branc.
Druga delavnica nosi naslov Realna moč
marketinga in bo potekala v sredo, 16. novembra, ob 16. uri na Razvojni agenciji
zgornje Gorenjske. Opis delavnice: poglobitev v zmožnosti in realna pričakovanja do
procesa marketinga v podjetju. Kaj marketing lahko ustvari in česa ne more, vloga produktnega razvoja, vloga razvoja komunikacij,
določanje in alokacija proračuna, vloga marketinga kot alfa prodajalca. Cilji delavnice:
preokvirjanje nerealnih predstav o tem, kaj
marketing je in kaj zmore v odnosu do doseganja ciljev v podjetju. Udeleženci razumejo, da marketing ni niz psiholoških trikov
in ne more nadomestiti 'zdravega' produktnega in komunikacijskega razvoja, lahko pa
ju soustvari. Delavnico bomo zaključili ob
19.30. Delavnico bo vodil Blaž Branc.
Tretja delavnica pa ima naslov Prihodnost
prodaje - ozaveščeni prodajalec in bo potekala v sredo, 7. decembra, ob 16. uri na
Razvojni agenciji zgornje Gorenjske. Opis
delavnice: Kako prodati sebe in izdelek
hkrati, ne da prodate svojo dušo? Poglobljeno razumevanje povezav med prodajanim

artiklom in prodajalcem. Prodaja ni enosmeren komunikacijski proces. Delavnica bo
osvetlila notranja psihološka gibala, ki jih
kupci dojamejo kot 'dober, zaupanja vreden
in strokovni prodajalec ali pa ne. Cilji
delavnice: ugotoviti, ali hočem prodajati, kar
prodajam. Poiskali bomo svoj unikatni prodajni pristop in nastop ter svojo povezavo
med sabo, izdelkom in kupci. Delavnico
bomo zaključili ob 19.30. Delavnico bo vodil
Blaž Branc.
Hkrati vam bomo na delavnicah predstavili tudi: vstopno točko VEM, Razvojno
agencijo zgornje Gorenjske in njene aktivnosti, možnosti prijav na razpise in predstavitev razpisov ter pridobivanje informacij
skozi bilten Moj spletni priročnik. Prijave
(ime, priimek, tel. številka) pošljite po elektronski pošti na naslov info@ragor.si ali pokličite po telefonu 04/581-34-19. Vljudno
vabljeni! G

Vabilo na delavnico
za predstavitev ciljev
TNP
Triglavski narodni park

Triglavski narodni park vabi na delavnico
za predstavitev dolgoročnih in kratkoročnih
upravljavskih ciljev zavarovanega območja
TNP, ki bo v četrtek, 10. novembra, ob 17.
uri v Kulturnem domu v Stari Fužini.
Strokovna skupina za pripravo načrta upravljanja TNP je osnutek upravljavskih ciljev narodnega parka oblikovala na podlagi
predlogov, pridobljenih na delavnicah z ustanovami, vključenimi v postopek priprave
načrta upravljanja, in z lokalnimi skupnostmi za pripravo vizije in analize prednosti,
slabosti, nevarnosti in priložnosti ter na
podlagi strokovnih analiz. Poročilo prvega
kroga delavnic (v Bohinju je potekala junija
2011) je na voljo na spletni strani TNP:
www.tnp.si/nacrt_upravljanja_tnp/C251/
V novembru bo Triglavski narodni park organiziral drugi krog delavnic po lokalnih
skupnostih, ki bodo organizirane še 8. novembra ob 17. uri v Tolminu (v dvorani
Glasbene šole Tolmin), 11. novembra ob 17.
uri v Logu pod Mangartom (v Hotelu Šola)
in 15. novembra ob 17. uri v Gorjah (v Osnovni šoli Gorje).
Cilji srečanj so predstaviti besedilo vizije
TNP , osnutek ciljev in ukrepov TNP ter pridobiti komentarje, predloge in dopolnitve
sodelujočih. Gradivo – Opis posameznih
ravni upravljavskih ciljev in ukrepov za
Načrt upravljanja TNP in Osnutek upravljavskih ciljev in ukrepov za Načrt upravljanja TNP 2012 – 2022 je na voljo na
spletni strani TNP: www.tnp.si/images/uploads/Gradivo_delavnica_cilji_ukrepi-1.pdf
in www.tnp.si/images/uploads/ Priloga2_
Upravljavski_cilji_in_ukrepi_Osnutek.pdf.
Vabljeni! G
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Nova operacijska
dvorana v Splošni
bolnišnici Jesenice
Petra Lotrič Ogrin

Direktor Splošne bolnišnice Jesenice Igor
Horvat, predstojnik kirurškega oddelka prim.
asis. Janez Pšenica, specialist kirurgije in predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka
Drago Sredanović, specialist ginekologije in
porodništva so v sredo, 19. oktobra, v uporabo
slovesno predali novo operacijsko dvorano z
najsodobnejšo opremo. V njej se bodo izvajali
ortopedski in ginekološko-porodniški posegi.
Vrednost naložbe je 150.000 evrov, še dodatnih 100.000 evrov pa bodo v prihodnjem letu
namenili za namestitev sodobne klimatizacijske opreme in zamenjavo luči. Prve operativne
posege so v novi operacijski dvorani izvedli že
v dneh po odprtju operacijske dvorane.
Potreba po obnovi prostora je nastala zaradi
naraščajočega števila operacij, letos jih je načrtovanih že šest tisoč.
Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje
so v jeseniški bolnišnici v letošnjem letu
izvedli tudi javni razpis za operacijske mize,
ki jih v teh dneh prevzemajo in z njimi zamenjujejo dosedanje. Vrednost naložbe
znaša 162.000 evrov, v ceni pa je vključeno
tudi njihovo petletno vzdrževanje. Zaradi
dotrajanosti pa so v jeseniški bolnišnici v
lanskem letu eno novo operacijsko mizo že
morali kupiti z lastnimi sredstvi. G

Pred zimsko sezono
Klemen Langus, Turizem Bohinj

Ja, pošteno je že zadišalo po zimi. Nekaj
časa je še, a vseeno ponovno ugotavljamo (v
turističnih sferah), da se programi in promocija, v tem primeru za zimsko sezono oblikujejo pozno, prepozno. Se bere kruto, a
ukvarjati bi se morali za zimsko sezono za
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, ki jih moremo in zmoremo. Ključna sta
sodelovanje in pravočasen odziv. Pravijo,
kjer je volja, je tudi pot. Z resnimi partnerji to
tudi dokazujemo. Dogovori, program in promocijske akcije za zimsko sezono so pripravljeni. Želimo in upamo, da bomo kljub vsemu
našli odgovore tudi na težja vprašanja. A
odgovori morajo biti brez ﬁg v žepu!! G

Triglavski narodni
park včeraj, danes,
jutri
Triglavski narodni park

Med letošnjimi dogodki v okviru 30-letnice zakonske ustanovitve Triglavskega na-

AKTUALNO
rodnega parka je TNP 11. oktobra v Bovcu
organiziral okroglo mizo z namenom predstaviti izkušnje posameznikov, ki živijo in delajo na območju narodnega parka in ki so s
parkom povezani bodisi z dejavnostmi bodisi
s strokovnim delom. Na okrogli mizi z
naslovom Triglavski narodni park včeraj,
danes, jutri je svoja razmišljanja z več kot
tridesetimi udeleženci delilo pet domačinov
iz primorskega in gorenjskega dela parka:
učiteljica Marija Kravanja iz Trente, ekološki
kmet Jani Kutin iz Čadrga, direktor Turizma
Bohinj Klemen Langus iz Bohinja, inženir
gozdarstva v pokoju Jože Skumavec iz Zgornjih Laz ter pobudnik akcije Trenta ne sme
umreti Fedja Klavora, predsednik društva za
varstvo Alp CIPRA dr. Matej Ogrin, podpredsednik Planinske zveze Slovenije mag.
Borut Per-šolja in prof. dr. Boštjan Anko, naravovarstvenik in profesor v pokoju na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive vire
Biotehniške fakultete.
Razpravo je povezoval direktor TNP mag.
Martin Šolar, ki je uvodoma povedal, da je za
uspešno upravljanje parka ključnega pomena sodelovanje z ljudmi, ki v parku živijo.
Gostje okrogle mize so govorili o življenju v
TNP, vlogi prebivalcev, prizadevanjih za ustrezen razvoj, pomenu planinstva v TNP, o
potrebni podpori določenim dejavnostim,
kot na primer kmetijstvu, in večjem sodelovanju v prostoru za uspešno varovanje naravnih virov. V razpravi je bilo med drugim
izpostavljeno, kako ravnamo s TNP kot vrednoto in slovenskim simbolom ter zakaj TNP v
zavesti Slovencev še vedno ni zaživel kot nacionalna ustanova. Gostje in udeleženci
okrogle mize so imeli tudi kritičen pogled na
vlogo TNP in opozorili na nekatere konkretne probleme v parku.
S Stergulčevi hiši v Bovcu, kjer je potekala
okrogla miza, je do sredine novembra na
ogled razstava 30 let Triglavskega narodnega parka in 20 let Alpske konvencije, ki je
zasnovana kot parkovna kronika s kratkimi
opisi najpomembnejših dogodkov od leta
1981 do leta 2010. G

Delavnica v okviru
projekta HABITCHANGE
Petra Lotrič Ogrin

V Informacijskem središču TNP Triglavska roža na Bledu je v sredo in četrtek,
5. in 6. oktobra, potekala delavnica z
naslovom Vključevanje deležnikov in dvigovanje zavesti na področju klimatskih sprememb. TNP je delavnico izvedel v okviru
projekta Prilagajanje načrtov upravljanja
podnebnim spremembam v zavarovanih območjih – HABIT-CHANGE (programski okvir:
Interreg IV/B Srednja Evropa), ki ga vodi
nemški Inštitut za ekologijo in regionalni
razvoj iz Dresdna. V projekt je vključenih še
sedemnajst partnerjev iz sedmih držav
(Nemčije, Avstrije, Madžarske, Poljske, Ro-

munije, Italije in Ukrajine). Poleg TNP iz
Slovenije sodelujeta še Krajinski park
Sečoveljske soline in Univerza v Mariboru.
Skupna vrednost projekta je tri milijone in
pol evrov, delež TNP je 216.000 evrov, od
katerih 85 odstotkov krije Evropski sklad za
regionalni razvoj. Projekt se je pričel 1.
marca 2010 in bo trajal do konca februarja
2013.
Namen projekta HABIT-CHANGE je vrednotenje obstoječih upravljavskih praks na
zavarovanih območjih ter prilagajanje upravljavskih načrtov in strategij podnebnim
spremembam. Meteorološka merjenja kažejo na dvig povprečnih temperatur, na spremembe vzorcev sezonskih padavin in na
povečano število ekstremnih vremenskih
dogodkov, kot so poplave, suše ter viharji.
Posledice pa se odražajo tako v vodnih kot
v kopenskih ekosistemih.
Cilj delavnice na Bledu je bil izmenjava
primerov dobre prakse pri komunikaciji z
deležniki različnih zavarovanih območjih na
področju klimatskih sprememb ter o pristopih ozaveščanja in informiranja splošne
javnosti. Na delavnici so predavali različni
slovenski in tuji strokovnjaki in predstavili
izkušnje na področju komuniciranja in
vključevanja deležnikov v procese načrtov
upravljanja. Priznani ameriški interpretator
narave John Veverka je na delavnici predaval o idejah za ozaveščanje in informiranje javnosti o klimatskih spremembah na
terenu, v informacijskih središčih in točkah.
Na delavnici so sodelovali tudi projektni
partnerji, predstavniki zavarovanih območij
v Sloveniji, predstavniki Ministrstva za
okolje in prostor, Zavoda RS za varstvo narave ter Zavoda za gozdove Slovenije, občin
in lokalnih turističnih organizacij na območju TNP, Planinske zveza Slovenije ter
CIPRE.
Dosedanje projektne aktivnosti TNP pa so
vključevale tudi identifikacijo in analizo indikatorjev podnebnih sprememb (tujerodne
rastlinske vrste, spremembe habitatnih
tipov na Pokljuki in Velem polju na podlagi
letalskih posnetkov, strategije za ovrednotenje in merjenje posledic podnebnih
sprememb, monitoring indikatorjev). Izsledki bodo podlaga za akcijski načrt, ki bo vseboval ukrepe tako za prilagajanje
podnebnim spremembam kot za omilitev leteh preko različnih ukrepov, na primer na
področju prometa, rabe energije ipd. G

Nov vodovod od izvira
Bistrice
Petra Lotrič Ogrin

Vodovod od izvira Bistrice do vodohrama
Dobrava bo do konca avgusta prihodnje leto
obnovljen in predan v uporabo. Gradbeno dovoljenje za ta del vodovoda je Občina Bohinj
pridobila že leta 2006. Za sredstva so potem
kandidirali v skupnem projektu Gorki vodooskrba, a so letos spomladi dobili zavrnjeno
vlogo, ke je vodovodni sistem premajhen, saj

AKTUALNO
bi potreboval vsaj 10.000 odjemalcev. V zadnjem tednu oktobra pa so s Službe Vlade RS
za lokalno samoupravo dobili pogodbo za soﬁnanciranje projekta, in sicer 150 tisočakov
letos in še enkrat toliko v prihodnjem letu,
kar pomeni skoraj celotno investicijo.
Zaradi težav z dobavo vode, saj stari
azbestni in s tem posledično zelo krhek
vodovod, ki je bil narejen v 60. letih prejšnjega stoletja, teče po plazovitem terenu, so se
izgradnje nove povezave lotili že letos avgusta, tako da je zgrajeno že dve tretjini voda
do vrha Dobrave. Manjka še kakšnih 600
metrov. Prvi del, predor pa je bil zgrajen že
pred desetimi leti, ko so gradili malo hidroelektrarno Bistrica.
Načrtujejo, da bodo do konca aprila vsa
gradbena dela zaključena, tako da gospodarjenje na kmetijskih zemljiščih, po katerih
poteka novi vod, ne bo moteno. Kot rečeno
pa bo v uporabo novi vod uradno predan
konec avgusta 2012. G

Poziv

Občina Bohinj
Vse lastnike, katerih čolni še vedno ležijo
na obali Bohinjskega jezera, pozivamo,
naj čolne v roku dveh tednov pospravijo
in odstranijo. V nasprotnem primeru jih
bo odstranila Občina na stroške lastnikov. G

Sejem športne
opreme
SD Bohinj

Smučarsko društvo Bohinj organizira
zadnji konec tedna v novembru, od 25. do
27. novembra, sejem rabljene smučarske
in ostale športne opreme. Vabljeni v avlo OŠ
dr. Janeza Mencingerja petek, od 16. do 19.
ure (sprejem opreme), v soboto, od 9. do 18.
ure in v nedeljo od 9. do 12. ure. Na sejmu se
bo možno tudi včlaniti v naše društvo.
Vabljeni! G

Simbioz@ je povezala
tudi Bohinjce

Štefan Fartek, Društvo mladih Bohinja,
Zavod Y
V torek, 19. oktobra, se je zaključila Bohinjska akcija medgeneracijskega sodelovanja Simbioz@ e-pismena Slovenija, ki je v
treh dneh na brezplačnih računalniških
delavnicah po vsej Sloveniji povezala različne
generacije.
Tako kot drugod po Sloveniji smo se tudi v
Bohinju pridružili vseslovenski akciji računalniškega opismenjevanja starejših. V orga-
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Režijski obrat sporoča
Boštjan Mencinger,
Režijski obrat Občine Bohinj
Menjava kovinskih zabojnikov

Uporabnike, ki še vedno uporabljajo
kovinske zabojnike, pozivamo, da si zaradi
dotrajanosti starih in lažjega praznjenja čimprej priskrbijo nove plastične zabojnike na
kolesih, velikosti 120 litrov ali 240 litrov.
Glede na to, da so se količine mešanih komunalnih odpadkov precej zmanjšale, za
večino gospodinjstev pridejo v poštev 120
litrski zabojniki. Enako velja tudi za gospodinjstva, ki morebiti zabojnikov sploh še nimajo. Obvezno pa morajo do začetka
decembra večje kovinske zabojnike (500 l in
več) zamenjati vsi tisti uporabniki, ki v
takšnih zabojnikih oddajajo steklo (večinoma gostinski objekti in hoteli). Po začetku
decembra stekla v kovinskih zabojnikih ne
bo več možno oddati. Ustrezne plastične
zabojnike lahko kupite pri trgovcih, lahko pa
jih po dogovoru z Režijskim obratom vzamete v najem.
Začenja se zimska sezona

S 15. novembrom se tudi uradno začenja
zimska sezona, ko morajo biti vozila opremljena z zimskimi pnevmatikami. Sneg je
tokrat zapadel že 20. oktobra, zimska služba
pa je bila na to ustrezno pripravljena. Ob začetku zimske sezone in ob zgodnjem
snežnem opozorilu želimo ponovno opozoriti na strpnost vseh udeležencev v
prometu in tudi na strpnost vseh občanov ob
izvajanju zimske službe pluženja in posipanja in podajamo naslednja pomembna ponizaciji Društva mladih Bohinja in Zavoda
Ypsilon smo organizirali tridnevni tečaj računalništva, ki je potekal v sodobni računalniški učilnici v Osnovni šoli dr. Janeza
Mencingerja od 17.do 19. oktobra. Skupaj se
nas je udeležilo kar 17 prostovoljcev in 24
starejših.
V okviru projekta Simbioz@ so od ponedeljka do srede v dopoldanskem in popoldanskem času potekale računalniške
delavnice, kjer smo potrpežljivi prostovoljci
radovednim starejšim udeležencem predstavili zanimiv svet računalnikov in interneta.
Starejši so bili nad pomočjo in znanjem
mladih navdušeni ter hvaležni za novo
znanje in prijetno druženje. Za mlajše so dejali, da so se izkazali kot neverjetno dobri
učitelji in pomočniki.
V Društvu mladih Bohinja, se zavedamo pomena medgeneracijskega sodelovanja
in pomembnosti računalniške pismenosti,
zato smo se takoj pridružili projektu. Simbioz@ predstavlja pomemben prispevek za
boljšo računalniško pismenost v Sloveniji,
saj po e-pismenosti starejših trenutno zaostajamo za Evropsko unijo. Projekt je
resnično pokazal pomen medgeneracijske-

jasnila glede zimske službe:
Občane pozivamo, da upoštevajo Odlok o
občinskih cestah Občine Bohinj (UVOB
1/00). Predvsem opozarjamo na 47. člen, ki
prepoveduje metanje snega ali kakršnih koli
predmetov na cesto.
Nadalje 49. člen opredeljuje obveznosti
sosedov ob občinski cesti. Sosedi ob občinski
cesti morajo dopustiti prost odtok vode in
odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.
Dovoz k stanovanjskim in počitniškim
hišam čistijo lastniki sami, v gosto naseljenih stanovanjskih središčih pa se
čiščenje izvaja z vnaprej napovedanimi akcijami v nočnem času. Največjo težavo v
nočnem času povzročajo občasni stanovalci, ki svoja vozila puš-čajo na občinskih cestah in s tem onemo- gočajo hitro in
učinkovito odstranjevanje snega. Občasnim
obiskovalcem in prebivalcem priporočamo,
da si priskrbijo zimsko opremo (za avtomobil primerne pnevmatike in verige) in
lopato (za pripravo parkirišča oz. čiščenje
dovoza). Odlaganje snega z zasebnih na
javne površine ni dovoljeno.
Z ustrezno visokimi koli je potrebno označiti meje ograj in drugih ovir, ki bi lahko
poškodovale plužne naprave. Stroj lahko
kljub temu poškoduje lastnino (zaradi slabe
vidljivosti, neoznačena lastnina). Vsako
poškodbo zasebne lastnine s strani vzdrževalca javnih prometnih površin, ki je
nastala izven varovalnega pasu cestnega
telesa, je potrebno prijaviti najkasneje v
treh dneh na tel. št.: (04)577 01 50. Na
navedeno številko lahko sporočite tudi
pripombe glede izvajanja zimske službe, a
vas prosimo, da ste ob velikih količinah
snega strpni. G
ga sodelovanja in Slovenija je lahko na ta
projekt ponosna.
V društvu se za pomoč iskreno zahvaljujemo Osnovni šoli dr.Janeza Mencingerja in
bohinjski Knjižnjici Antona Tomaža Linharta,
še posebno Mojci Rozman in Metki Repinc
ter vsem drugim, ki so pomagali razširiti
dober glas pri pridobivanju prostovoljcev in
starejših udeležencev. G
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Hvala, ker ste nam pomagali
ustvarjati simbiozo!
Tanja Mozetič, vodja lokalne koordinacije

Hiter tempo življenja in premalo posvečanja sebi ter drugim so
nekatere izmed glavnih značilnosti današnjega časa. Trenutki, ko
lahko zase in za druge storimo dobro delo oziroma jim le polepšamo
dan, so zato še toliko bolj dragoceni. Simbioz@ e-pismena Slovenija je
eden takšnih momentov, saj je združeval posameznike, ki se v drugačnih okoliščinah morda nikoli ne bi srečali.
Da smo lahko na noge postavili projekt takšnih razsežnosti, kot je
Simbioz@ e-pismena Slovenija, smo potrebovali tudi veliko vaše pomoči in dobre volje. Ekipa Simbioz@ se vam zato zahvaljuje v imenu
vseh udeležencev delavnic, ki so končno stopili v korak s časom in
spoznali prednosti, koristi, radosti uporabe računalniške tehnologije
in interneta. Zahvaljujemo pa se vam tudi v imenu prostovoljcev, ki so
z vašo pomočjo spoznali, kolikšno zadovoljstvo prinaša nasmeh, narisan na obrazu starostnika, ki je prvič uporabil miško ali tipkovnico.
Skupaj smo preizkušali našo potrpežljivost, sklenili smo mnoga nova
medgeneracijska poznanstva ter najpomembnejše, dvignili smo raven
računalniške pismenosti med starejšimi ter med mladimi obudili vrednote prostovoljstva. S skupnimi močmi nam je akcijo Simbioz@ uspelo postaviti na trdne temelje.
Hvala, ker ste bili z nami in ker ste bili del največjega prostovoljskega projekta letošnje jeseni! G

sta začrtala okvir vsemu ostalemu programu.
Bogdan Osolnik je bil tudi slavnostni govornik slovesnosti v Danici.
V svojem 40-minutnem govoru je povzel celotno dogajanje tistega
časa, dotaknil se je celo poteka Dražgoške bitke. Nekaj besed je spregovoril tudi župan Franc Kramar, ki je povedal, da je bil NOB boj za
preživetje našega naroda, majhnega, a hrabrega. »Borci so pomemben del zgodovine, pa kakor koli komu odgovarja ali ne. To so dejstva. Vse ostalo pa so laži in podtikanja in to ni dobro,« je povedal
župan ter dodal, »slovenski narod mora iti naprej. In zgodovina je pač
zgodovina, zapisana in taka bo ostala. In moja velika želja je, da tako
ostane. Zato je treba vsem tistim borcem, ki so dali svoje življenje, in
vsem tistim, ki so bili izpostavljeni, javno priznati – hvala vam in slava
vam!« G

Nov bankomat SKB v Bohinjski
Bistrici
Marjeta Langus, SKB

Proslavili 70-letnico
ustanovitve OF
Petra Lotrič Ogrin

V soboto, 8. oktobra, so se v večnamenski dvorani Danica zbrali
predstavniki Zveze združenj borcev Gorenjske, združenj veteranov
vojne za Slovenijo in tisti, ki sta se jih vojni tako ali drugače dotaknili.
KO Polje Bohinj je organizirala proslavo ob 70-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte, hkrati pa so počastitli tudi 20-letnico osamosvojitve
Slovenije in 67. obletnico zbora aktivistov Osvobodilne fronte jeseniškega okrožja.

Foto: Marjeta Langus

Banka SKB je v Bohinjski Bistrici pri Turistično informacijskem centru, ki se nahaja v novih poslovnih prostorih, postavila nov bankomat. Bankomat vam 24 ur na dan omogoča opravljanje osnovnih
bančnih poslov, kot so: dvig gotovine z BA Maestro, VISA ter MasterCard kartico in polnjenje računov predplačniških mobilnih telefonov.
Ostale bančne posle pa lahko opravite v kateri izmed najbližjih poslovalnic SKB – na Bledu, Jesenicah in v Radovljici. G

Maša za policiste

VP Igor Marijan in policijski vikar Janez Novak

Slavnostni govornik Bogdan Osolnik. Foto: Petra Lotrič Ogrin

Slednje se je dogajalo med 11. in 14. novembrom leta 1944.
Zborovanje aktivistov OF jeseniškega okrožja se je odvijalo v hotelu
Zlatorog, hkrati pa so opravili tudi volitve okrožnega plenuma in
tajništva OF. Zborovanja se je udeležilo okoli 170 aktivistov iz vsega
okrožja, med njimi tudi precejšnje število ilegalcev, predstavnikov
dolinskih centrov, delegatov z Jesenic, Radovljice in Bleda. Zborovanju so prisostvovali Miha Marinko, član IOOF, člani POOF za Gorenjsko in člani štaba Jeseniško – Bohinjskega odreda. Navzočih je bilo
tudi večje število političnih funkcionarjev omenjenega odreda,
katerega enote so skrbele za varnost zborovanja. Delovni program je
vseboval politični referat, ki sta ga izčrpno podala Miha Marinko in
Bogdan Osolnik. Z nazorno analizo svetovnih in domačih dogodkov

Foto: Branko Habjan

Ob godu nadangela Mihaela, ki goduje 29. septembra, smo se letos,
9. oktobra, ob 10. uri že sedmič zbrali v Srednji vasi v Bohinju. Pri
sveti maši smo se nadangelu Mihaelu, ki je zavetnik policije, zahvalili

IZ NAŠIH KRAJEV
za njegovo varstvo ter se mu priporočili za varno in uspešno delo tudi
v prihodnje. Spomnili smo se pokojnih policistov in policistk, kriminalistov 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 tistih, ki so s svojim delom in življenjem prispevali v dobrobit Policije. Pri
sveti maši sta kot vedno sodelovala Kvintet slovenske Policije ter glasbena 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«. G
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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 domače 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 organizatorji 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.

90 let Frančiške Stare
Zavod sv. Martina

Sreda, 28. septembra, je
za Frančiško Stare pomenila prav poseben dan. Na
ta dan je namreč dopolnila
90 let. Dogodka se je že
vnaprej veselila in načrtovala, da bo za osebni
praznik pogostila svoje prijatelje in sorodnike. Praznovanje pa smo ji dan
zatem pripravili tudi v Zavodu 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
Foto: Zavod sv. Martina
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. G

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 pripeljala 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 (Ilindensko) 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.

Foto: Mitja Zalokar

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 pripravljajo 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 manjšinjsko 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 organizatorje. 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. G

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

Osnovno porocilo CIPRE "Ohranjanje narave in podnebne spremembe" 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 rastlinskih in živalskih vrst. Številni ukrepi za obvladovanje posledic podnebnih 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.
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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. Predstavljeni 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. G

Bioodpadki po domače
Petra Lotrič Ogrin

Foto: CSD Radovljica

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 nasmehi ter se poslovili do prihodnjega leta. G

Izlet članov TD Bohinj
Turistično društvo Bohinj
Foto: Občina Bohinj

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! G

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 Podnart.
Srečanje je namenjeno druženju celotnih rejniških družin in predstavlja 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 srečanjem. Dopoldne nas je obiskal in pozdravil tudi predsednik KS Podnart 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

Foto: Pavle Korošec

Letos smo se odločili, da si ogledamo Prekmurje in njegove znamenitosti in da spoznamo del tradicionalne kulinarike. Proti Murski
Soboti, kjer sta nas pričakala lokalna vodiča, smo se odpravili v zgodnjih 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 degustacijo njihovih vin in zelo okusno prekmursko večerjo. Zadovoljni
in nasmejani smo se v večernih urah odpravili proti domu. G
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Jesen v Zavodu sv. Martina
Zavod sv. Martina

Po poletju, ki se je s svojo toploto raztegnilo še v september, nas je
obiskala jesen. S seboj je prinesla mraz, tudi že nekaj snega, porumenelo listje ter nova dogajanja v Zavodu sv. Martina. Poletne izlete
v okoliške planine, na sladoled in do Bohinjskega jezera so zamenjali
sprehodi stanovalcev po prelepi jesenski pokrajini. Na kostanjevem
pikniku smo se najedli kostanja ter se naužili jesenskih sončnih žarkov.
Da našim stanovalcem ne bi bilo preveč dolgčas v dolgih popoldnevih, smo v dom povabili otroke. Kot prostovoljci bodo hodili na
druženja s stanovalci ob družabnih igrah, kot so človek ne jezi se ter
domine. Mlajši otroci pa nam bodo prišli pokazat, kaj so se v času,
odkar obiskujejo vrtec ali šolo, že naučili. S svojim obiskom naše
stanovalce vedno znova razveselijo in jim polepšajo dan.
Zakurili smo že kmečko peč, v avli pa pripravili razstavo ročnih
izdelkov naših stanovalcev, ki je tudi med obiskovalci doma požela veliko zanimanja. Opogumljeni z dobrim odzivom, smo nato razstavili fotograﬁje našega stanovalca Milana Gundeta, ki se amatersko ukvarja s
fotograﬁjo. Fotograﬁje so še vedno razstavljene za ogled. Občane
vabimo tudi na razstavo slik akademskega slikarja Albina Polajnarja,
ki bo v našem domu na ogled od konca novembra do januarja 2012. G

Izlet KUD Triglav Srednja vas
Polona Oblak Golobič

vsako poletje okoli sto glav živine. Na planini so prenovili gorsko sirarno, ki spet lahko služi svojemu namenu. Ob poti, ki vodi skozi Konjščico na Velo polje in na Triglav, je stal že več kot sto let star
macesnov križ, ki pa je v zadnjem času zaradi starosti propadal.

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

Križ je izdelal mizar Tone Plečko, postavili pa so ga vrli vaščani
Srednje vasi. Dejanja, ki so vredna posnemanja! V tem kotu gora, kjer
sta še vedno prisotna mir in tišina, je na omenjeno nedeljo vse novosti
blagoslovil domači župnik Ivan Jagodic.
Ta praznični dan v Konjščici pa so s kulturnim programom obogatili tudi pevci iz Podnarta in domači harmonikarji. Med gosti so bili
tudi podžupan Jože Sodja, predsednik Krajevne skupnosti Srednja vas
Mirko Jeršič in majerice, ki so na planini majerile. Vse zbrane, bilo jih
je prek 300, so v prijazni družabnosti pogostile gospodinje iz Srednje
vasi z žganci, zeljem, zaseko, klobasami in domačim pecivom.
Slovesnost je bila lepa in doživeta. Novi križ pa naj spet krasi
planino Konjščico in nudi duhovno oporo in božjo bližino vsem, ki
hodijo tam mimo! G

Zaključek akcije Slovenija kolesari
Turistično društvo Bohinj

Foto: Martina Stanovnik

Otroška in mladinska folklorna skupina KUD Triglav Srednja vas,
nekaj članov iz odrasle skupine in sedem odraslih spremljevalcev smo
se v soboto, 3. septembra, odpravili z vlakom na zaslužen izlet v
Vodno mesto Atlantis. Že sama vožnja z vlakom je bila posebno
doživetje. Z vlaka smo prestopili na mestni avtobus, ki nas je odložil
pred Vodnim mestom. Tri ure smo se lahko brezskrbno kopali, jadrali
na valovih, masirali v vodnih vrelcih in spuščali po toboganih. Sledila
sta kosilo ter vrnitev z vlakom domov. G

Žegen na planini Konjščici
Marija Dobravec

V nedeljo, 4. septembra, je bila na planini Konjščica lepa slovesnost
– blagoslov prenovljene sirarne in novega križa. Ker je Agrarna skupnost s pomočjo kmetijske svetovalne službe v Srednji vasi in s prizadevnostjo Dušana Jovića obnovila sirarno na planini, so vaščani postavili
tudi lep nov križ na mestu, kjer je stal stari.
Glavni pobudnik za omenjeno delo je bil Urbančkov Janez iz Srednje vasi, ki je ves čas prostovoljno spremljal delo pri sirarni in
postavitvi novega križa.
Planina Konjščica leži v osrčju gora pod Toscem, Slemenom in
Draškim vrhom na višini 1438 m. Planina slovi po lepih gorskih
pašnikih s planinskim cvetjem in čisto naravo. Tam pa ima svoje rezervoarje tudi potok Ribnica s hladno studenščico. V Konjščici se pase

Foto: Mitja Sodja

Prvi dan oktobra je udeležence akcije v Bohinju pričakalo skorajda
poletno sonce. Razmere za turistično kolesarjenje po Bohinju so bile
izvrstne in tudi strogi zakoni kolesarjev niso odvrnili od udeležbe na
krajšem 33 km maratonu ali pa daljšem »garaškem« 53 km maratonu. Ko smo pripravljali trase, smo namerno vključili velik del Bohinja, od Ukanca do Senožet, od kolesarske poti do Podjelja.
Obiskovalci so se lahko naužili lepot Bohinja in spoznali so, da imamo
v Bohinju vrhunsko kolesarsko pot. Za gostinstvo na zaključni prireditvi so poskrbeli člani Moto kluba Bohinj, ki so pomagali tudi na
progi. Kolesarje so spremljali tudi člani SD Bohinj in Društva GRS Bohinj. Pomagali so tudi vrli posamezniki, vsem se iskreno zahvaljujemo.
Na koncu smo zadovoljni, da je več kot 200 kolesarjev lahko videlo,
da smo kolesarska destinacija. Povedali so, da se bodo radi vračali v
naše kraje s kolesi ali brez. Žal nam ni uspelo na ta račun privabiti več
gostov, ki bi v Bohinju prespali, vendar upanje ostaja, da bodo to storili ob naslednjem obisku Bohinja. G
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INTERVJU
Bobo Ivanović, umetnik

»Umetniki so rojeni za
ustvarjanje«
Adrijan Džudžar

Bobo Ivanović je res vsestranski človek
– ukvarja se s slikarstvom, ﬁlmom, alternativno medicino, športnim ribolovom pa
še čim. Je pa tudi duhovit in prijazen gospod. 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?
V Slovenijo hodim že od leta 2000. Vodil
sem eno slikarsko šolo v Kranju in to več let
zaporedoma. Slovenijo že kar dobro poznam,
saj se ukvarjam tudi s športnim ribolovom in
sem se preizkusil že na skoraj vseh najbolj
znanih slovenskih ribolovnih vodah. Slovenijo
imam rad, prelepa je, zlasti reke, ljudje, ki
sem jih srečeval, so res ﬁni. Zelo sem zadovoljen s svojim bivanjem tukaj.
Pa Bohinj?
Ko sem dobil povabilo za tukajšnjo
slikarsko kolonijo, se mi je porodila ideja, da
bi letos zastavili vse skupaj bolj na široko. Ker
veste, s kolonijami je tako, da trajajo in
minejo, ostanejo neka dela, slike, vendar ponavadi vse skupaj ne pusti globljih sledi. Ker
se ukvarjam tudi s ﬁlmom, sem prišel na
idejo, da bi o letošnji koloniji posneli tudi ﬁlm,
pa tudi o samem Bohinju. Film prikazuje,
kako nastajajo umetniška dela, v tem primeru
slike, v povezavi z naravnimi lepotami kraja.
Prikazuje naše delo, kje vse smo bili, kaj smo
videli in delali. Film naj bi bil nekakšno
ogledalo Bohinja, s tem pa tudi ogledalo same
Slovenije oziroma njene duše. Mislim, da se
ﬁlma ne bomo sramovali. Naredili bomo tudi
spremni katalog, ki ga nameravamo poslati
Evropski uniji pa tudi združenjem slikarjev po
različnih državah kot so Nemčija, Belgija,
Španija, Švedska, Italija. Naš namen je privabiti tudi kakšna res znana imena iz sveta
slikarstva. Na ta način bi za naslednje leto
poskušali pridobiti sredstva od EU in
slovenskega Ministrstva za kulturo. Tako bi
cela zadeva postala pravi projekt, v smislu, če
koga povabimo, mu moramo tudi nekaj ponuditi. Umetniki pa bi v koloniji pustili svoja
dela in bi na primer eno delo pustili koloniji,
ostala pa bi prodali na dražbi v dobrodelne
namene. Slikarji se radi odzovejo takšnim
vabilom. Tudi sam poznam nekaj imen, katerih dela na svetovnem trgu dosegajo vrtoglave cene in so tudi zelo cenjena. Zato pa
moramo narediti dober projekt, da gremo
lahko z njim pred ljudi v svetu. Moja ideja je,
da bi ﬁlm prikazali tudi na nacionalni televiziji v sklopu kakšne oddaje o kulturi in bi
poskušali na ta način doseči čim več ljudi.
Prav bi bilo, da bi zainteresirali tudi turistične
delavce in tudi državne inštitucije, kajti umetnost je odraz kulture naroda. Če uničite kul-

Udeleženci slikarske kolonije. Foto: Bobo Ivanović

turo naroda, ste uničili tudi narod sam. Bil
sem po celi Evropi ter Ameriki in trdim, da v
kulturi in umetnosti imamo kaj ponuditi. Bi
pa morale to prepoznati tudi državne inštitucije po naših državah, ne pa, da sta kultura in
umetnost vedno na repu prioritet. Umetniki
bi morali biti prepoznani, ker umetnost ostaja
zanamcem.
Kdo pa je snemal ﬁlm?
Jaz in moj prijatelj iz Novega Sada Slobodan Vučković – Bole. Pomagal mi je, ker sam
ne bi zmogel vsega, pa tudi strokovnjak je za
take stvari, saj je profesionalni fotograf in
snemalec. Snemala sva z mojo opremo, ker se
poleg slikarstva ukvarjam tudi s ﬁlmom.
Kje ste študirali?
Srednjo umetniško šolo sem končal v
Novem Sadu, potem sem študiral uporabno
umetnost v Beogradu, pa likovno akademijo v
Novem Sadu. Študijska potovanja sem imel pa
po Franciji, Italiji in Španiji. Proučeval sem
zgodovino umetnosti, zlasti ﬁgurativno umetnost, s katero se tudi sam ukvarjam. Nas, ki se
ukvarjamo s subrealizmom, po svetu ni prav
veliko, mogoče kakšen ducat. Trenutno se ukvarjam z mojstri renesanse od Leonarda da
Vincija, Botticellija, Michelangela pa do Rem-

Naslikal Bobo Ivanović

brandta in Rubensa. Ponavadi ustvarjam v
kombinirani tehniki pastela in akrila. Ko
dokončam svoja dela tukaj, grem na Dunaj,
nesem jih v eno galerijo, ki je specializirana
za fantazijsko umetnost, kasneje pa bodo dela
šla v New York.
A obstajajo specializirane galerije za ta
žanr?
Seveda.
Kako vas sprejemajo doma?
Od prave umetnosti se težko živi, ker so ta
dela dokaj draga, naša kupna moč pa je majhna. Zato so številni umetniki prisiljeni živeti
od komercialne umetnosti. Moja, kako bi
rekel, »prava« umetniška dela pa naj ostanejo
zanamcem, pa naj oni sodijo o njihovi
kvaliteti oziroma vrednosti. Ne mislim več, da
bom dosegel kakšno svetovno slavo, vendar
pa so moja dela že po celem svetu v rokah
največjih zbirateljev in galerij, tako da lahko
rečem, da sem se kot umetnik že dokazal in
izpolnil. Kar bo pa naprej, pač bo. Pomembno
je, da sem še pri močeh za ustvarjanje, kar je
za umetnika najbolj pomembno. Umetnik dozori, vendar nikoli ne more obvladati vse
umetnosti, ker je le-ta neobvladljiva. Moja inspiracija je voda, voda čisti negativno energijo. V njej vidim slike, ribolov je zame v
bistvu nekakšen spopad z lastno domišljijo.
Narava je največji umetnik, od kolorita preko
perspektive pa do vseh ostalih stvari. Ko pa
se naša domišljija »ujame« z naravo, se odpre
naše »tretje oko« in takrat se razbohoti umetnikova domišljija. Slikar je lahko vsak, tega se
naučiš v šoli, do svojega pravega »rokopisa«
pa prideš šele z leti, ko postaneš prepoznaven. Moj atelje se nahaja na Petrovaradinski trdnjavi, to je največja umetniška kolonija
v Evropi, tam je okoli 90 ateljejev – kiparjev,
slikarjev, graﬁkov, ﬁlmarjev, tapiserjev in
drugih. Smo si pa zelo različni, dva ne delata
na enak način. Moja žena je pesnica, za njeno
novo knjigo sem delal ilustacije. Umetnost v
Novem Sadu je na visokem nivoju, kultura pa
je v težkem stanju. Občudujem svobodne
umetnike, ki se ukvarjajo samo z umetnostjo,
ker časi niso rožnati. Država te ponavadi ne
prepozna za kvalitetnega. G

Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj
LETO XIV

Bohinj, 4. november 2011

[tevilka 8

*Dru`inska karta pripada dru`ini z dvema odraslima osebama in najmanj
enim otrokom do 18. leta starosti.

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

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

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

*Za potrebe oblikovanja programov (paketov) in agencijskih popustov se
omogo~i do 30% popust po sklepu `upana.

SKLEP

Zaradi spodbujanja uporabe javnih prevoznih sredstev se imetnikom
Kartice Gost Bohinja prizna 50% popust na navedene cene.

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.

OB^INA BOHINJ objavlja

III.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj
in se uporablja od 01.01.2012.

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

[tevilka:032-0009/2011-1
Bohinjska Bistrica, 27. oktober 2011
@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

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

III. – CENE VO@ENJ S TURISTI^NO LADJO:
ENOSMERNE KARTE
Odrasli
Otroci 4 do 14 let
Dijaki, {tudenti, seniorji 65+
Enosmerna dru`inska karta*

KRAJ IZVEDBE:
Bohinjska Bistrica – dvorana Danica

CENA
9 € po osebi
6,5 € po osebi
8 € po osebi
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

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.

-

POVRATNE KARTE
Odrasli

CENA
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

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 prireditve«. 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
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POTOPIS

Iz glavnega mesta
na glavni vrh

David Kadunc

David Kadunc – AVI, gorski ultramaratonec, ki se je letos udeležil legendarne 100
milj dolge dirke Western States Endurance
Run 100 v ZDA, je tokrat našel nov izziv in v
manj kot enem dnevu pretekel pot iz Ljubljane na Triglav.
Že pred dvema letoma sem se podal na pot
iz Ljubljane do Bohinja in že takrat sem vedel,
da bo potrebno nekaj podobnega še ponoviti,
saj je pot enostavno prelepa, da bi jo kar
pustil. Odločitev pa je padla zelo na hitro,
tako rekoč čez noč.

naprej proti Katarini in
na Grmado in Tošč. Od
vasi Selo sem nadaljeval na Pasjo ravan, od
koder se spustim do
Bukovega vrha in v
Poljane, kjer v lokalni
trgovini obnovim zaloge vode in si privoščim sendvič s
pršutom. Pot nadaljujem na Blegoš, vmes
pa obiščem še cerkev
na Malenskem vrhu.
Vročina je huda, tako
imam superge že čisto
premočene, ampak ne
od kakšne luže, tem-

več mi po nogah teče
znoj naravnost vanje.
Pri koči na Blegošu si
privoščim radler in nadaljujem proti Črnemu
vrhu, nato naprej na
Medrco in na Porezen.
Pot od Črnega vrha do
Porezna se ponovno
izkaže za najnapornejšo, sicer ne vem zakaj,
saj ni »nič posebnega«,
verjetno pa je svoje
naredila tudi vročina.
Tako na Blegošu kakor
Nekaj čez 5. uro zjutraj na Prešernovem trgu v Ljubljani Poreznu me pričakajo
čudoviti razgledi na vse
strani.
Tokrat sem se podal prav iz osrčja LjubSledi spust proti Petrovemu Brdu, kjer
ljane, in sicer z Ljubljanskega gradu – s hriba, ponovno obnovim zaloge vode, oskrbnik Rudi
kot se za hribovca spodobi – od koder sem se pa me pogosti še z odličnim domačim izonekaj minut pred 5. uro zjutraj podal proti tonikom. Pot nadaljujem po progi Gorskega
najlepšim krajem na tem svetu. Da pa stvar maratona štirih občin, in sicer na Koblo in
ne bi bila preveč enostavna, sem vmes naprej na Črno prst, od koder se spustim
obiskal še hribček ali dva. Vse skupaj pa sem mimo Orožnove koče na Polje. Nadljevanje
začinil še z vprašanjem: »Je mogoče v 24 sledi po glavni cesti čez Laški Rovt in že sem
urah?«
pri Bohinjskem jezeru, kjer me pričaka žena
Na nebu še trda tema, ko sem se z Gradu Andreja s starši.
spustil v Ljubljano, kjer pozdravim še dr.
Tek nadaljujem v dolino Voje, kjer ob 22.
Prešerna in že grem proti prvemu vrhu na uri skupaj z ženo štartava proti Vodnikovem
Šišenski hrib. Sledil je vzpon na Toško čelo in domu. Ker je časa še dovolj (za limit 24-ih ur),
si tako lahko privoščiva
prav uživaški vzpon.
Pot nadaljujeva proti
Kredarci, kjer si vzameva kar nekaj časa za
oddih, saj je ura še
zgodnja in bi bila tako
»prezgodaj« na vrhu,
saj sva želela na vrhu
dočakati sončni vzhod.
V soju lune se tako
okoli 3. ure odpraviva
od Kredarice proti
vrhu. Nočni vzpon je
prava poezija. Lepo
počasi in previdno
Na vrhu Blegoša na desni strani Porezen (goli vrh) v ozadju greben doseževa vrh Triglava
Spodnjih Bohinjskih gora s Črno prstjo in na desni strani cilj – Triglav ob pol peti uri zjutraj in

Pogled s Črne prsti na Bohinj in cilj moje poti

s tem je projekt Iz Ljubljane na Triglav v manj
kot enem dnevu v celoti uspel. Še več kot to.
Na Vrhu nase hitro »navlečeva« vse obleke,
se zavijeva v astro folijo in si privoščiva zaslužene in odlične sendviče. V folijah je prav
prijetno toplo, tako še za nekaj minut
zadremava, nato pa že občudujeva fantastični
sočni vzhod na vrhu Triglava.
Ni kaj dodati, pot iz Ljubljane na Triglav je
res lepa in fantastična tako, da je kar hitro
minila, morda se nekoliko »vleče« le del poti
od Črnega vrha do Porezna. Seveda pa je bil
najlepši del prav vzpon na Triglav iz doline
Voj v soju skoraj polne lune. Le zakaj?
In še nekaj tehničnih podatkov. Z Ljubljanskega gradu na Triglav je GPS pokazal
115,2 km z 10.235 metrov vzpona in 7.745
m spusta.
Obširnejše poročilo si lahko preberete na:
www.davidkadunc.si G

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

MLADI

Obisk Portugalske
Urška Repinc

V letošnjem šolskem letu naša šola sodeluje v mednarodnem projektu imenovanem Ogrožena biotska pestrost Evrope. Pripravile smo ga
šole iz naslednjih dežel: Portugalska, Češka, Turčija in Finska ter naša
in bo trajal dve šolski leti. Vse sodelujoče šole so v krajih, kjer so blizu
občutljiva varovana območja. Projekt bo trajal dve leti in v teh dveh
letih se bodo zvrstili obiski v vseh omenjenih deželah. Učenci ob tem
spoznavajo občutljive lepe pokrajine, rastlinske in živalske vrste, ki v
teh okoljih živijo; učijo se o tem, zakaj in kako naj jih ohranjamo.
Pomembna pa ni samo tema projekta, učenci in učitelji izboljšujemo
spretnosti tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja in izvajanja projektnih aktivnosti ter uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v partnerstvu šol iz različnih
držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša
motivacijo za učenje jezikov. Projekt je ﬁnanciran s sredstvi Evropske
unije.
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Vodo je dvajset »svežih« novinarjev raziskovalo z več vidikov – v
povezavi z varovanjem okolja, ljudskim izročilom, s športom in turizmom. O tej temi so se pogovarjali z različnimi gosti, s katerimi so posneli intervju (z Majo Fajdiga Komar iz Triglavskega narodnega parka,
z etnologinjo in raziskovalko ljudskega blaga Marijo Cvetek, s Stanetom Klemencem, trenerjem mladih kajakašev, in z Branetom Iskro,
trenerjem mladih skakalcev). Podali pa so se tudi na bistriške ulice in
mimoidočim postavljali različna vprašanja, vezana na vodo. Po
terenskem delu so učenci spoznali še postopek montaže posnetkov. V
soboto, 24. septembra, jih je čakala še zadnja preizkušnja – snemanje
enourne oddaje HUDO v ljubljanskem radijskem studiu. Ves vloženi
trud se jim je obrestoval, saj so se pred mikrofoni kljub tremi vedli kot
profesionalni novinarji.
Če ste morda zamudili poslušanje oddaje v živo, mladim radijcem
lahko prisluhnete, tako da poiščete povezavo na arhiv oddaj na spletni
strani naše šole. Na isti povezavi lahko poslušate tudi oddajo Radijski
ringaraja, v kateri so otroci iz vrtca v Srednji vasi v posneti reportaži
razmišljali o mleku. G

Naravoslovni dan na jezeru
Nežka Košnik, učiteljica naravoslovja

Učenci sedmih razredov so imeli v septembru naravoslovni dan z
naslovom Ekologija alpskih jezer v sodelovanju z nacionalnim inštitutom Slovenije za biologijo (NIB) v okviru projekta SILMAS.
Lansko jesen je NIB v sodelovanju z Občino Bohinj v Hotelu Jezero
organiziral delavnico projekta SILMAS. Za ta projekt so pridobili
evropska sredstva in povabilu k sodelovanju smo se radi odzvali.
Sedmarčki imajo spoznavanje celinskih voda v učnem načrtu naravoslovja, zato smo v ta projekt vključili prav njih. En dan so
preživeli z zunanjo sodelavko inštituta Polono Zevnik v šoli, en dan
pa ob Bohinjskem jezeru. Še eno srečanje bomo pripravili v zimskem
času.
Saša Arh, Neža Ribnikar, Ajda Kreslin, Nina Hadžič Rozman, Martin Zalokar in
Martin Ravnik. Foto: Jaka

Prvega obiska na Portugalskem se je udeležilo po šest učencev iz
vsake omenjene dežele s svojimi mentorji. Obiskali in spoznali smo kar
dve šoli. Ogledali smo si stari del Porta in varovani del obale, Park São
Jacinto Dunes Natural Reserve. Tam so učenci fotograﬁrali in kasneje
v šoli pripravili razstavo. Razstava bo v začetku naslednjega leta na
ogled tudi pri nas. Otroci so živeli pri vrstniških družinah, ti vrstniki
bodo kasneje obiskali naš Bohinj. Učenci so se z vrstniki drugih dežel
tako zbližali, da je bilo slovo ob koncu druženja kar težko.
Pot do Portugalske je dolga. Popestrili smo si jo s kratkim ogledom
Monte Carla; nazaj grede pa se ustavili v Barceloni. Več o doživetjih na
Portugalskem bodo učenci predstavili na spletni strani šole in ob
drugih šolskih priložnostih. G

Snemanje oddaje na Radiu
Slovenija
Marija Helena Logar

V letošnjem septembru so se učenci izbirnega predmeta Vzgoja za
medije – radio lotili prav posebnega izziva. Novinarska ekipa prvega
programa Radia Slovenija jih je povabila k oblikovanju sobotne
mladinske oddaje Hudo in jim obenem ponudila brezplačne novinarske delavnice.
Ponudbo so učenci z veseljem sprejeli in se v štirinajstih dneh
prelevili v prave radijske novinarje. Najprej so se seznanili s teoretičnimi osnovami novinarstva – spoznali so različne žanre (anketo,
reportažo, intervju ...), pomen razločnega govora, nastajanje radijskega prispevka, snemalne pripomočke ... V drugem delu delavnic so
pridobljeno znanje praktično uporabili na terenu. Za rdečo nit oddaje
so izbrali vodo, saj je splošno znano, da ima u Bohin' d'ž ta mvade.

Foto: Nežka Košnik

Spoznavali so metode vzorčenja vode, določanja temperature in osvetljenosti na različnih globinah, določanje vsebnosti kisika in drugih
snovi v vodi. Spoznali so različne pripomočke, ki jih uporabljajo za
vzorčenje. Nabirali so organizme in jih določali s pomočjo določevalnih ključev. Vsak učenec je dobil svoj določevalni ključ, ki ga bo lahko
uporabljal sam v svojem prostem času. Spoznavali so kemijske in
ﬁzikalne lastnosti jezera, ugotavljali spremembe, povezane z letnimi
časi. Iskali so tudi povzročitelje onesnaženja jezera in vzroke za
zmanjševanje biološke raznovrsztnosti v njem. Razmišljali so o prihodnosti Bohinjskega jezera in o svojem ravnanju v okolju, ki pozitivno vpliva na naravo. G
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Šola v naravi v Pineti

Anja Cesar, OŠ Antona Janše Radovljica
V OŠ Antona Janše Radovljica smo se odločili, da letošnje šolsko
leto začnemo nekoliko drugače. Bolj sproščeno, živahno, počitniško,
skratka ne za šolskimi klopmi.
5. septembra 2011 smo se odpravili proti Hrvaški in v Pineto. Mahnili smo jo v šolo v naravi. Joj, sem rekla, da začnemo bolj počitniško?
No, se popravljam, saj smo vendar odšli v ŠOLO v NARAVI. Če seštejemo potnike v enem avtobusu, dveh kombijih in enem osebnem avtu,
nas je bilo vseh skupaj 69 (49 učencev in 20 spremljevalcev ter učiteljev).
Po prihodu smo se namestili, potem hitro na kosilo in nato še
hitreje v morje. A da ne boste mislili, da smo se ves teden le kopali.
Ne, ne, časa je bilo dovolj za vse: za resno delo in zabavo! Učili smo
se v konkretnih življenjskih situacijah, spoznavali življenje ob morju
in v njem, reševali delovne liste, lovili morske ribe in klobuke,
preizkusili vse plavalne sloge in izumili še kakšnega svojega, brali,
pisali, računali, se sprehajali, se razveselili obiska ravnateljice Jelene Horvat, njene pomočnice Tadeje Rupar in socialne delavke
Suzane Špendal, plesali smo na družabnih večerih, ponoči s
svetilkami sledili puščicam na drevesih, obiskali Novigrad, jedli
sladoled in še in še. Toliko lepih stvari smo doživeli, da bi najbrž
zmanjkalo prostora, če bi želeli vse zapisati. Sicer pa, kakšna stvar
lahko ostane tudi le naša. Saj veste, tiste drobne male neopisljive
stvari, ki jih lahko le čutiš, a so hkrati tako velike, da črpaš iz njih še
vse leto in vse življenje.
Čudovitega tedna se bomo še dolgo spominjali. Na koncu pa naj
bo vrstica za dobrotnike. Na prireditvi Bo.Fejst, katere glavni organizator je bil Jure Sodja (TD Bohinj), so za bohinjske otroke, ki
obiskujejo OŠ Antona Janše Radovljica, zbrali 630 evrov. Z dobrodelnimi sredstvi smo bohinjskim otrokom znižali prispevek šole
v naravi. Zato v imenu OŠ Antona Janše in bohinjskih družin, Občini
Bohinj in TD Bohinj, še posebej Juretu Sodji, iskrena hvala in vse
dobro vnaprej! G

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

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je med 25. in 28.
septembrom že tretjič zapored gostila dijake avstrijske gimnazije HiBLiebenau iz Gradca. 14 avstrijskih dijakov, ki sta jih spremljala dva
učitelja, je preživelo štiri nepozabne dni pri družinah slovenskih partnerjev ter si v čudovitem vremenu ogledalo prenekatero slovensko
zanimivost.
Dijake smo sprejeli v nedeljo, 25. septembra, na železniški postaji
v Lescah. Čeprav smo se srečali prvič, smo si dobesedno padli v
objem, in sicer v upanju, da si bomo vsaj simpatični med seboj. Prvi
vtis je bil za oboje zelo dober. Preostanek nedeljskega popoldneva
smo preživeli skupaj v krogu družin, zvečer pa smo se skupaj odpravili na partijo bowlinga v Radovljico.
V ponedeljek smo se zbrali v šoli. Sledila je predstavitev prostorov
naše šole. Posebej ponosno smo jim pokazali nove prostore za medijske tehnike, nad katerimi so bili navdušeni, saj česa podobnega v
svoji šoli nimajo. Nato smo se zbrali v predavalnici, kjer so nam dijaki naše šole v angleščini in nemščini predstavili glavne znamenitosti Gorenjske in Ljubljane. Sledil je še kviz o Sloveniji, na katerega
so avstrijski dijaki odgovarjali v skupinah, zmagovalna skupina pa je
prejela nagrado – čokolado Gorenjka, seveda. Ob koncu smo skupaj
zapeli nemško pesem Wir sind vom selben Stern. Ob 10. uri smo se
odpravili na ogled starega dela Radovljice, ki ga je vodila naša profesorica angleščine Alenka Rozman. Po povratku v šolo so sledila
navodila za projektno delo v skupinah. Dijaki smo bili razdeljeni v
štiri skupine, v katerih so bili po trije slovenski in avstrijski dijaki.
Prva od skupin je odšla v tovarno čokolade Gorenjka v Lescah,
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druga si je ogledala proizvodnjo v podjetju Seaway v Zapužah, tretja
si je ogledala Golf igrišče Bled, četrta pa Alpski letalski center Lesce.
Po opravljenem raziskovanju in ogledih na terenu smo se odpravili
na Bled v informacijski center Triglavskega narodnega parka. Tam
so nam predstavili aktivnosti TNP, prav tako smo si ogledali razstavo ilustracij naše profesorice Anje Tolar. Nato smo se peš odpravili še na Blejski grad, od koder smo imeli odličen razgled na Bled in
okolico. Kasneje smo dijaki naše šole pod mentorstvom prof.
Cerkovnikove pripravili kulturno prireditev na temo Večer z Martinom Krpanom, ki je vključeval tudi pevske in plesne vložke naših
dijakov. Avstrijski dijaki so se ob koncu razveselili slastnih kremnih
rezin. Preostanek večera so dijaki preživeli ob prijetnem klepetu s
svojimi partnerji.

Dijaki EGSŠ Radovljica z vrstniki iz Gradca v Piranu. Foto: Uroš Pikec

V torek smo že zgodaj z avtobusom odrinili proti slovenski obali. Na
poti do morja smo se ustavili v Škocjanskih jamah, kjer smo imeli
voden ogled čudovitih kraških jam, nato pa smo se odpeljali proti Piranu. Tam smo si najprej ogledali lepo urejen akvarij in se nato
povzpeli na vrh Pirana, do cerkve in obzidja, kjer je sledilo skupinsko
fotograﬁranje. Nato je prišel na vrsto vrhunec dneva – kopanje v
morju, saj je bila voda za ta čas še izjemno prijetna. Avstrijci so zares
uživali in priklicali oba učitelja v vodo. Prav ponosni smo bili na naše
morje! Avstrijci imajo skoraj vse, a morja ne! Po osvežitvi smo imeli
čas za kosilo in potem smo se peš odpravili proti Portorožu, kjer smo
poskusili odličen sladoled.
V sredo zjutraj smo se vidno utrujeni vrnili v šolo. Pod mentorstvom
profesoric Gregorčeve in Klinarjeve smo slovenski dijaki učili avstrijske kolege nekaj osnovnih izrazov v slovenščini. Nekateri so se
odlično odrezali. Sledilo je dokončanje projektnega dela, ki smo ga
sicer opravili v ponedeljek ter nato še predstavitve, ki so jih odlično
opravili avstrijski dijaki. Potem smo se v telovadnici pomerili v odbojki. Kljub temu da so bili avstrijski dijaki iz športnega oddelka, nam v
odbojki enostavno niso bili kos, kar jih je kar malce prizadelo. Z nami
se je veselil prof. Uroš Pikec, ki je prav tako koordinator te izmenjave.
Po odlični tekmi smo imeli zadnje skupno kosilo, nato pa smo se
počasi odpravili proti železniški postaji, kjer smo se poslovili od naših
partnerjev.
Kaj bi lahko še posebej izpostavili kot prednost takega druženja?
Predvsem nova znanstva, pridobljeno znanje na različnih področjih,
socialne spretnosti, večja mera samozavesti in bolj tekoče izražanje v
tujem jeziku, saj je angleščina delovni jezik te izmenjave. Vsekakor to
izkušnjo priporočamo tudi drugim dijakom naše šole. G
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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, zato smo konec septembra pripravili in izvedli tridnevno šolo
v naravi na Komni za učence osmih razredov. Cilji te šole v naravi so
bili: spoznati značilnosti gorskega sveta, naučiti se pravil obnašanja v
gorah, orientacije, prve pomoči, reševanja, načrtovati ture, vse to pa
izvesti med hojo po okoliških vršacih in predelih okrog Komne.
Poudarek je bil na medpredmetnem povezovanju naravoslovnih predmetov, zgodovine in športne vzgoje.
Na pot smo se podali od slapa Savice do Komne – z nahrbtniki,
seveda. Prvi dan smo večji del dneva namenili delavnicam z različnimi
vsebinami, ki smo jih izvajali na planini Na kraju.

Bavnehøj in si ogledali rojstno hišo H. C. Andersena v Odenseju. Zvečer
smo prispeli v Københaven in se namestili v Amager Youth Hostel. V
sredo smo si v mestu Roskilde ogledali še drugi vikinški muzej in katedralo s kriptami danskih kraljic in kraljev, pot pa nas je vodila še na
dva gradova, Frederiksborg in grad, na katerem naj bi se dogajala
zgodba o Hamletu, Kronborg. V Helsingør International Højskole smo
imeli še drugi slovenski večer. V četrtek smo imeli priložnost pobliže
spoznati mesto Københaven, v katerem smo si ogledali še grad Rosenborg. Obiskali smo slovesnko veleposlaništvo, od tam pa se odpravili v
Tivoli, zabaviščni park v središču Københavna. Zadnji dan smo si
ogledali še preostanek mesta, imeli še zadnji slovenski večer – ta je
bil namenjem veleposlanikom - in se pozno zvečer odpravili proti
Sloveniji.
Ekskurzija na Dansko mi bo ostala v zelo lepem spominu. Spoznati
skoraj 50 novih ljudi, ki imajo skupne interese, so polni energije in zagnanosti, je neprecenljivo. Danska se mi je zdela resnično lepa, predvsem pa je to država, ki jo obiščeš, če bi rad videl popolnoma novo
okolje, spoznal nove ljudi in običaje ter si vzel nekaj časa samo zase.
Tamkajšnji mir in lepa pokrajina pričarata harmonijo, ki se jo splača
okusiti. Še enkrat najlepša zahvala Gimnaziji Jesenice in Občini
Žirovnica, ki sta ekskurzijo sponzorirali. G

UNESCO – ENO TREE planting day
Lea, 4. c

Foto: OŠ dr. Janeza Mencingerja

Naslednji dan je sledila najdaljša tura – pot preko Bogatinskega sedla
do Krnskega jezera in nazaj z nekaj vmesnimi krajšimi delavnicami.
Zadnji dan je sledila pot v dolino preko Črnega jezera, planine Viševnik,
planine Pri jezeru do planine Blato, kjer so učence ob poprejšnjem dogovoru pričakali starši. Učenci in spremljevalci smo bili pozitivno presenečeni nad tem, kakšnih naporov so sposobni učenci, zato so učenci
na Blato prišli sicer utrujeni, ampak zadovoljnih in žarečih obrazov.
Da je vse potekalo tako, kot mora, je šola vsak dan posebej poskrbela
za zadostno število strokovnih delavcev spremljevalcev, z nami je dva
dneva preživela tudi ravnateljica. Veseli smo bili tudi, da so dva dneva
z nami preživeli štirje člani GRS Bohinj, ki so svoj prosti čas izkoristili
tako, da so mnoge svoje izkušnje iz gorništva delili z učenci. Vsem
sodelujočim se za vso pomoč pri izvedbi in organizaciji iskreno zahvaljujemo.
Za piko na i je seveda poskrbelo še čudovito poletno vreme. Vse tri
dni smo vsi uživali ob toplem in čudovitem vremenu. G

Ekskurzija na Dansko
Ana Perko, 4.B

V petek, 2. septembra, se je 49 dijakov v organizaciji Društva slovensko-danskega prijateljstva odpravilo na ekskurzijo na Dansko. Prepotovali smo celo Avstrijo, mimo Münchna, Hamburga, do Rendsburga
na nemško-danski meji, kamor smo prispeli naslednjega dne. Pot nas
je vodila na otok Rømø od tam pa na Askov Højskole, dansko šolo, kjer
smo prebili tudi prva dva dneva na Danskem. V nedeljo smo obiskali
vikinški muzej v mestu Ribe, vrhunec dneva pa je bil seveda obisk
Legolanda. V ponedeljek smo se napotili proti Morsø Gymnasium v
Nykøbingu in si v Esbjergu mimogrede ogledali skulpturo štirih mož
»Man meets the sea«. V Nykøbingu so nas razdelili med vrstnike, tam
pa smo imeli tudi prvi slovenski večer. V torek smo si ogledali mesto
Arhus, popoldne pa smo se povzpeli na najvišjo »goro« Danske Ejer

Na Gimnaziji Jesenice smo 21. septembra organizirali prav poseben
dan, saj smo skupaj s tisoči učencev in dijakov ter s stotinami šol z
vsega sveta posadili drevo miru. Na sončno sredo smo se malo pred
dvanajsto uro namesto v učilnico tako odpravili na Staro Savo. Naš
namen je bil zasaditev dveh mladih brez, na naši poti pa so nas spremljali profesorica Kučina ter profesorja Podlipnik in Konjar.
21. september je svetovni dan miru. Članice Združenih narodov so si
določile mednarodne razvojne cilje, ki bi pomagali izkoreniniti ekstremno revščino, zmanjšati smrtnost otrok, premagati epidemije
bolezni ter vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj. Vsi cilji izhajajo
iz zahteve, da mora biti napredek usmerjen k miru.
Naše sajenje se je odvijalo v okviru vsakoletne kampanje za okolje in
mir. Organizira jo globalna virtualna šola Environment Online in mreža
za trajnostni razvoj s sedežem na Finskem. Letos je bila tudi desetletnica programa ENO, ki se je začel v ﬁnski vasici Eno in zdaj je dosegel
na milijone otrok, mladih, učiteljev in staršev.
Tudi mi smo želeli prispevati k cilju tega programa, ki želi do leta
2017 zasaditi 100 milijonov dreves. Sajenje dreves ima namreč več
pomenov. Drevesa nas spominjajo na naravo in opozarjajo na pomembnost njene zaščite, hkrati pa so tudi simbol miru in mednarodnega
sodelovanja ter strpnosti. Naši drevesi miru smo zasadili za Glasbeno
šolo Jesenice, kjer bosta delali senco in oporo vsem mladim. Želimo si,
da bi rasli skupaj z našima brezama v boljšo prihodnost! G

Razstava otroških izdelkov
Petra Lotrič Ogrin

Včeraj, 3. novembra, na dan biosfernih območij in programa Človek
in Biosfera, so v atriju Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani odprli
razstavo z naslovom Slovenska biosferna območja v očeh naših otrok.
V Sloveniji imamo tri mednarodno priznana biosferna območja – Julijske Alpe, Kras ter Kozjansko in Obsotelje. Priznana so bila v sklopu
UNESCO programa MAB – Človek in biosfera ter so vključena v svetovno mrežo biosfernih območij. Upravljalci vseh treh so se odločili za
skupno predstavitev in sicer so v sodelovanju s 16 šolami nastale svojevrstne upodobitve naravnih vrednot, kulturne dediščine in bivanja
ljudi na teh lokacijah, ki so svetovnega pomena. Razstava bo na ogled
so 13. novembra letos. G
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Plesali na festivalu
Vesna Arh

V četrtek, 29. septembra, se je zaključil 11. festival za tretje življenjsko obdobje. Festivala se je udeležilo veliko znanih obrazov. Častni gost
in pokrovitelj festivala je bil predsednik dr. Danilo Türk, ki je že sprejel pokroviteljstvo za festival tudi prihodnje leto.

podpirajo in zapele še nekaj pesmi. Poudariti pa je potrebno, da je zbor
v svojem kratkem času pod taktirko zborovodkinje Urške Odar naredil
velike korake v samem nastopu, izboru in širini repertoarja in pevski
izvedbi koncerta.
Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali, da je ta večer tako
uspel. Naslednji velik dogodek Kulturnega društva Bohinj bo 3. decembra, ko se bo predstavilo celotno društvo na prireditvi »S kulturnim
društvom Bohinj v veseli december«. G

Prireditve v bohinjskih knjižnicah
Knjižnice Bohinj

Foto: Bojan Jensterle

Obiskovalci so se lahko razgibali na različnih delavnicah, noge in
ušesa pa si spočili ob dveh odprtih odrih. V drugem preddverju Cankarjevega doma so se z enournim nastopom predstavili tudi Bohinjci. Plesalci in plesalke Mladinske folklorne skupine KD Bohinj in plesalke
Folklorne sekcije DU Bohinj so pod vodstvom mentorja Vikija
Mencingerja številnim obiskovalcem prikazali splet pristnih bohinjskih
plesov in z odličnim nastopom dokazali, da izročilo naših dedkov in
babic nikakor ne bo utonilo v pozabo. Program je povezovala pesnica
in pisateljica Marija Mencinger. Sodelovanje mladih folkloristk in folkloristov ter deklet, mladih po srcu, je še en dokaz več, da so medgeneracijske vezi v Bohinju še vedno zelo trdne. G

S pesmijo skozi leto

Jure Sodja, predsednik KD Bohinj

Foto: Anika Odar

V Kulturnem domu J.Ažmana v Bohinjski Bistrici se je 21.oktobra
odvil prekrasen večer, saj so imele letni koncert Triglavske rož'ce, ki
delujejo v okviru Kulturnega društva Bohinj. Dvorana je bila skorajda
polna, našteli smo 300 navdušenih obiskovalcev. Cilj tokratnega letnega koncerta je bil predstaviti povsem nove obleke in celoletno delovanje mladih pevk. Uspelo jim je še marsikaj več. Popeljale so nas od
ljudskih pesmi do igranja na »kampl«, od Prekmurja, Koroške do naše
srenjske lipe in predic. Kot poslastico so nam servirale set dalmatinskih pesmi, ki so ga zaključile z Abbino Mamma mia. Rož'ce so tudi
tokrat presenetile z odličnimi glasbenimi gosti. V svet muziklov nas je
popeljala Petra Čebulj, ki je sicer tudi moderirala prireditev. Na klavirju
pa se je predstavil vsestranski glasbenik Aleš Vodopivec, ki je dekleta
večinoma spremljal s kitaro. Celoten dogodek je bil podkrepljen z zanimivimi diapozitivi. Pred koncem so se dekleta zahvalila vsem, ki jih

Otroške prireditve v Knjižnici Bohinjska Bistrica potekajo vsako
sredo v mesecu ob 17. uri.
9. 11.: »JESENSKA« (Bernarda GAŠPERČIČ). Z lutkovno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo gostovalo gledališče Teater za
vse z Jesenic. Predstava bo v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici.
16. 11.: »MALI GLODALCI«. Pravljico o morskem prašičku bo
pripravila Silva KOS, Neža KOŠNIK in otroci iz Biološkega krožka OŠ
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica pa nam bodo v živo predstavili skakače.
23. 11.: »PTIČJA HIŠICA«. Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj
4 leta, bo pripravila Anica JANŠA.
30. 11.: »VOLNENI ČUDENČKI«. Ustvarjalno delavnico za otroke,
stare vsaj 4 leta, bo pripravila Mojca ROTAR.
Ostali dogodki
ves mesec: »BARVE JESENI«. Razstava likovnih izdelkov učencev
petih razredov OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z
učiteljicami Dragico CVETREŽNIK, Natašo KOROŠEC in Marinko
SOKLIČ.
ves mesec: »DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC« (20. november). Ob letošnjem dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo pripravili tematsko razstavo »ČASOPISI – ŠE VEDNO NAJBOLJŠI
INFORMATORJI«. Razstavili bomo časnike in časopise, ki nas obveščajo o najnovejših dogodkih in nam širijo domače in svetovno
obzorje.
ves mesec: »TA VESELI KNJIŽNI SVET«. Branje je užitek, zato vas
vabimo, da vstopite v ta veseli knjižni svet in odkrijete literarna dela,
ki smo jih izbrali za vas.
ves mesec: »SUPERKNJIGA«. Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD … in poglejte, kaj predlagajo drugi!
ves mesec: »NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE«. Mladi bralci
lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. V letošnjem letu bomo
spoznavali HIŠNE LJUBLJENCE. Svoje odgovore lahko oddate v
knjižnici ali preko naše domače spletne strani www.rad.sik.si.
ves mesec: »NAŠI HIŠNI LJUBLJENCI«. Vsak mesec bomo pripravili
razstavo knjig o naših prijateljih iz živalskega sveta. V novembru bo
na ogled razstava o malih glodalcih.
Knjižnica Srednja vas pa vabi na razstavo, ki bo na ogled ves mesec,
naslov je »ČEBELE – MOJE PRIJATELJICE« Razstava likovnih
izdelkov učencev 2. in 3. razreda podružnične OŠ Srednja vas z
učiteljicama Mihelo ODAR in Mojco ODAR. G

Podobe Bohinja s konca 19. stoletja
Adrijan Džudžar

V okviru Muzejskih večerov, ki jih v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici organizira Gorenjski muzej Kranj, smo drugi petek v oktobru imeli priložnost poslušati predavanje kustosinje mag. Marjane
Žibert, ki je tudi avtorica razstave Bohinjski album s konca 19. stoletja.
Predavanje bi lahko označili kot logično nadaljevanje predavanja, ki ga
je ista avtorica imela junija ob odprtju razstave.
Rdeča nit predavanja in razstave je bilo dogajanje v Bohinju v drugi
polovici 19. stoletja. V ta čas segajo tudi začetki turizma v našem kraju.
V Bohinju je takrat stal le en hotel – Touristen Hotel, zgrajen leta 1887.
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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 približno 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 ustanovitve sirarske zadruge po švicarskem vzoru. In res je sirarska dejavnost 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 prikazujejo nekatere bolj znamenite Bohinjce in obiskovalce našega kraja iz
tistega časa (Jakob Missia, takratni ljubljanski nadškof in pozneje kardinal, 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 bohinjskih 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. G

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

Razstava Črtomira Freliha v Žalcu
Petra Lotrič Ogrin

V četrtek, 9. oktobra,
je v Savinem salonu v
Žalcu odprla svoja vrata razstava novejših
graﬁk
akademskega
slikarja in graﬁka specialista Črtomira Freliha, ki je letos tudi
častni predsednik 15.
bienala otroške graﬁke
v Žalcu.
V izbor za tokratno
razstavo so bili uvrščeni le graﬁčni listi
novejšega datuma, vendar tako, da ti skupaj
ponujajo reprezentančni vpogled v Frelihovo
ustvarjalno početje in
izpostavljajo poglavitne
tematske sklope njegovega celotnega av»Vse od dežja«, kolagraﬁja, 2011, Črtomir Frelih
torskega opusa. »Vsi, ki
smo se kdajkoli ukvarjali z likovnim svetom Črtomirja Freliha, ugotavljamo stalno navzočnost 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 sopranistka Mojca Benedik. Razstavo, ki je bila na ogled do 29. oktobra, pa je odprl Franci Šuler, predsednik pripravljalnega odbora 1.
razstave otroške graﬁke, ki je bila leta 1981 v Žalcu. G

Ta veseli knjižni svet
Barbara Klinar

Ličkanje v Oplenovi hiši. Foto: Anja Korošec

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 izdelano 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. G

V vseh enotah Knjižnice A. T. Linharta Radovljica smo s 1. oktobrom pričeli z 2. sezono bralne akcije Ta veseli knjižni svet, ki je namenjena odraslim bralcem. Veseli nas, da je bila akcija že prvo leto
lepo sprejeta, saj je lani sodelovalo 149 bralcev, kar 90 pa jih je prebralo 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 znamenje, 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 sodelovanje v akciji Ta veseli knjižni svet in nagrado. Akcija, s katero želimo 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. G
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Poljski dnevi v Bohinju
Gledališče 2B

Marsikateremu
zvestemu ali naključnemu domačemu in tujemu
obiskovalcu Gledališča 2B je
znano, da se člani
nenehoma pehamo in iščemo nove gledališke popodobe, zgodbe
in izraze. Že vrsto
let predstavljamo
občinstvu gledališke igre iz zakladnice drugih držav in na tem področju predstavljamo unikum v slovenskem amaterskem gledališkem prostoru, saj
je bila večina uprizorjenih del krstna izvedba na Slovenskem.
Ko so Evropski uniji začele predsedovati trojke, se je Gledališču 2B
pred tremi leti porodila zamisel, da bi se vsako polletje posvetili kulturnemu ustvarjanju tiste evropske države, ki takrat predseduje
uniji. In smo začeli. Program obsega najmanj en dogodek, raje več,
upoštevaje najrazličnejše podobe kulturnega izražanja (gledališče,
poezija, ples, glasba, razstave, kulinarika ...). V skladu s tradicijo se
trudimo, da v okviru rednega delovanja Gledališča 2B vsako polletje
predstavimo državo, ki trenutno predseduje Evropski uniji. To je
sedaj Poljska.
Namen predstavitve kultur držav članic Evropske unije je, da
predstavi kulturne utrinke najrazličnejših žanrov iz trenutno predsedujoče države Evropske unije, da ozavešča bogato raznolikost kulturnega izraza v sicer enotni politični skupnosti, da ozavešča
jezikovno raznolikost evropskega "babilonskega stolpa", vključno z
manjšinskimi jeziki, da omogoča turistično prepoznavnost Bohinja
in Slovenije, da omogoča turistično prepoznavnost tiste države, ki
trenutno predseduje EU, da omogoča mobilnost kulturnikov med
državami, da privabi k sodelovanju tiste bohinjske kulturne in sploh
vse "činitelje", ki želijo sodelovati pri izvedbi projekta, ki si od projekta obetajo kakršnokoli korist ali ki svojo kulturno dejavnost zgolj
želijo pokazati obiskovalcem, pri čemer si Gledališče 2B pridržuje
pravico pri izbiri sodelujočih in ponujenih programov. Vabljeni torej
vsi: posamezniki, društva, formalna in neformalna združenja, glasbene in plesne skupine, šola ...
Program Poljskih dnevov v Bohinju vam predstavljamo v upanju,
da si boste vzeli čas in se nam pridružili. V petek, 4. novembra, vas
ob 19. uri vabimo na otvoritev razstave o Poljski avtorja Adrijana
Džudžarja. Ob tej priložnosti boste lahko okusili poljsko kulinariko
in prisluhnili odlomkom iz zakladnice poljske literature. V soboto, 5.
novembra, pa vas ob 20. uri vabimo na ogled glasbene
monokomedije z naslovom Od tišine do glasbe, koncert za anekdoto
in klavir v izvedbi Jureta Ivanušiča. Jure nas bo popeljal skozi
celotno zgodovino glasbe - od njenih prvih zametkov v prazgodovini
preko klasike, jazza, šansona, rock'n'rolla vse do sodobne popularne
glasbe. In seveda ne bomo mogli mimo velikane poljske glasbe Fre
derica Chopina. Konec decembra pa vas vabimo še na premiero z
naslovom Na odprtem morju avtorja Slawomira Mrožka v režiji
Darka Čudna. Več o tem v naslednji številki Bohinjskih novic.
Napovedujemo pa tudi premiero Cankarjevih Hlapcev! Odločili
smo se, da na bistriški oder po dolgem času postavimo delo
slovenskega avtorja. Že dolgo časa je namreč tlela želja, da se po
več kot 40 letih spopademo s Cankarjevimi Hlapci. Klasično dramsko delo, napisano leta 1910 in prvič uprizorjeno šele 1919, režira
Niko Kranjc. Premiera je načrtovana za 3. december, na dan rojstva
Franceta Prešerna, a tudi na dan volilnega molka?! Tako kot vedno,
gledališče je tu, da nastavi ogledalo, a ne? G
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Japonski dresnik:
z vulkana v beton

mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor
Za tiste, ki skrbijo za zelene površine v mestih, ob avtocestah, rekah in potokih, je japonski dresnik zagotovo najbolj
nadležna invazivka (invazivna tujerodna vrsta rastline).
Zgodba japonskega dresnika se bere kot prava pustolovščina. Tisoče let je rasel na Japonskem in Kitajskem in ni
zbujal posebne pozornosti, v Evropi pa je postal domala neuničljiva rastlina pišejo v reviji Horticulturist. Pritlikava podvrsta je rasla na vulkanih, kjer je kot ena prvih naseljevala
vulkanski pepel. Tu je rasla v težavnih razmerah: prisotno je
bilo žveplo, občasno je nenadno naneslo vroč pepel, velika
nadmorska višina je omogočala le kratko obdobje rasti. Dresnik se je temu prilagodil tako, da je razvil korenike, ki so šle
globoko pod površje. V njih je rastlina shranila hranilne snovi
in tu so bili speči poganjki na varnem. V nižinah je japonski
dresnik rasel v drugačnih razmerah. Tu je za prostor, svetlobo
in vodo tekmoval z bambusi in drugim bogatim rastlinjem, korenike so bile morda tudi način obrambe pred škodljivci, zato
se je tu razvila drugačna podvrsta.

Vse več dresnika raste ob rekah in potokih, že pred desetletjem smo ga zanesli
na bregove Bohinjskega jezera. Foto: Saša Dalla Valle

Do živega mu ne pride niti ogenj
Eden od ključev uspeha japonskega dresnika je njegova korenika. Korenika ali rizom je podzemeljski del rastline. Z njim
se rastlina lahko razmnožuje vegetativno, torej brez semen.
Imajo jih tudi šmarnica, hmelj, ingver, bambus. Sem rastlina
spravlja hranilne snovi, tu nastajajo tudi novi brsti. Če
japonskemu dresniku odstranimo ali požgemo nadzemni del,
s tem korenike nismo bistveno prizadeli. Tudi če podzemni
del prekopljemo, velja enako – korenike ne prizadenemo.
Nasprotno, rastlina bo še bolj poganjala. Korenike so pogosto
dolge 5-6 metrov, v eni sezoni se v vodoravno smer podaljšajo
tudi po en meter. Čeprav jih zasujemo z dva metra debelo
plastjo zemlje, bodo ostale žive.

Kako se ga lotiti?
Predstavljamo nekaj metod. Žal se nobena od njih ni
izkazala kot hitra in povsem učinkovita, z izjemo dveh, ki sta
tudi najdražji.
Osnovno pravilo naj seveda bo: bolje preprečiti, kot zdra-
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viti. Preventiva torej. Zato, prvič, zemljišča, kjer smo travno rušo odstrli, nemudoma zopet zasadimo z domorodnimi
rastlinami. In drugič, pazimo, da zemlje
ali peska z območij, kjer dresnik že
raste, ne raznašamo naokrog. Komunalna in gradbena podjetja tudi v
Sloveniji se že soočajo z lastniki vrtov,
ki jim na svojo zemljo dovolijo le, če so
gradbeno mehanizacijo prej dobro očistili in oprali.
Mehansko odstranjevanje. Učinkovito je lahko zlasti na povsem novem
rastišču, kjer opazimo le posamezne
rastline. Kositi ali puliti ga je treba
redno, to pomeni na 2 do 3 tedne in več
let, dokler se korenike ne izčrpajo. Začeti moramo v začetku maja ali še prej,
da preprečimo prenos hranilnih snovi iz
zelenega dela rastline v korenike. Bolj
kot košnjo priporočajo ti. »mlatenje«. Če
se odločimo za puljenje, se ga lotimo, ko
poganjki dosežejo višino 30 cm.
Korenike lahko izkopavamo. Pri tem
je potrebna velika natančnost, saj lahko
– kot smo omenili – že iz enega centimetra spregledane korenike požene
nova rastlina. Če koreniko zgolj razbijemo na več delcev, bomo rast japonskega dresnika s tem le pospešili. Če
se odločimo za izkopavanje, to pomeni
kopanje do 3 metrov globine in do 7
metrov stran od nadzemskega dela rastline, saj korenike lahko segajo tako
daleč stran od stebla.
Ostanke moramo nato naložiti na
tlakovano površino ali na folijo, da se
posušijo, a pazimo, da jih veter ali voda
ne raznaša. Če stebla pustimo ležati kar
na tleh, se namreč lahko ponovno ukoreninijo. Ko se ostanki povsem posušijo
in postanejo rjave barve, te nevarnosti
ni več. Če krajevni predpisi to dovoljujejo, lahko suhe ostanke nato sežgemo.
Nikakor pa stebel ali korenik ne kompostirajmo ali odmetavajmo v vrtni odpad.
Zasaditev. Na obrežjih potokov in rek
je precej učinkovit način košnja in nato
zasaditev z vrbo ali z zelišči.
Paša. Poganjke jedo govedo, osli,
konji, koze in ovce. Ker najmanj poškodujejo travno rušo brežin, so ovce najprimernejše. Konec zime moramo
odstraniti vse ostanke stebel, saj so ostri
kot nož in lahko živino poškodujejo. S
pašo pričnimo preden poganjki dosežejo
višino 30 cm.
Herbicidi. V Sloveniji herbicidov na
zelenicah, ob potokih in rekah ne
smemo uporabljati. Tudi drugod, kjer so
herbicidi dovoljeni, ima lahko njihovo
škropljenje negativen učinek na okolje
in se jih raje izogibajmo. Herbicid glifosat nanašamo neposredno na stebla –
dresnik odrežimo ali pokosimo približno
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5 centimetrov od tal in nato na stebla
nanesemo herbicid. Enkraten nanos herbicida običajno ne zadošča, uporabljati
ga je treba vsaj 3 zaporedna leta. Najbolj učinkovita metoda naj bi bila injiciranje herbicida v stebla, koncentracija naj bo 1:1. Zadoščal naj bi vnos
v stebla eno leto. Pri uporabi herbicida je potrebna uporaba ustrezne
osebne zaščitne opreme, posebno pozornost je treba nameniti zaščiti ptic,
sesalcev, vodnih organizmov in neciljnih
rastlin.
Strokovnjaki ocenjujejo, da je najuspešnejša kombinacija mehanskega odstranjevanja in herbicida. V Veliki
Britaniji so stroške uporabe herbicida
ocenili na 24 €/m2.
Zastiranje. Japonski dresnik ima rad
sončne lege. Kot ena od metod, ki so jo
tudi v Sloveniji že uporabili na manjših
površinah, je prekrivanje s črno folijo za
vsaj eno leto. Folijo je treba obtežiti, da
je poganjki ne dvignejo. Strokovnjaki iz
Nemčije ocenjujejo, da ta metoda nima
večjega uspeha.
Požiganje. Požiganje ni nič učinkovitejše od košnje, razlika je v tem, da
pepel dodatno gnoji zemljo.
Zapora. Kadar je gradbena parcela dovolj velika, v Veliki Britaniji kot eno od
metod priporočajo tudi izkop več
metrov globoke jame, ki jo nato obložijo
s posebno folijo oz. membrano, ki je korenike ne morejo predreti. Vanjo prenesejo zemljo, v kateri so korenike
japonskega dresnika, jo tudi povrhu
prekrijejo s folijo in stike zavarijo, nato
pa nasujejo s peskom in humusom ter
ozelenijo. Takega zemljišča nato ne
smemo prekopati še 20 let, kolikor
lahko korenike preživijo pod zemljo.
Drug način zapore na gradbiščih, na
primer na opuščenih industrijskih območjih, je navpična zapora, ko rastišče
dresnika obdajo z globokim jarkom in
vanj navpično postavijo folijo, ki temelje
in podzemske priključke nove stavbe zaščiti pred vdorom korenik. S folijo, ki
preprečuje rast korenik, zaščitijo tudi
temelje stavbe ali jo položijo pod tlakovane površine.
Odvoz na deponijo. Strokovnjaki
opozarjajo, da je to zelo drag način.
Zemljo s korenikami je namreč potrebno
na deponiji pravilno odstraniti. Zasuti
ga je treba z vsaj 5 metrov visokim
nanosom materiala, kar stroške zelo
poviša. Pri prevozu na deponijo moramo
paziti, da se nam tovor med potjo ne
usipa s kamiona in da ga ne raznašamo
z gumami. V Veliki Britaniji so stroške
odvoza in nanosa nove zemlje ocenili na
45 €/m2.
Pri vseh metodah je nato ključno

redno nadzorovanje in sprotno odstranjevanje poganjkov še več let. Korenike
lahko namreč nekaj let »dremajo« in
nato rastlina znova požene.

Stroški
V Nemčiji za nadzor nad japonskim
dresnikom ter za obnovo prizadetih
obrežij ob vodotokih letno porabijo skoraj 30 milijonov evrov, za nadzor ob
železnicah 2,4 milijona evrov. V Veliki
Britaniji ocenjujejo, da gredo škode
zaradi japonskega dresnika v desetine
milijonov funtov. Gradnja na zemljišču,
na katerem raste japonski dresnik, se
podraži za 10%, kažejo izračuni. Cena
stavbnih zemljišč, poraslih s to rastlino,
je tam zato krepko padla. Lastnik, ki
prodaja tako parcelo, je dolžan obvestiti
o tem kupca in ga seznaniti z ukrepi
odstranjevanja, ki jih je že izvajal. Širitev
japonskega dresnika na sosedovo
parcelo je lahko tudi predmet tožbe
zaradi motenja posesti. Za Slovenijo
ocene stroškov še nismo izdelali.
Več o japonskem dresniku in drugih
invazivkah najdete na spletni strani
Ministrstva za okolje in prostor
www.mop.gov.si/si/delovna_po drocja/narava/invazivne_tujerodne_vrst
e_rastlin_in_zivali.
Nekaj presežnikov
- 0,7 g:da zraste nova rastlina, zadošča
že 0,8 grama korenike, to je 1 cm dolg
košček;
- 20 let: korenike lahko pod zemljo
dremajo tudi 20 let, nato znova
poženejo;
- 2 m/leto: v enem letu japonski dresnik zraste 2 metra visoko, njegov
sorodnik sahalinski dresnik pa doseže
višino 4 metre;
- 5 m: če zemljo, v kateri so korenike
japonskega dresnika, odložimo na komunalno deponijo, bi ga morali prekriti s 5 metrov debelo plastjo nasutja;
- 7 m: kar 7 metrov globoko je
potrebno odkopati plast zemlje, če se
ga želimo znebiti tako, da zemljo
odstranimo;
- 5-7 cm – japonski dresnik lahko prebije asfaltno prevleko, debelo 5 centimetrov, nekateri poročajo celo o 7
centimerih;
- 15 cm/dan – na dan lahko japonski
dresnik zraste kar 15 centimetrov;
- 238/m2 – pod enim kvadratnim
metrom lahko korenike japonskega
dresnika proizvedejo 238 brstov. G
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Shotokan karate klub Bohinj
Poletje in počitnice so mimo. Karateisti nismo počivali, migali smo,
se učili novih elementov karateja in pridno trenirali. S septembrom se
za karateiste prične nova tekmovalna sezona. V nedeljo, 25. septembra, je v Športni dvorani Planina pred polno dvorano gledalcev
potekal 12. tradicionalni mednarodni karate turnir, ki ga je organiziral
Shotokan karate klub Kranj. Turnirja se je udeležilo 450 tekmovalcev
iz 45 klubov iz sedmih držav: Italije, Hrvaške, Avstrije, Srbije, Bosne
in Hercegovine, Madžarske in Slovenije. Tekma se je odvijala pod nadzorom vrhovnega sodnika Primoža Debenaka. Naš klub so zastopali:
Maja Stare, Tjaša Mikelj Medja, Simon Klemenčič, Jernej Taler in Jaka
Taler.
V katah med mlajšimi dečki 11 let je Jaka Taler osvojil prvo mesto.
V športnih borbah so naši med mlajšimi dečki do 30 kg in do 35 kg
osvojili dve zmagi. Maja Stare je med starejšimi deklicami do 50 kg osvojila 3. mesto. Med starejšimi dečki do 40 kg je Simon Klemenčič osvojil 3. mesto. Turnirja sta se v funkciji sodnika udeležila tudi naša
trenerja Slavko Zorko in Jože Stare. G

Prvenstvo osnovnih in srednjih šol
KK Bohinj

trener slalom ekipe Brazilije. Na otvoritvi so bili zmagovalec iz Tacna
Daniele Molmenti, Benjamino Bonomi, udeleženec petih olimpijskih
iger in zmagovalec, zlata z olimpijskih iger v Moskvi Sara Simeoni skok v višino v osemdesetih ter Massimo Benassi, tretji v maratonu na
SP v Szegedu letos. Otvoritev so popestrili z odlično digitalno projekcijo na fasado stavbe in predstavitvijo športnih dosežkov regije.
Na tekmi je sodelovalo 1500 kajakašev, kanuistov, raftarjev iz Italije, Francije, Švice, Češke, Slovaške, Nemčije, Madžarske in uspešna
ekipa iz Hrvaške. Naslednje leto bomo tam tudi Slovenci. Razlog za
ogled tekme je naša kandidatura za maraton svetovne serije 2012.
Tekmo je pomagalo izvesti skoraj 400 prostovoljcev. Na vsakem koraku je bilo opaziti, da cela vas Pescantina živi s to tekmo in turizmom. Hvala prijaznim gostiteljem in Andreju Jelencu za navezavo
stikov in priporočilo. G

Dva skupna zmagovalca
SD Bohinj, biatlonsko tekaška sekcija

Bohinjski smučarji tekači in biatlonci smo zelo uspešno zaključili
poletni slovenski pokal na rolkah, saj smo na zadnji tekmi v Dolu pri
Ljubljani osvojili komplet medalj: Blaž Debeljak je med mlajšimi dečki
osvojil 3. mesto, Gaber Arh med mlajšimi mladinci 2. in Luka Plahuta
med starejšimi dečki 1. mesto. Pohvaliti gre tudi Matjaža Zupančiča,
ki je kot mlajši v kategoriji mlajših mladincev osvojil 4. mesto.

Karate klub Olimpija je v sodelovanju s Karate zvezo Slovenije in
Športno zvezo Ljubljana v soboto, 8. oktobra, v Ljubljani izvedel
Karate prvenstvo osnovnih in srednjih šol Slovenije za leto 2011.

Foto: SD Bohinj

Foto: KK Bohinj

Na prvenstvu so se v katah in športnih borbah pomerili tekmovalci
do 18 let iz kar devetnajstih osnovnih in srednjih šol Slovenije. Osnovo šolo dr. Janeza Mencingerja iz Bohinjske Bistrice so zastopali
tekmovalci oziroma ekipa mlajših tekmovalcev Karate kluba Bohinj
in dosegli naslednje rezultate: Anja Sinkovič 3. mesto prosti boj in 3.
mesto kate, Tjaša Mikelj Medja 3. mesto prosti boj in 2 mesto kate,
Gaber Cerkovnik 3. mesto KIK, Blaž Ličef 3. mesto enokoračni boj in
3. mesto prosti boj, Matic Lenar 2. mesto KIK in 2. mesto prosti boj
ter Jan Šubelj 2. mesto prosti boj, v TEAM KATAH je ekipa Bohinj v
sestavi Jan Šubelj, Blaž Ličef in Matic Lenar osvojila odlično 2. mesto.
To so odlični rezultati tekmovalcev v drugem delu sezone in velika
spodbuda za delo vnaprej. G

Ogledali so si maraton
Stane Klemenc, KKK Bohinj

V nedeljo, 16. septembra, smo si ogledali maraton svetovne serije
na reki Adige v bližini Gardskega jezera. Tekmovalo je skoraj 500 tekmovalcev različnih kategorij na 35 km in čez 1000 rekreativcev na 20
km. Dovoljene so vse vrste čolnov - plovil.
Bili smo gostje organizatorjev pod vodstvom Ettoria Ivaldia, ki je

Foto: SD Bohinj

Tako smo v skupnem seštevku sedmih tekem dosegli dve zmagi, ki
sta nam ju priborila Gaber Arh in Luka Plahuta, tudi ostali so se dobro
odrezali: Matjaž Zupančič in Blaž Debeljak 4. mesto vsak v svoji kategoriji, Pija Lapajne 6. mesto in Saša Arh 11. mesto. Skupno je po
kategorijah tekmovalo med 19 in 30 tekačev. Kot kažejo rezultati na
rolkah, nam v zimski sezoni dobri rezultati ne uidejo. Več o poletni sezoni na: www.sloski.si/tek-na-smuceh

ŠPORT IN OGLASI - 040/202 384
Sedaj, med jesenskimi počitnicami, potekajo skupne priprave perspektivne in MOI (mladinske olimpijske igre) tekaške ekipe na
Pokljuki, ki se jih udeležujejo trije naši tekači Gaber Arh, Matjaž Zupančič 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 začnejo 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 tekmovali v slovenskem pokalu, druga skupina 23 (2. in 3. razred)
trenira dvakrat tedensko. G

Skike izlet Bohinj 2011
Urša Cesar

Foto: Aleš Gros, skike klub Slovenija

V nedeljo,16. oktobra, smo se člani skike kluba Slovenije ter ljubitelji »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
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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 celega leta, ste vabljeni vsako prvo soboto v mesecu ob 14.30 v Kamp
Danica na brezplačen test skikov. G

2. tekma za pokal Slovenije
KK Bohinj

V soboto, 22. oktobra, je v Trbovljah Karate zveza Slovenije v sodelovanju s tehničnim organizatorjem Karate klubom Trbovlje organizirala 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 1213 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. G

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

Kdor ho~e videti,
mora gledati s srcem.
Kdor ho~e dobro videti,
naj obi{~e dobrega optika.
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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Bohinjka
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!

praznenje greznic ~i{~enje in
snemanje odto~nih cevi ter
kanalizacij popravilo cevi brez
prekopa izdelava kanalizacijskih priklju~kov vgradnja
hi{nih ~istilnih naprav - ~rpali{~ rezkanje tujkov v cevnih sistemih

ME@AN, komunalne storitve d.o.o.
G 041 654 188 W www.komunala-mezan.si
04 574 26 50

E

info@komunala-mezan.si

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

T

BREZPLA^NI PREGLED VIDA
TEKSTIL - OBUTEV
Vesna Ravnik s.p.
Pre~na 1 b, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04 572 14 10

ZIMSKA KOLEKCIJA
OBLA^IL IN OBUTVE
@E NA POLICAH.

MIKLAV@EV POPUST
na otro{ke majice, puloverje,
pi`ame in trenirke.

Odprto: 8 - 19, sobota 8 - 12

LESCE, torek: 15-17
telefon: 04 531 89 34
JESENICE, ~etrtek: 15-18
telefon: 04 586 24 16

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

Vsak ~etrtek in petek specialisti~ni okulisti~ni pregledi!
www.optika-berce.si

ZADNJA STRAN
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Avto Mony d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce,
tel. 04 53 53 804 (805), www.avtomony.si, prodaja@avtomony.si

Izvajamo geodetske storitve:

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
TRIGONOMETER
d.o.o.
izravnave mej
geodetske storitve
Trigonometer, d.o.o., Za @ago 1a, 4260 Bled,
041/790 282, 041/677 976, storitve@trigonometer.si

