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Rok                                     
za oddajo                                      

prispevkov 
v februarju

Prispevke in fotografije pošljite najkasneje do petka, 19. februarja, na e-naslov bohinjske.no vice@gmail.com.  
PROSIMO, DA SE ROKA DRŽITE. 

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

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

Naslednja številka izide v petek, 5. marec 2021. Uredništvo Bohinjskih novic

Županov uvodnik
Spoštovane Bohinjke, spoštovani Bohinjci,

žal moram današnji uvodnik začeti z žalostno 
novico. Izgubili smo prijatelja, poslanca državnega 
zbora, svetnika Občinskega sveta Občine Bohinj in bivšega župana 
Občine Bohinj Franca Kramarja. Nemo smo sklonili glave, ko smo iz-
vedeli, da je bila bolezen močnejša od neomajne volje do življenja. Še 
pred kratkim poln življenjske energije, načrtov in upanja za jutrišnji 
dan je nenadoma odšel na pot, s katere ni vrnitve.

Franc je kot inženir lesarstva izobraževanje zaključil na Biotehnični 
fakulteti Univerze v Ljubljani in sprva deloval v podjetju Lip Bled. 
Kmalu je spoznal, da to delo ne izpolnjuje njegovega življenjskega 
cilja. Stopil je v politične vode in ob ustanovitvi Občine Bohinj dobil 
mandat župana. Bil je kritičen sogovornik in precej trd pogajalec, ki 
pri svojih odločitvah ni popuščal. Tudi po zaslugi njegove vztrajnosti 
in zagnanosti ter velike želje po spremembah so se začele stvari spre-
minjati v pravo smer.

Dvakrat je bil župan Občine Bohinj, prvič med letoma 1994 in 
1998, nato pa še vse od leta 2002 do leta 2018, ko je sedel med 
poslance državnega zbora. Po dolgih letih je namreč spoznal, da lah-
ko na tak način Bohinju najbolje pomaga. V zadnjem mandatu je bil 
tudi svetnik Občinskega sveta Občine Bohinj.

Kot poslanec je bil član Komisije za peticije, človekove pravice in 
enake možnosti, član Odbora za gospodarstvo, Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Odbora za notranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo ter član Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB.

Izgubili smo človeka, ki je bil s srcem in dušo predan delu v svojem 
Bohinju in se zanj vsa ta leta neutrudno boril. O Francu je nemogoče 
povedati ali napisati vse. O njem pripoveduje njegova bogata življenj-
ska pot in njegova družbeno-politična angažiranost ter zanj značilen 
način razumevanja človekovega bistva. Sprejel je številne izzive in 
odločitve, pri katerih ni popuščal. Večkrat si je zaradi tega nakopal 
težave, ki pa jih je vedno znal rešiti. Bil je trd, vendar načelen sogo-
vornik, ki mu je bilo veliko do tega, da bi Bohinjke in Bohinjci živeli 
v kakovostnem okolju. Brez njegove trme danes ne bi s ponosom 
kazali na mostove, novo gondolsko žičnico, ribiči pa na ribiški bohinj-
ski rajon. Dolgih deset let je bil boj z državo za sredstva iz Zakona o 
Triglavskem narodnem parku. Iz dolgoletnega boja z mlini na veter 
je tik pred svojo smrtjo izšel kot zmagovalec. Kot poslancu držav-
nega zbora mu je uspel življenjski cilj, spremeniti zakon in pridobiti 
sredstva za parkovne občine. To je samo delček vsega, po katerem 
bomo Franca Kramarja cenili in se ga spominjali. S svojim odhodom 
je pustil praznino, a rezultati njegovega dela bodo ostali tudi prihod-
njim rodovom.

župan Jože Sodja

18. redna seja Občinskega sveta 
Občine Bohinj – 28. januar 2021
Katarina Košnik

Občinski svet Občine Bohinj je po dveh umaknjenih točkah raz-
pravljal o desetih točkah dnevnega reda, med katerimi so sprejeli 
tudi Strategijo razvoja kmetijstva v Občini Bohinj ter Strategijo traj-
nostnega razvoja območja Bohinjskega jezera (Bohinjske jezerske 
sklede). Obe strategiji sta na voljo v gradivu za sejo na spletni strani 

Občine Bohinj. Za predstavnico Občine Bohinj v svetu Javnega zavo-
da OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica je občinski svet ime-
noval Nino Vončina. Nekaj točk povzemam v nadaljevanju, posnetek 
celotne seje je na voljo v povezavi na spletni strani Občine Bohinj.
Občinski svet sprejel Strategijo razvoja kmetijstva v 
Občini Bohinj

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel Strategijo razvoja kme-
tijstva v Občini Bohinj. Gre za pomembno strategijo pomembnega 
področja za naše območje, ki se začne z uvodnimi mislimi Branka 
Ravnika, direktorja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: »...Člo-

Umrl svetnik, poslanec v  
državnem zboru in nekdanji  
bohinjski župan Franc Kramar

V 61. letu starosti je umrl občinski svetnik, poslanec v državnem 
zboru in nekdanji bohinjski župan Franc Kramar. 

Danes, v soboto in v nedeljo (5., 6. in 7. 2. 2021) bo od 15. do 
18. ure v avli Kulturnega doma Joža Ažmana odprta žalna knjiga  
v spomin Francu Kramarju.

Njegovi družini izrekamo iskreno sožalje.

Župan Občine Bohinj Jože Sodja s sodelavci občinske uprave in 
režijskega obrata, članicami in člani Občinskega sveta Občine Bohinj, 
člani nadzornega odbora in ostalih delovnih teles Občine Bohinj.
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bodo izdelki predstavljali in ocenjevali. Če želimo dosegati višje 
cene, morajo izdelki biti kakovostni. Občina bo spodbujala vertikalno 
povezovanje po proizvodnih verigah in spodbujala sledljivost »od njive 
do mize«. Za dvig kakovosti pridelkov, izdelkov in storitev bo občina 
pomagala pri prenosu znanja do kmetov, tako na področju njihove 
pridelave, predelave kot tudi trženja. Poslovni uspeh kmetijstva pa je, 
poleg kakovosti in nastopa na trgu, odvisen še od uspešnosti pove-
zovanja s turizmom. Obe panogi morata spoznati, da bosta imeli naj-
večji uspeh, če bosta delovali usklajeno. Po sklepu Občinskega sveta 
bo Občinska uprava do naslednje sej pripravila časovnico izvajanja v 
strategiji načrtovanih ukrepov.
Strategija trajnostnega razvoja območja Bohinjskega 
jezera (Bohinjske jezerske sklede)

Bohinjsko jezero je hidrološka, geomorfološka, botanična, geološka, 
zoološka naravna vrednota državnega pomena in ključna naravna 
vrednota ter najpomembnejša identifikacijska točka (ikona) območja 
Bohinja. Občina in destinacija Bohinj sta vitalno odvisni od stanja na 
območju bohinjske jezerske sklede – tako glede 
1) kakovosti naravnega okolja in kakovosti vode (danes in za jutri),
2) kakovosti, urejenosti in ohranjanja avtentične kulturne krajine in 
kulturne dediščine, 
3) kakovosti doživljanja tega prostora in nenazadnje 
4) kakovosti bivanja v tem prostoru.

Bohinjsko jezero je kljub svojemu dobremu stanju ohranjenosti in 
kakovosti vode zaradi različnih naraščujočih pritiskov potencialno 
ogroženo.

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka (NU TNP) območje 
sklede Bohinjskega jezera opredeljuje med najranljivejša in sezonsko 
obremenjena območja v narodnem parku. Na podlagi analiziranih po-
datkov in predpostavk ocenjujemo, da se na območju bohinjske jezer-
ske sklede v visoki sezoni poleg 761 lokalnih prebivalcev ob konicah 
dnevno zadržuje lahko tudi več kot 10.000 obiskovalcev, med njimi 
4.500 stacionarnih gostov (ki jih generirajo 100-odstotno polne na-
mestitvene zmogljivosti), 5.000 do 6.000 dnevnih gostov, ki jih pri-
vabijo aktivnosti ob in na jezeru, predvsem kopanje, in okvirno 600 
oseb v počitniških hišah. Določene dejavnosti že dosegajo in v določe-
nih časovnih obdobjih presegajo prag vzdržnosti, ob tem pa gre med 
posameznimi pritiski za medsebojni preplet ter veliko soodvisnost in 
kompleksnost odnosov, zato jih je potrebno bolje razumeti in celostno 
naslavljati.

Ob tem velja poudariti, da je destinacija (občina) Bohinj v zadnjih 
desetih letih več kot podvojila število prenočitev ter da nadaljevanje 
takšnih stopenj rasti, kot jih je bila destinacija deležna v letih 2018 in 
2019, turistična dejavnost ne bi bila več vzdržna, kakovost okolja in 
življenja ljudi pa ogrožena.

V predmetni nalogi se pripravljalci osredotočajo na obseg in način 
izvajanja turizma, ki na območju sklede Bohinjskega jezera (oziroma 
bohinjske jezerske sklede) generira povečan pritisk različnih skupin 
obiskovalcev.

V tem pogledu so na podlagi dostopnih podatkov iz dveh najinten-
zivnejših turističnih let (2018 oziroma 2019, odvisno od razpolož-
ljivosti podatkov) ocenili obseg pritiskov posameznih dejavnosti na 
vplivnem območju Bohinjskega jezera danes, oblikovali izzive, cilje in 
ocenili nosilno zmogljivost (predvsem s socialnega vidika) ter podali 
predloge ukrepov, s katerimi glede načina izvajanja dejavnosti sledimo 
konceptu umirjanja, reguliranja in usmerjanja za zagotavljanje varova-
nja narave, identitete in dediščine ter kakovosti življenja in obiskova-
nja. Pri tem jih je, kot so zapisali, vodil strateški cilj ohraniti prvinskost 
in karakter Bohinjskega jezera kot visokogorskega jezera.

Glavni vsebinski cilji dkokumenta:
1. Celostno pristopiti k obravnavi obsega in načina izvajanja turizma 

na območju bohinjske jezerske sklede.
2. Opredeliti dejavnosti na območju bohinjske jezerske sklede – 

obseg in način izvajanja, ki so dolgoročno vzdržne in v skladu s 

vek je vedno posegal v naravo in ji dajal svoj pečat. Bohinjci so v 
preteklosti vedno našli toliko razuma, da niso delali proti naravi 
in s tem proti samim sebi. Vendar moramo tudi danes vztrajati pri 
tej poti. K sreči tudi v splošni zavesti ljudi začenja prevladovati tak 
odnos. In sedaj je čas, da to izkoristimo in obrnemo sebi v prid.

Velik očitek za izvajanje razvojnih posegov v našem kraju je, da 
nimamo kapitala. To je res. Vendar moramo vedeti da kapital v Bo-
hinj bo prihajal tako ali drugače, z našim vedenjem in odobrava-
njem ali brez njega. Zavedati se moramo, da Bohinj ni samo naš. Mi 
samo tukaj živimo in ga imamo možnost upravljati. Od tega kako 
bomo do tega pristopili pa je odvisno, v kolikšni meri ga bomo tudi 
dejansko upravljali. Pričujoči program, je pravzaprav poskus dose-
ganja prav tega. Obravnava sicer področje kmetijstva in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, vendar je to še kako pomembno vpleteno v 
širše dogajanje v našem kraju. Prav zato ne poskuša dati receptov 
in navodil, kako bomo prišli do cilja, ampak nakazuje in poskuša 
usmerjati razmišljanja in spodbujati pogovore, da bomo lahko prišli 
do mnenja, ki bo dal vsem nam, ki lahko pomembno vplivamo na 
nadaljnji razvoj Bohinja jasna izhodišča in smernice. Dokument je 
samo osnova, ki bo služila za izdelavo konkretnih projektov za iz-
vedbo posameznih nalog na področju razvoja.«

Občina Bohinj se v celoti nahaja na območju s težkimi razmerami 
za kmetovanje. V preteklosti je bila v Bohinju prevladujoča panoga 
kmetijstvo, točneje živinoreja ter v povezavi z njo tudi pridelava 
mlečnih izdelkov. V poletnem času se je večino živine paslo na pla-
ninah. Tudi danes je še vedno prevladujoča dejavnost v kmetijstvu 
živinoreja, vendar pa je kmetijstvo zgubilo na pomenu predvsem 
zaradi razvoja turizma. V kmetijske namene je izkoriščenih mnogo 
manj površin kot nekoč, planine se opuščajo, pašniki se zaraščajo, 
zaraščajo se tudi senožeti na nižjih legah. Število kmetijskih gospo-
darstev v občini Bohinj se iz leta v leto zmanjšuje. Tako je bilo v letu 
2000 ob popisu prebivalstva registriranih 436. Kasnejši podatki so 
sicer iz kampanje zbirnih vlog za neposredna plačila, ki niso pov-
sem primerljivi s podatki SURS, a nam kažejo stanje še živih kmetij, 
ki vlagajo zbirne vloge. Ti kažejo precejšnje zmanjšanje števila kme-
tij in v letu 2019 je oddalo zbirno vlogo 295 kmetij iz občine Bohinj.

Strategija kmetijstva tako postavlja osnovo za nadaljnje projekte 
v podporo kmetijstvu, ki je v Bohinju bistvenega pomena tako za 
preživetje Bohinjk in Bohinjcev, za ohranjanje naše kulturne krajine 
in konec koncev tudi za razvoj Turizma.

Občina Bohinj bo podpirala tiste kmetijske dejavnosti in dopol-
nilne dejavnosti, ki imajo izkazano ekonomsko upravičenost. Zato 
bo omejila podpore za posamične investicije, ki ne prinašajo več-
jega napredka kmetijstva v občini, in bo več sredstev namenila 
predvsem v razvojne aktivnosti, ki bodo pomenile napredek za več 
kmetij hkrati (skupna skladišča, mlekarne, povezovanje ...) Kmetom 
bo s pomočjo strokovnjakov pomagala pri oblikovanju razvojnih 
projektov ter pri njihovem uresničevanju in iskanju finančnih virov 
izven občine. Zelo veliko poudarek bo občina namenila ohranjanju 
kmetijske krajine. V primerih, ko bo prišlo do opuščanja obdelova-
nja kmetijskih zemljišč, bo pomagala tistemu, ki bo zemljo prenehal 
obdelovati, najti interesenta za nadaljnje obdelovanje. Spodbujala 
bo planinsko pašo in ohranjanje sirarstva na planinah. Pomagala 
bo tudi kmetom pri združevanju posesti, predvsem s pomočjo pri 
urejanju pogodbenih razmerij in zemljiško-knjižnem vpisu spre-
memb lastništva. Skozi povezovanje kmetov in njihovih združenj se 
bodo ustvarili pogoji, da bodo skupaj proizvajali kakovostne izdelke 
in jih z enotnim nastopom na trgu tudi uspešno prodajali. Glede 
na število turistov v občini bi se morali vsi izdelki prodati znot-
raj območja (na domu, v skupnih prodajalnah, v gostilnah, hotelih,  
tržnicah, ...). Občina bo pomagala pri krepitvi kolektivne blagovne 
znamke Bohinjsko/From Bohinj, pri čim večjem vključevanju kme-
tov vanjo ter pri njeni promociji. Organizirati bo pomagala skupna 
prodajna mesta za prodajo domačih izdelkov ter organizirati razne 
prireditve (tradicionalne prireditve, sejme, ...), v okviru katerih se 

BOHINJSKE NOVICE so glasilo Občine Bohinj; ISSN 1408-3078; izhaja mesečno, prejemajo ga brezplačno vsa gospodinjstva; izid: 5. 2. 2021; 
uredniški odbor: odgovorna urednica Katarina Košnik, pomočnik urednice Adrijan Džudžar, člani Klemen Langus, Lucija Grm, Mojca Polajnar 
Peternelj; lektura: Mateja Novak; ustanovitelj: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04/577 01 00, faks: 04/572 18 64; 
 e-mail: obcina@bohinj.si; pooblaščeni izdajatelj: Specom d.o.o. (zanj Bojan Rauh); trženje oglasnega prostora: Specom d.o.o. (tel.: 04/531 86 36), 
e-mail: bojan.rauh@specom.si, www.specom.si; celostna podoba: Urška Alič in Klara Zalokar; naklada: 2.200 izvodov.
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popestrila slovenska igralka, pisateljica, pesnica in učiteljica Nataša 
Konc Lorenzutti.

Povezava do virtualne proslave bo objavljena na spletni strani 
Občine Bohinj in preko spletnih vabil, aktivirana pa bo 7. februar-
ja 2021 od 19. ure dalje. ・

Pesem
Vida Odar, 4. b, OŠ dr. Janeza Mencingerja

Tukaj sem, kjer sama sem,
kam me vodiš ti?
Res zelo zanima me, ker ne vem čisto nič.
Moje življenje je dar ljubezni, ki v meni hrepeni.
Res ne vem, zakaj sprašuješ me,
res ne vem, zakaj vprašaš me. 
Jaz ti lahko pomagam, če sprašuješ me,
ampak le o stvareh, ki v meni šume. ・

Priznanje Mesta mestom tudi  
projektu Za cvetoči Bohinj
Katarina Košnik

strateškimi razvojnimi cilji trajnostnega razvoja območja in traj-
nostnega razvoja celotne občine Bohinj.

3. Preučiti stanje in podati smernice glede nosilne zmogljivosti ob-
močja (oziroma posameznih dejavnosti), ob upoštevanju vseh vi-
dikov trajnosti in raznolikih dejavnosti.

Dokument ni pripravljen kot klasični samostojni strateški doku-
ment, temveč je njegov namen podati strokovne podlage za spre-
jem ustreznih ukrepov in režimov v obstoječih predpisih Občine 
Bohinj oziroma drugih organov (pr. Vlada RS/MOP – Načrt upravlja-
nja Triglavskega narodnega parka), hkrati pa podaja tudi podrobnejše 
razvojne smernice za razvojno-trženjski koncept prihodnjega izvajanja 
dejavnosti na območju bohinjske jezerske sklede. V tej obliki je pre-
cedenčen v slovenskem prostoru in ga lahko razumemo tudi kot 
neke vrste »zametek« upravljavskega sistema za območje bohinj-
ske jezerske sklede.

Seznanitev s Predlogom optimizacije javnega  
potniškega prometa v Bohinju

Dokument Optimizacija javnega potniškega prometa v Bohinju je 
nastal v okviru projekta SaMBA - Sustainable Mobility Behaviours in 
the Alpine Region« programa Interreg Območje Alp.

Glavni cilj je spodbujanje mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika na 
območju Alp, (npr. javni prevoz, kolo, skupna mobilnost) z ustvarja-
njem transnacionalne skupnosti in zagotavljanjem znanja in orodij za 
izvajanje politik spreminjanja vedenja, ki temeljijo na sistemih nagra-
jevanja in oblikovanja cen, ki so jih oblikovali državljani s pravično in 
neposredno povezavo z zunanjimi stroški prevoza.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg 
Alpine Space, v 85 % deležu. Celotna vrednost projekta, ki se izvaja od 
junija 2018 do maja 2021, je 2.036.192 EUR. V Sloveniji je partner 
v projektu BSC Kranj d.o.o. V okviru projekta sta bila izvedena dva 
pilotna projekta: v občini Bohinj in občini Tržič.

Cilj projektnih aktivnosti, pri katerih je sodelovala občina Bohinj je 
bila priprava koncepta optimizacije javnega potniškega prometa z ak-
tivnim vključevanjem javnosti v pripravo le-tega. V okviru projekta je 
bil nabavljen tudi števec za štetje kolesarjev, ki bo spomladi nameščen 
ob kolesarski poti.

Izhodišče za oblikovanje predloga optimizacije javnega potniškega 
prometa v Bohinju je bila analiza stanja v letu 2020. Na podlagi analize 
so bile preverjene prednosti in slabosti obstoječe ureditve. Po izvedeni 
analizi je bila izvedena spletna anketa med prebivalci Bohinja, v okviru 
katere so se le-ti lahko opredelili do predlaganih ukrepov izboljšav.

Predlogi novih voznih redov so pripravljeni tako, da v čim večji meri 
združujejo ponudbo za domačine in obiskovalce Bohinja v enoten in 
pregleden sistem. Pri pripravi optimizacije se je izhajalo iz predpostav-
ke, da sofinanciranje javnega prometa ostaja obstoječega velikostnega 
reda, zato se ni predvidelo povečanja, ki bi bistveno presegalo obstoječ 
obseg ponudbe. Prednost pred uvajanjem novih linij je dano usklajeva-
nju obstoječih, nove vožnje so predlagane tam, kjer so bile identificira-
ne največje vrzeli v obstoječi ponudbi.

Konkreten predlog novega voznega reda je dostopen na povezavi:
https://obcina.bohinj.si/vsebina/samba

Ponudbo je v bodoče smiselno povečevati v primerih izkazanega 
večjega povpraševanja in v primeru odločitve za večje omejevanje 
osebnega prometa. Predlog optimizacije javnega potniškega prometa 
bo posredovan na Ministrstvo za infrastrukturo, kjer že potekajo ak-
tivnosti za podelitev novih koncesij. V pripravi pa je tudi predlog opti-
mizacije javnega potniškega prometa za celo območje Julijskih Alp. ・

Ob slovenskem kulturnem  
prazniku
Katarina Košnik

Občina Bohinj, Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Radovljica in Glasbena šola Radovljica vabijo na virtualno 
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo 7. februarja 
2021 ob 19. uri. Letošnjo proslavo bodo glasbeno obarvali učenci 
Glasbene šole Radovljica, z recitacijami Prešernovih pesmi bo večer 

Foto: Mojca Odar

Inštitut za politike prostora je preko razpisa Mesta mestom 
izbral petnajst dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja, med 
njimi tudi bohinjski projekt Za cvetoči Bohinj.

Avgusta 2020 je Inštitut za politike prostora z razpisom Mesta mes-
tom občine in javna podjetja povabil, naj posredujejo svoje dobre prak-
se trajnostnega urbanega razvoja.

Iskali so dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo 
celovitih in vključujočih pristopov. Prakse, ki dobro delujejo in zago-
tavljajo želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je 
mogoče prenesti v druga okolja.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Tomaž Miklavčič z Ministr-
stva za okolje in prostor, Mojca Švajger z Občine Tržič ter Nina Plevnik 
in Petra Očkerl z IPoP, je imela težko delo, saj so bile prijave zelo ka-
kovostne in zanimive.

Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna komisija izbrala 15 dob-
rih praks, ki najbolje ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela progra-
ma URBACT o trajnostnem celostnem urbanem razvoju. 

Med izbranimi projekti je tudi bohinjski projekt 'Za cvetoči Bohinj', 
celovit pristop umirjanja prometa turistične destinacije s skrbjo za va-
rovanje in ohranjanje narave v najbolj občutljivih in obleganih predelih 
Bohinja.

Komisija je v svoji utemeljitvi izbora zapisala:
»Praksa akutne probleme s prometom, ki izhajajo iz turizma, rešuje z 

naložbami v alternativno ponudbo in s celovitim programom. Negativ-
ni vpliv turizma tako na lokalno prebivalstvo kot okolje se zmanjšuje, 
obenem pa ponuja rešitve, ki pritegnejo ozaveščene obiskovalce.«

Izbrana mesta z dobro prakso bodo prejela priznanje Mesta mes-
tom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, ki vključuje objavo v 
katalogu Mesta mestom #3, širjenje prek spletnih strani in družbenih 
omrežij, animacijo o dobri praksi ter predstavitev na dogodku. ・
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100 let od prvega zimskega  
državnega prvenstva v Bohinju
Turizem Bohinj

Počastimo stoletno tradicijo športnih tekmovanj in dediščino bohinj-
skega duha v tlakovanju slovenske zimskošportne tradicije.

Pred 100 leti smo bili Bohinjci prvi, ki smo v Sloveniji prepoznali po-
tencial zimskega športa. Zdaj imamo priložnost in čast, da v tej čudoviti 
zimi počastimo naše prednike, ki so ponos Bohinja vizionarsko vgradili 
v naš bohinjski karakter. Ne izneverimo se jim.

Ob 100-letnici prvih zimskih državnih iger v Bohinju se pridružite 
izzivu v teku na smučeh ter simbolično obeležite častitljiv jubilej, na 
katerega smo vsi upravičeno ponosni, saj smo Bohinjci pisali sloven-
sko športno zgodovino in bili v žarišču zimskega športnega dogajanja.

V tednu dni so se leta 1921 zvrstile tekme prvega zimskega držav-
nega prvenstva v petih panogah, in sicer v teku preko brd, hitrostnem 
in umetnostnem drsanju, sankanju ter v »skoku«. Istočasno z razvojem 
zimskega športa so naši predhodniki začrtali smer razvoja turizma tudi 
v zimskih mesecih. 

Sprejmite naš izziv #BohinjChallenge prek aplikacije STRAVA in na 
ostalih družbenih omrežjih. Podrobnejše informacije najdete tudi na 
www.bohinj.si.
#BohinjChallenge na STRAVA app
#BohinjChallenge na FB
#BohinjChallenge na Outdooractive
#BohinjChallenge na Instagramu
Prvi državni prvaki v zimskih športih

Datum Panoga Kraj 1. državni 
prvak

13. 2. 1921 sankanje sankališče 
Belvedere

Kmet Stanko

20. 2. 1921 umetnostno 
drsanje

Bohinjsko 
jezero

ing. Jaroš

20. 2. 1921 hitrostno drsanje 
(500 m)

Bohinjsko 
jezero

Vladimir 
Klimek

20. 2. 1921 tek preko brd Repar– 
Dobrava–  

Boh. Bistrica

Hlebanja Janez 
(Bohinj)

20. 2. 1921 tekma v »skoku« Žižkova  
skakalnica

Pogačar Joža 
(9 m)

Razvoj slovenskega rekorda v smučarskih skokih in skakalnega 
športa se torej začne na takratnem osrednjem objektu v državi, t. i. 
Žižkovi skakalnici. Planica zabeleži prvi državni rekord šele leta 1934. 
 - 1921 Pogačar – 9 m, 
 - 1922 Šubert – 14,7 m,
 - 1924 Pogačar – 15,5 m. ・

Vir: Revija Sport 1921

Vir: Revija Sport 1921

Vir: Revija Sport 1921

Vir: Revija Sport 1921

Vir: Revija Sport 1921
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program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega 
vratu (DP ZORA). V zadnjem 3-letnem obdobju (na dan 30. 6. 2020) se 
je pregledanost v Sloveniji zaradi ukrepov za zajezitev pandemije co-
vid-19 prvič v 15 letih zmanjšala pod ciljno vrednost 70 % in je znašala 
69,6 %, kar je tri odstotne točke manj kot leto prej (72,6 %). 

V Bohinju je bila 3-letna pregledanost na dan 30. 6. 2020 65,9 %, 
kar je pod ciljno vrednostjo in pod slovenskim povprečjem. 

Ob Evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu so na On-
kološkem inštitutu Ljubljana v besedi in sliki povzeli dogajanje v pro-
gramu ZORA v preteklem letu ter izdali sporočilo za medije z nasled-
njimi ključnimi sporočili:

Svetovna zdravstvena organizacija je v času lansiranja globalne stra-
tegije za eliminacijo raka materničnega vratu med vsemi evropskimi 
državami prepoznala prav Slovenijo kot primer dobre prakse pri ob-
vladovanju bremena raka materničnega vratu z organiziranim prese-
janjem: Turning the tide: Slovenia’s success story of fighting cervical 
cancer. Na spletni strani programa ZORA je dostopno fotoporočilo 
lansiranja strategije za eliminacijo raka materničnega vratu v Sloveniji.

Zaradi zaustavitve presejanja v spomladanskem valu epidemije se je 
prvič v 15 letih delovanja progama ZORA 3-letna pregledanost zmanj-
šala pod ciljno vrednost 70 %. Zaradi večjega obsega dela ginekologov 
čez poletje in dobrega odziva žensk je konec septembra 2020 pregle-
danost ponovno dosegla 70 %.

Zaradi okrnjenega delovanja programa ZORA so do konca sep-
tembra v letu 2020, v primerjavi s 3-letnim povprečjem, odkrili za 
19 % manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, starih 
30–39 let. To je zelo zaskrbljujoče, saj se vrh raka materničnega vratu 
v nepresejani populaciji pojavlja med 40. in 49. letom starosti, če pri 
mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih 
sprememb. V starostni skupini 30–39 let odkrijemo kar okrog tretjino 
predrakavih sprememb visoke stopnje.

Dr. Urška Ivanuš, vodja Državnega programa ZORA in predsednica 
Zveze slovenskih društev za boj proti raku, poziva:

Ženske, naj tudi v času pandemije covid-19 celostno skrbijo za svoje 
zdravje, upoštevajo 12 priporočil proti raku, se redno udeležujejo pre-
sejalnih pregledov pri ginekologu, se odločijo za cepljenje otrok proti 
HPV.

Mlade ženske v starosti 30−39 let, naj kljub spremembam v vsak-
danjem življenju, kot sta na primer delo, vrtec in šola od doma, ne 
pozabijo na lastno zdravje, saj je njihovo zdravje pomembno za njih in 
za vse, ki jih imajo rade. V tej starostni skupini smo v programu ZORA 
času pandemije odkrili za 19 % manj predrakavih sprememb mater-
ničnega vratu, ki bodo lahko, neodkrite in nezdravljene, napredovale v 
raka materničnega vratu.

Vse prebivalce, naj se cepijo proti covid-19, saj bodo s tem pripo-
mogli k polnemu delovanju programa ZORA prav v vseh predelih Slo-
venije in omogočili čimprejšnjo eliminacijo RMV v Sloveniji.

Več o navedenih vsebinah si lahko preberete na spodnjih povezavah:
https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-obcini-bohinj-s-trendi-in-izzivi-pub-

likacija-2020,
https://www.onko-i.si/dejavnosti/epidemiologija-in-register-raka/

zora.
Še vedno se lahko naročite za brezplačno pravno pomoč (04 577 

0115) in za prevoze v okviru projekta Prostofer (080 10 10). Pokličete 
lahko za dodatne informacije ali pišete na naslov: 
iva.lapajne@obcina.bohinj.si.

Za področje občine Bohinj se oblikuje skupina žensk, ki so se soočile 
z rakom dojke ali  z rakom na  rodilih. Če se želite pridružiti skupini 
ali izvedeti več o njenem delu, lahko pokličete na številko 051 648 
624 ali pišete na naslov iva.lapajne@obcina.bohinj.si. Pazite nase in 
ostanite zdravi. ・

Bohinjske sprehajalne poti že  
posejane s pasjimi iztrebki
Katarina Košnik

Zima v Bohinju nas je to leto dobro obdarila in ob številnih prepove-
dih, ki so nas izolirale od družabnega življenja, ponudila nekaj veselja. 
Predvsem tistim, ki uživate v aktivnostih na snegu. Bohinj je prepreden 

Zdravje v občini je v veliki meri 
odvisno od nas samih
Iva Lapajne, Občinska uprava Občine Bohinj

Kmalu bo preteklo že leto dni, odkar je epidemija novega korona 
virusa zasenčila druge zdravstvene težave. Med temi so tudi bolezni 
srca in ožilja, ki jih ni bilo nič manj. Bolezni srca in ožilja so v razvitem 
svetu že vrsto let najpogostejši razlog za smrt odraslih. Kruto dejstvo, 
ki pa ga ne smemo prezreti.

Bolezni srca in ožilja pogosto nastanejo kot posledica zvišanega krv-
nega tlaka in holesterola. Nezdravljenje ali celo opustitev zdravljenja 
po lastni odločitvi lahko privede do možganske ali srčne kapi. Gre pa 
tudi za bolezenska stanja, ki jih pogosto ne prepoznamo dovolj zgo-
daj in je tudi zato zelo pomembno ozaveščanje o pomenu preventivne 
skrbi za zdravje. Prav smešno je, ko se pokvari avto ali zmanjka elek-
trike, takoj naredimo vse potrebno za popravilo in avto celo vsako leto 
vozimo na servis. Vsi vemo, kaj pomeni zdrav način življenja, pa tega 
ne upoštevamo, dokler se sami ne soočimo z boleznijo ali pa zbolijo 
tisti, ki jih imamo radi. V Bohinju imamo veliko možnosti za aktivnosti, 
ki vodijo k boljšemu zdravju na fizičnem in duševnem področju (šport-
ne aktivnosti, kulturni programi, delavnice, predavanja, preventivni 
programi na lokalnem in državnem nivoju in izredno pomembne refe-
renčne ambulante v ZD). Nekatere aktivnosti zaenkrat potekajo preko 
elektronskih medijev, druge lahko izberete in izvajate sami. Predvsem 
starejše in tiste, ki ne uporabljate elektronskih medijev, vabimo, da 
nam sporočite, če bi želeli prejemati navodila za izvedbo delavnic, um-
sko vadbo in aktivnosti za zdravje na dom. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) že od leta 2016 pripravlja 
ključne kazalnike zdravja po občinah v slovenskem prostoru. Ugotov-
ljena stanja nam služijo kot izhodišče za pripravo programov, ki vpli-
vajo na izboljšanje zdravja in kvalitete življenja v Bohinju. Še vedno je 
veliko število bolnišničnih obravnav zaradi možganske in srčne kapi. 
Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 (Bohinj) na 
1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

Od 18. do 24. januarja 2021 je potekal 15. Evropski teden prepre-
čevanja raka materničnega vratu. Rak materničnega vratu je med raki 
izjema, saj se o njem ve dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov 
primer tega raka. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udele-
žuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela s tem rakom, 
izjemno majhna. V Sloveniji imamo organiziran populacijski presejalni 

Vir: Revija Sport 1921
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našnji projekt je nadaljevanje uspešne zgodbe, ko so lovci in gozdarji 
leta 1973 v Slovenijo iz slovaškega dela Karpatov preselili 6 risov. Ta-
kratna naselitev je bila v začetku izjemno uspešna, po nekaj desetletjih 
pa je številčnost populacije začela močno upadati. Glavni razlog za to 
je parjenje v sorodstvu.

Risom v Sloveniji bomo pomagali preživeti tako, da bomo pripeljali 
nove živali iz romunskih in slovaških Karpatov. Za dolgoročen obstoj 
in povezanost s sosednjimi populacijami bomo rise doselili tudi na Go-
renjsko. V prvih treh letih projekta smo doselili že sedem risov, štirje 
so bili izpuščeni v slovenskem, trije pa v hrvaškem delu Dinaridov. Gi-
banje vseh doseljenih risov spremljamo s telemetričnimi ovratnicami, 
za Gorenjsko pa je najbolj zanimiva pot risa Maksa. Maks izvira iz slo-
vaških Karpatov, izpuščen pa je bil junija 2020 iz prilagoditvene obore 
v Lovišču s posebnim namenom Jelen na območju Snežnika. Najprej 
se je nekaj časa zadrževal na območju Notranjske, potem pa mu je 
uspelo prečkati avtocesto Ljubljana–Koper. Svojo pot je nadaljeval na 
severozahod Slovenije, trenutno pa se nahaja na območju Triglavskega 
narodnega parka. Podatki Maksovega gibanja zaenkrat ne nakazujejo 
na to, da bi se že ustalil in ustvaril teritorij. 

ak tualno, iz naših kra jev

s tekaškimi progami, sprehajalne poti vabijo na sprehode v svoji idi-
lični zimski kulisi. V igri na snegu uživajo tudi naši pasji ljubljenci, žal 
pa lastniki nismo tako vestni. Bohinjski sprehajalci že opažajo, da so 
tekaške proge in sprehajane poti že posejane s pasjimi iztrebki, ker se 
lastniki izogibajo svoje odgovornosti.
Bodite skrbni lastnik psa in za njim počistite

Naj imajo naša dejanja čim manj škodljivega vpliva na okolje – tako 
kot velja za smeti, velja tudi za pasje iztrebke. Lastnik psa je tudi po 
Odloku o javnem redu in miru v Občini Bohinj dolžan počistiti pasje 
iztrebke za svojim psom, vrečko z iztrebkom pa odvreči v za to na-
menjen smetnjak. Če tega v bližini ni na voljo, lahko pobrani iztrebek 
odvržete tudi v smetnjak za mešane odpadke. Nikakor pa iztrebkov ne 
puščate v naravnem okolju, saj ne le da kazijo idilično podobo krajine, 
pač pa lahko tudi resno škodujejo zdravju tako ljudi kot živali, ki se na 
naših travnikih pasejo. 

Na podlagi Odloka o javnem redu in miru v Občini Bohinj se 
nepobiranje pasjih iztrebkov kaznuje z globo 200 evrov. ・

Projekt Life Lynx in doselitev risov 
na Gorenjsko
Aleš Pičulin, Manca Velkavrh, Urša Fležar, Maja Sever, 
Jernej Javornik, Matej Bartol, Bojana Lavrič, Rok Černe

Projekt Life Lynx pote-
ka že četrto leto, njegov 
glavni cilj pa je reševanje 
dinarsko-jugovzhodne 
alpske populacije risa 
pred izumrtjem. Če se oz-
remo v zgodovino, lahko 
ugotovimo, da je ris zara-
di različnih dejavnikov na 
območju Slovenije izumrl 
v začetku 20. stoletja. Da-

Karta gibanja risa Maksa od izpusta na območju Notranjske pa vse do zadnjih 
lokacij gibanja na Gorenjskem.

Ris Maks ob izpustu iz prilagoditvene obore, foto: Aleš Pičulin

Doseljevanje risov skupaj s Triglavskim narodnim 
parkom in Lovsko družino Nomenj - Gorjuše

V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom in Lovsko družino 
(LD) Nomenj - Gorjuše v letošnjem letu načrtujemo doseljevanje risov 
iz Karpatov na območje Alp v Sloveniji. Z vključitvijo petih risov na to 
območje želimo ustvariti povezavo med dinarsko (Slovenija, Hrvaška) 
in alpsko populacijo risov (Švica, Avstrija, Italija) in s tem omogočiti 
dolgoročen obstoj risov tudi v Alpah. Zaradi nepredvidljivosti odlovov 
risov v državah izvora (Slovaška in Romunija) ali morebitnih izgub že 
doseljenih živali se lahko doseljevanje podaljša tudi na več let, in sicer 
vse do leta 2024.

Vsakega od petih doseljenih risov bomo sprva namestili v že pri-
pravljene prilagoditvene obore, opremili s telemetrično ovratnico ter 
ga po izpustu spremljali pri vključevanju v novo naravno okolje. V pri-
meru, da se ris ne bi vključil v novo okolje (npr. bo zapustil alpsko 
območje) ali se bo z njim zgodilo kaj nepredvidljivega (npr. smrt zaradi 
povoza), bomo ta osebek poskusili nadomestiti z novim.

Prilagoditvena obora na območju Triglavskega narodnega parka, foto: Gregor Šubic
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NEKROLOG
Antonija Cesar - Ivica, 1924–2020
ZZB za vrednote NOB, Krajevna organizacija Bohinj

V ponedeljek, 4 janu-
arja 2021, smo se na 
pokopališču na Bitnjah 
v Bohinju poslovili od 
dolgoletne članice ZZB 
KO Bohinj in aktivistke  
NOB-ja Antonije Cesar. 
Njeno partizansko ime je 
bilo Ivica.

Antonija Cesar, roj. 
Torkar, se je rodila 17. 1. 
1924 v Zrečah pri Sloven-
skih Konjicah. Otroštvo in 
vse življenje je preživela 
v Bohinju. Osnovno šolo 
je obiskovala v Bohinjski 
Bistrici, zaradi slabih živ-
ljenjskih razmer in težkih 
časov študija kljub veliki 
želji ni mogla nadalje-
vati, zato je ostala na 
domu. Leta 1940 je umrl 
oče, mati je bila slabega 
zdravja, sestra se je učila 
za šiviljo, brat pa je bil še mladoleten, zato je bila primorana poiska-
ti delo. Najprej je delala pri kmetih kot poljska delavka. Od oktobra 
1941 do decembra 1942 je bila zaposlena v vrtcu v Bohinjski Bistrici. 
Po končani vojni se je za nekaj mesecev zaposlila na železnici, do leta 
1951 je bila zaposlena na okrajnem javnem tožilstvu v Radovljici kot 
preiskovalka, kasneje pa namestnica javnega tožilca. Zadnja leta svo-
jega službovanja je bila zaposlena v Železarni Jesenice kot tehnični 
sekretar, vendar je morala zaradi bolezni predčasno v pokoj. Z možem 
Janezom sta si zgradila dom in ustvarila družino na Logu v Bohinju. V 
letu 1974 je umrla mama, kasneje pa še mlajši sin, star komaj dobrih 
15 let, kar je še bolj pripomoglo k bolezni in žalosti. V letu 2009 pa je 
umrl še mož. Jesen življenja je preživljala v domu starejših občanov v 
Podbrdu. Obiskov v domu je bila vedno zelo vesela, najbolj pa svojih 
domačih. Vedno so jo zanimala vsa dogajanja v Bohinju. 

V NOB-ju je aktivno in organizirano delovala od januarja leta 1942, 
ko je bila sprejeta v SKOJ, kmalu je postala rajonska sekretarka. V njeni 
hiši so nameravali postaviti radiooddajno postajo, za hišo so zgradili 
bunker, ki je služil za skrivanje borcev, pošte, hrane, sanitetnega in 
drugega materiala za potrebe partizanov. V tem času je vodila tudi bla-
gajno OF – s temi sredstvi so pomagali družinam, ki so bile ogrožene in 
nepreskrbljene. To delo je opravljala do konca vojne. Leta 1943 je bila 
sprejeta v KPS, kasneje pa v rajonski komite KPS Bohinj - Bled. Ves čas 
dela v komiteju do konca vojne je aktivno sodelovala v vojaških akci-
jah, predvsem pri vzdrževanju kurirske zveze (kurirska postaja G-2 na 
Bitenjski planini) pri prehodu z Jelovice do Pokljuke (kurirska postaja 
G-4 na Gorjušah) preko glavne ceste, železnice ali reke Save na Logu, 
pri tem pa je tudi sama prenašala pošto za območje celega Bohinja, v 
nujnih primerih za VDV tudi v Lesce. V letu 1944 je organizirala tudi 
akcijo predaje komande Nedičevcev z vso opremo v Bohinjski Bistrici 
v partizane. V času aktivnega delovanja v NOB je bila večkrat zaprta, 
vendar kasneje brez dokazov izpuščena.

Za svoje delovanje v NOB je prejela več visokih priznanj, in sicer: 
uradna odlikovanja SFRJ red hrabrosti, red dela s srebrnim vencem, 
medaljo zasluge za narod, nadalje znak kurirjev in vezistov, bronasti in 
srebrni znak. Po sledeh relejnih partizanskih kurirjev NOV Gorenjske 
zlati, srebrni in bronasti znak 40 let OZN (Oddelek za zaščito naroda), 
VDV (Vojska državne varnosti) ter spominsko plaketo kurirjev Stanice 
49.

Za delo, ki ga je opravljala tako v času NOB kakor tudi v svobodi, se 
ji zahvaljujemo, da lahko danes živimo v svobodni državi brez nasilja 
in strahu. Ohranili jo bomo v lepem spominu. ・

iz naših kra jev

Priprave na doselitve risov potekajo že od začetka trajanja projekta. 
Najprej smo začeli s predstavitvami projekta ter sestanki z zainteresi-
ranimi upravljavci. Za tem smo pridobili vsa potrebna dovoljenja ter 
postavili 2 prilagoditveni obori na Pokljuki ter Jelovici. Z lovci smo 
tedensko v stiku, priprave na prihod pa se bodo začele po tem, ko 
bodo živali odlovljene in pripravljene na doselitev. Takrat bo treba še 
enkrat pregledati stanje obor, urediti okolico ter zagotoviti potrebno 
hrano. Rise v obori bodo hranili in dnevno preverjali lovci, treba pa 
bo preprečiti tudi nezaželene obiske ljudi ter s tem vznemirjanje risov. 
Lovci bodo z nami sodelovali tudi pri spremljanju risov po izpustih ter 
mnogih drugih projektnih aktivnostih.

Prilagoditvena obora na območju lovišča Lovske družine Nomenj - Gorjuše,  
foto: Aleš Pičulin

Lokalne posvetovalne skupine in Mladi varuhi risa
Pri projektu se zavedamo, da je za ohranitev risov pomembno so-

delovanje s predstavniki lokalnih skupnosti ter lovci, zato bomo jav-
nost redno obveščali o izvajanju projektnih aktivnosti na območju 
širše lokalne skupnosti. Glavni način obveščanja bodo lokalne pos-
vetovalne skupine (LPS), kamor k sodelovanju vabimo vse zaintere-
sirane prebivalce. Z vključitvijo v LPS lahko predstavite svoje ideje o 
lokalnih priložnostih in potrebah, povezanih s projektom. Tako lahko 
tudi pomembno prispevate k učinkovitejšemu izvajanju projekta ter 
boljši vpetosti ukrepov v lokalno okolje. LPS smo do sedaj organizi-
rali v lokalnih skupnostih iz primorske, notranjske in kočevske regije,  
27. januarja pa je potekalo prvo srečanje gorenjske in severnoprimor-
ske lokalne posvetovalne skupine. Vsi zainteresirani nam lahko pišete 
tudi na naš e-naslov (life.lynx.eu@gmail.com) ali na naš FB-profil.

Prek programa Mladi varuhi risa sodelujemo z devetimi šolami po 
Sloveniji, med njimi z Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju, OŠ Josipa 
Vandota v Kranjski Gori, OŠ Mojstrana in OŠ Koroška Bela na Jese-
nicah. Na vsaki od teh šol bomo imeli delavnico ter terenski dan na 
temo ekologije in varstva risa, program pa smo skupaj z zaposlenimi 
prilagodili vsaki šoli posebej tako, da so lahko vanj vključile tudi svoje 
druge šolske aktivnosti.

Doseljevanje risov v Slovenijo in na Hrvaško je zgodovinski dogodek, 
kjer naravi vračamo enega izmed ključnih elementov, ki skrbi za zdrav 
ekosistem. Tako kot daljnega leta 1973 imajo tudi tokrat pomembno 
vlogo pri preselitvah risov lovci s svojo naravovarstveno naravna-
nostjo ter sprejemanjem te vrste kot pomembnega dela ekosistema.

Peter Benedik, starešina LD Nomenj - Gorjuše: »Za sodelovanje s pro-
jektom Life Lynx smo se odločili, ker je bil ris v našem lovišču v pretek-
losti že prisoten. V zadnjem desetletju smo beležili kar nekaj opažanj, 
zadnji trdni podatek o prisotnosti te vrste pa je iz leta 2014, ko se je 
zgodil povoz risa na območju našega lovišča. Zavedati se moramo, da 
smo lovci naravovarstveniki, ki smo risa v Slovenijo ponovno naselili, 
sedaj pa imamo priložnost, da tej vrsti pomagamo še enkrat. S tem 
bomo pridobili tudi nova znanja o tej vrsti. Med lovci vlada strah, kaj 
bo z vrstami, ki jih pleni ris (srnjad, gams, muflon), sam pa sem mnenja, 
da ima veliko večji vpliv na divjad človek kot ris.« 

Miha Marolt, Triglavski narodni park: »Javni zavod Triglavski na-
rodni park je z velikim veseljem in odgovornostjo sprejel povabilo k 
sodelovanju v projektu Life Lynx. Med temeljne naloge narodnega par-
ka sodi skrb za ohranjanje ekosistemov, naravnih procesov, naravnih 
vrednot, pestrosti živalskih in rastlinskih vrst. Ris je velika zver, ki s 
svojo prisotnostjo v naravi kaže na njeno izjemno ohranjenost. Žal je 
ris za nekaj let iz narodnega parka izginil. Ob 40-letnici Triglavskega 
narodnega parka mu bomo za darilo vrnili nekaj, kar mu je človek v 
preteklosti vzel. Z doselitvijo risa v parku ponovno vzpostavljamo ne-
okrnjen naravni ekosistem in hkrati prevzemamo odgovornost, da risa 
nikoli več ne izgubimo iz naše prečudovite narave.« ・

Foto: družinski arhiv
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1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev 
žičniške naprave »Kozji hrbet«
2. ODREDBA o spremembi ODREDBE o razporeditvi poslovnega časa in 
uradnih ur ter delovnega časa v občinski upravi Občine Bohinj
3. SKLEP o spremembah Sklepa odoločitvi javnih parkirnih površin, 
višini parkirnin in parkirnih kartic
4. SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
5. Letni program športa v občini Bohinj za leto 2021

VSEBINA

1.

Na podlagi 27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, 
št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20; v nadaljevanju: ZŽNPO) in 17. člena Statuta Občine 
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski 
svet Občine Bohinj na 18. redni seji, dne 28. januarja 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za 

graditev žičniške naprave »Kozji hrbet«

1. člen

Prvi člen Odloka o koncesiji za graditev žičniške naprave »Kozji hrbet« (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 7/20) se spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok je koncesijski 
akt za podelitev koncesije za obstoječo žičniško napravo za prevoz oseb »Kozji hrbet« 
(v nadaljevanju: koncesija), in sicer s tehničnimi značilnostmi in lokacijo, določeno s tem 
odlokom (v nadaljevanju: žičniška naprava).«

2. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZŽNPO se koncesija lastniku obstoječe 

žičniške naprave podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega 

odstavka 29. člena zakona z upravno odločbo, ki jo izda Občina Bohinj.«

3. člen

6. člen se črta.

4. člen

V prvem odstavku 7. člena se pri četrti alineji znak »;« nadomesti z »,« ter doda 
nova alineja;

»- da izkaže lastništvo obstoječe žičniške naprave »Kozji hrbet«.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se podeli lastniku žičniške naprave, za katero mora vložiti vlogo za  

pridobitev koncesije v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.«

5. člen
Členi 8., 9., 10. in 11. se črtajo.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 007-8/2020/3
Bohinjska Bistrica, 28. januar 2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

2.

Na podlagi  31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 
– uradno prečiščeno besedilo) izdajam

ODREDBA
o spremembi ODREDBE o razporeditvi poslovnega 
časa in uradnih ur ter delovnega časa v občinski 

upravi Občine Bohinj

1. člen

V Odredbi o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur ter delovnega časa v ob-
činski upravi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/19), se 5. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»5. člen

Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 06.30 in 08. uro, za odhod 
iz dela pa v ponedeljek, torek in četrtek med 15. in 16. uro, v sredo med 17. in 18. uro 
ter v petek med 13. in 14. uro.«

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 007-06/2019/2
Bohinjska Bistrica, 26. januar 2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

3.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 
– uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 4. člena Odloka o prometne režimu obči-
ne Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/20) je Občinski svet Občine Bohinj na  
18. redni seji, dne 28. januarja 2021 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa odoločitvi javnih parkirnih 

površin, višini parkirnin in parkirnih kartic

1. člen
Tretja tabela 2. člena Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in 

parkirnih kartic (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 2/20) se spremeni tako, da se glasi:
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»PARKIRIŠČE ZA AVTODOME

JAVNE PARKIRNE 
 POVRŠINE

CONA OBRATOVALNI 
ČAS

ČAS 
PLAČEVANJA

ČASOVNO 
OMEJENO 

PARKIRANJE

CENA (z DDV)
ENOTA

Št. PREDLOG 
IMENA 1.1. do 19.6. 20.6. do 27.9. 28.9. do 31.12.

P14 Srednja vas 
14  

(Senožeta)

3 pon. - ned. 00:00-24:00 ne 10,00 15,00 * 10,00 na dan

*cena parkiranja vključuje brezplačen shuttle prevoz po cesti Voje - Vogar - Blato (do križišča za Voje in do križišča Vogar - Blato)«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Rezervne javne parkirne površine, višina parkirnine, čas plačevanja ter dovoljeni čas parkiranja so:

PARKIRIŠČA ZA OSEBNA/ KOMBINIRANA VOZILA S POSEBNIM REŽIMOM OBRATOVANJA 

JAVNE PARKIRNE  POVRŠINE
CONA OBRATOVALNI 

ČAS
ČAS 

PLAČEVANJA
ČASOVNO 
OMEJENO 

PARKIRANJE

CENA v EUR (z DDV)
ENOTA

Št. IME PARKIRIŠČA 1.1. do 19.6. 20.6. do 27.9. 28.9. do 31.12.

P07 Ribčev Laz 7 
(Labora)

1 pon. - ned. 6:00-20:00 da;  6:00-21:00 parkiranje ni 
dovoljeno

15,00 7,00 parkiranje ni 
dovoljeno

na dan od 
15.00 ure 

dalje

P10 Ribčev Laz 10  
P+R (travnik 

nasproti Kristala)

2 pon. - ned. 6:00-20:00 da;  6:00-21:00 parkiranje ni 
dovoljeno

7,00 * parkiranje ni 
dovoljeno

na dan

P14 Srednja vas 14 
P+R (Senožeta)

3 pon. - ned. 00:00-24:00 ne 2,00 4,00 ** 2,00 na dan

P23 Bohinjska Bistrica 
23 (Kobla)

3 pon. - ned. / ne brezplačno brezplačno * brezplačno /

P13 Bohinjska Bistrica 
13 (Danica)

3 pon. - ned. 6:00-20:00 da;  6:00-21:00 brezplačno 2,00 * brezplačno na dan

* cena parkiranja vključuje brezplačen shuttle prevoz do avtobusne postaje Bohinjsko jezero in Ukanc
** cena parkiranja vključuje brezplačen shuttle prevoz po cesti Voje - Vogar - Blato (do križišča za Voje in do križišča Vogar - Blato)«

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 007-9/2019/8
Bohinjska Bistrica, 28. januar 2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

4.

Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17)  in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 18. redni seji dne 
28. januarja 2021 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1. člen

S tem sklepom se zemljiščem katastrska občina 2201 Nomenj parcele 780/2, 
780/4, 780/5, 780/6, 780/8, 780/10 ukine status javnega dobra.

2. člen

Zemljiščem iz prejšnjega člena preneha status javnega dobra in se vknjižijo kot last 
Občine Bohinj.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 478-4/2021
Bohinjska Bistrica, 28. januar 2021   

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

5.

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg, 
82/20), smiselne uporabe določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
2014 – 2023, ter na podlagi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa špor-
ta(Uradni vestnik OB, št. 1/20, 6/20), je Občinski svet Občine Bohinj na 18. redni seji, 
dne 28. januarja 2021 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2021

Zakon o športu v petem členu govori o tem, da lokalna skupnost uresničuje javni in-
teres v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni 
ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti, ter s spodbujanjem in zagotavljanjem 
pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. 

Skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za ob-
dobje od 2014 do 2024 letni program sprejme Občinski svet.

Šport je kompleksen in raznolik sistem, posebno v Bohinju, sestavljen iz tako različ-
nih panog, da so programi in način vadbe izredno težko primerljivi.

Pomen športa se spreminja z razvojem znanja, tehnologije, vrednot ter načina živ-
ljenja.

Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) v občini Bohinj za leto 2021 zago-
tavlja, da bo Občina Bohinj v skladu z Odlokom o proračunu Občine Bohinj za leto 
2021, izvajalcem športnih programov namenila določen obseg finančnih sredstev 
za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih 
sredstev.

 



Občina Bohinj z LPŠ omogoča in soustvarja razvoj športa. LPŠ 2021 prav tako 
zagotavlja določen obseg proračunskih sredstev za povečanje kvalitete športne infra-
strukture v občini Bohinj.

Športne programe izvajajo društva, ter drugi izvajalci športnih programov.
Iz proračuna Občine Bohinj se za proračunsko leto 2021 za športne programe za-

gotovi sredstva v višini 121.000,00 EUR in sicer: 40.000,00 EUR za športno infrastruk-
turo in 81.000,00 EUR za programske in razvojne naloge. 

Vrednotenje in sofinanciranje programov športa v proračunu Občine Bohinj 
za leto 2021 je naslednje: 

Programi športa

Leto 2021
3601 Delovanje športnih društev in strokovno izobraževanje 3.000 Eur

- Izobraževanje, usposabljanje in  
 izpopolnjevanje strokovnih delavcev

3.000 Eur

3603 Športne prireditve 6.000 Eur

3604 Kakovostni in vrhunski nastopi športnikov 6.000 Eur

- Kakovostni šport 5.000 Eur

- Vrhunski šport 1.000 Eur

3607 Športna rekreacija 6.000 Eur

      - Športna rekreacija 4.000Eur

      - Šport starejših 1.000 Eur

      - Šport invalidov 1.000 Eur

3612 Investicije in vzdrževanje športne opreme 40.000 Eur

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ima prednostno mesto v letnem  
programu športa.

Programi za mladino

Leto 2021
3602 Šport otrok in mladine 60.000 Eur

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 5.000 Eur

Interesna športna vzgoja šolo obveznih otrok 10.000 Eur

Interesna športna vzgoja mladine 10.000 Eur

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 30.000 Eur

Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 5.000 Eur

Proračunska postavka 3612 je namenjena rednemu vzdrževanju, ter prenovi trim 
steze Kerglc.

Letni program športa v občini Bohinj za leto 2021 začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj in se uporablja od 1. 1. 2021 dalje. 

Številka: 671-0007/2020-1
Bohinjska Bistrica, 28. januar 2021

Jože Sodja
Župan Občine Bohinj
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Občina Bohinj v skladu s določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/20), Zakona o zaščiti živali (Uradni 
list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) ter Pravilnika o 
zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških 

mačk v letu 2021

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških 
mačk v letu 2021. 

2. Skupni znesek razpisanih sredstev je 1.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v 
proračunu Občine Bohinj, proračunska postavka 4056. 

3. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije mačke največ do 
višine 40 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20,00 EUR za kastra-
cijo mačka in 30,00 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofi-
nancira poseg pri največ dveh živalih.

Ostali stroški, ki morebiti nastanejo in so nujno potrebni za oskrbo živali, niso upra-
vičen strošek subvencije. 

4. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

 - imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Bohinj, 
 - podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali in sicer 

za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 10. 2021 oziroma 
do porabe sredstev. 

5. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti 
naslednjo dokumentacijo: 

 - fotokopijo originalnega računa za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali 
in fotokopijo bančne kartice. 

6. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2021. 
7. Sofinanciranje se subvencionira posameznemu upravičencu do dveh lastniških 

živali na stanovanje, oziroma hišno številko. 
8. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Bohinj ali 

po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Vse 
dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur 
pri Tanji Mencinger, tel.: 04 577 01 28, e-pošta: tanja.mencinger@obcina.bohinj.
si. Razpis ni obrazec se dobi na vložišču Občine Bohinj ali na spletni strani Občine:  
https://obcina.bohinj.si/. Upoštevani bodo le popolni in pravilno izpolnjeni obrazci. 

9. Vse prejete vloge bodo obravnavane s strani občinske uprave po vrstnem redu 
prejema. Vloge, oddane v tekočem mesecu, bodo obravnavane do 10. dne v nasled-
njem mesecu. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, bo vlagatelj pozvan, da vlogo 
dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Če tega ne bo storil, bo vloga kot nepopolna s 
sklepom zavržena. 

10. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo ob-
činske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi. Upravičencu 
bodo sredstva nakazana 30. dan po pravnomočnosti odločbe o subvencioniranju kastra-
cije ali sterilizacije mačke. 
Številka: 41010-1/2021/2
Datum: 5. 2. 2021 

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 
in 7/17) in 12. členom Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/19) je župan Občine Bohinj sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun  

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
v občini Bohinj za leto 2021

1. člen
Ugotovi se, da na dan 1. 1. 2021 revalorizirana vrednost točke za izračun nadomes-

tila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2021 za zazidana stavbna 
zemljišča znaša mesečno 0,00018341 EUR in za nezazidana stavbna zemljišča meseč-
no 0,00030567 EUR. 

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. Revalorizacijska vrednost 

točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 
2021 se uporablja od 1. 1. 2021 dalje.

Številka: 422-1/2021
Datum: 12. 1. 2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

Bohinj, 5. februar 2021RAZPISI IN OBVESTILA
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trstvo je v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2014 in Pro-
grama razvoja podeželja 2014–2020 že podprlo različne investicije 
v gozdno-lesno verigo v višini 72 milijonov evrov. V procesu nasta-
janja je nov Strateški načrt skupne kmetijske politike 2021–2027, ki 
na pod ročju gozdno-lesne verige na podlagi pozitivnih izkušenj pred-
videva nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov, kot so naložbe v uredi-
tev gozdne infrastrukture, naložbe v nakup mehanizacije in opreme 
za delo v gozdu, naložbe v predindustrijsko predelavo lesa, naložbe 
v ustanovitev skupin proizvajalcev, usposabljanje lastnikov gozdov in 
sanacija gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme. Tem ukrepom se 
bodo dodale naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva, 
naložbe v gradnjo in vzdrževanje protipožarne infrastrukture, urejanje 
hudourniških območij, osnovanje, povečevanje, izboljšanje in vzdrže-
vanje pasišč in razritih travnih površin ter usposabljanje svetovalcev.

Gozdovi so naše veliko bogastvo. Še posebej so nam pomembni v teh 
časih epidemije, ker nam pomenijo prostor, kjer lahko najdemo mir, ti-
šino, uživamo v lepotah narave, pobegnemo pred stresom vsakdanjega 
življenja in tako poskrbimo za svoje zdravje. Hvaležen sem vsem vam 
lastnikom gozdov, da z njimi ravnate skrbno. Tako si vsi skupaj pri-
zadevamo za dobrobit našega največjega naravnega bogastva. Ob tej 
priložnosti pa vas želim tudi povabiti, da v prihajajočih spomladanskih 
mesecih aktivno sodelujete pri Gozdnem dialogu v procesu obnove ob-
močnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov.
Uvodnik: mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti  
direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

V Sloveniji je preko 413.000 lastnikov gozdov, ki se med seboj raz-
likujejo po velikosti gozdne posesti, starosti, spolu, ekonomskem po-
ložaju in drugih značilnostih – vsak peti Slovenec je lastnik gozda. Tri 
četrtine slovenskih gozdov je v zasebni lasti, z njimi pa gospodarijo 
lastniki gozdov v sodelovanju z javno gozdarsko službo, ki jo opravlja 
Zavod za gozdove Slovenije.

Najbolj skrbni lastniki in lastnice gozda, po eden iz vsake od 14 ob-
močnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, so z gozdom tesno življenj-
sko povezani, skrbijo za skrbno izvedbo del v gozdu, razumejo in spoš-
tujejo večnamensko vlogo gozdov ter izvajajo in se stalno usposabljajo 
za varno in strokovno delo v gozdu. Kot taki predstavljajo zgled in 
primer dobre prakse za vse lastnike gozdov, predvsem pa za tiste, ki se 
s pravicami in dolžnostmi lastništva gozda šele spoznavajo. V 22 letih 
smo izbrali že preko 300 najbolj skrbnih lastnikov gozda, kar potrjuje 
dejstvo, da je v Sloveniji mnogo odličnih lastnikov gozda.

Tako kot je gozd naravni ekosistem, ki ga ljudje s svojimi ukrepi in 
načrti prilagajamo in usmerjamo, smo tudi gozdarji Zavoda za gozdo-
ve Slovenije na prvem mestu strokovnjaki in ljudje, šele na drugem 
pa uslužbenci, ki pripravljajo in izvršujejo upravne odločbe. Pri našem 

Mojca Dijak Grmek s Koprivnika 
med najbolj skrbnimi lastniki  
gozda za leto 2020
Zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi v letu 2020 izbral najbolj 
skrbne lastnike gozdov. Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, 
po enega iz vsake od 14 območnih enot ZGS, želimo izpostaviti za-
radi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske 
povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja 
večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi 
za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na  
področju gozdarstva.

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozda, ki je v letu 2020 potekal že 
dvaindvajsetič, je zaradi epidemije koronavirusa covid-19 potekal v 
prilagojeni obliki. Ker tradicionalne podelitve priznanj najbolj skrbnim 
lastnikom gozda ni bilo mogoče organizirati, smo se najbolj skrbnim 
lastnikom gozda pred novim letom zahvalili pisno, spodaj pa sta objav-
ljeni spletna stran in elektronska publikacija, v katerih so predstavljeni 
razlogi, zaradi katerih izbrani lastniki gozdov izstopajo s svojo skrbjo 
za gozd. Ko bodo epidemiološke razmere omogočale, bomo izbrane 
lastnike obiskali na domovih ter jim predali priznanja in simbolične 
nagrade za skrbno gospodarjenje z gozdom. Zgodbam izbranih lastni-
kov gozdov boste lahko sledili tudi na Facebook straneh Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Zavoda za gozdove 
Slovenije.

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov sicer poteka od leta 1999, 
njegov namen pa je promocija odličnosti in skrbnosti pri gospodar-
jenju v zasebnih gozdovih ter tesnega sodelovanja lastnikov gozdov z 
javno gozdarsko službo. Prav sodelovanje je ključni pogoj za uresniče-
vanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za realizacijo načrtovanih 
del in za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih. Ustrezno 
gospodarjenje z gozdovi, ki je strokovno vodeno na podlagi načrtov 
gospodarjenja z gozdovi in s pomočjo strokovnjakov javne gozdarske 
službe, zagotavlja optimalno in trajno proizvodnjo lesa in obenem ure-
sničevanje vseh ostalih ekoloških in socialnih vlog gozdov, ki jih goz-
dovi zagotavljajo celotni družbi.
Uvodnik: dr. Jože Podgoršek, Minister za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano

Cenjeni najbolj skrbni lastniki gozda,
skrb za gozd v najširšem pomenu je osnovno vodilo pri izvajanju 

gozdne politike. Očitno je, da se tega v praksi še posebej zavedate 
izbranci v akciji »Najbolj skrben lastnik gozda«, ki se lahko pohvali z 
več kot 20-letno tradicijo. Zato vam izrekam iskreno zahvalo in čes-
titke!

Sodelovanje je tista pogosta beseda, ki jo poudarjam, in pomembno 
je tudi na področju gozdarstva: zagotavlja namreč uspešno trajnostno, 
sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Pri tem velja na 
prvem mestu izpostaviti usklajeno delovanje lastnikov gozdov, jav-
nih služb in ostalih členov gozdno-lesne verige. Le s takim pristopom 
bomo uspešno gospodarili in še naprej omejevali gospodarsko škodo 
zaradi vse pogostejših naravnih ujm ter kar najhitreje obnavljali priza-
dete gozdove. Naj na tem mestu izpostavim formalni začetek Gozdnega 
dialoga v procesu obnove območnih gozdnogospodarskih in lovskou-
pravljavskih načrtov. V tem primeru je takšna oblika sodelovanja last-
nikov in gozdarskih organizacij še posebej pomembna, saj bo z načrti 
začrtano gospodarjenje z gozdovi v naslednjih desetih letih.

Prejemniki priznanja »Najbolj skrben lastnik gozda«, ki ste ob tej pri-
ložnosti deležni zaslužene pozornosti, se nujnosti sodelovanja, sploh 
pa v primeru naravnih nesreč, še posebej zavedate. Pri svojem delu 
upoštevate vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom. Zanj res zgled-
no skrbite. Zaradi ustrezne usposobljenosti in opremljenosti delate 
varno in učinkovito, kar vam omogoča primeren zaslužek. V delo z 
gozdom praviloma vključujete tudi družinske člane. 

Na ministrstvu se zavedamo, da je gozd tudi eden stebrov obstoja 
številnih slovenski kmetij. To dokazujejo tudi podpore Programa raz-
voja podeželja gozdovom, gozdarstvu in predindustrijski predelavi 
lesa, ki so je bile deležne kmetije ter podjetniki na podeželju. Minis-
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ditev poslali nov, dopolnjen statut, ki bo omogočal delovanje v javnem 
interesu. 

Upoštevajte navodila NIJZ in lokalne skupnosti, pazite nase in 
ostanite zdravi! ・

delu se pogosto spletejo trdne vezi z lastniki gozdov, te vezi pa ustvar-
jajo pogoje za sodelovanje v dobro narave in ljudi, tako lastnikov goz-
dov kot širše družbe. Prav ta povezanost nam omogoča, da skupaj v 
praksi uresničujemo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodar-
jenje z gozdom, s katerim jim pomagamo pri sanaciji posledic naravnih 
ujm ter prilagajanju na podnebne spremembe. Ta in druga gozdarska 
opravila pa so nujna za zagotavljanje pozitivnih učinkov gozdov in vse-
ga, kar nam ponujajo, za sedanjo in prihodnje generacije.

Ob izbiri jim iskreno čestitamo ter si tudi vnaprej želimo uspešnega 
sodelovanja!
Mojca Dijak Grmek, ZGS OE Bled

Mojca Dijak Grmek je lastnica kmetije Pr'Anžiču na Koprivniku. 
Kmetija je mešana; obsega 8 hektarov gozdov in 4 hektare travnikov. 
Leži v Triglavskem narodnem parku in območju Natura 2000 na nad-
morski višini 980 m. Gozdovi, ki jih je podedovala od staršev, ležijo 
na nadmorski višini od 700 do 1200 m. V drevesni sestavi prevla-
dujejo iglavci. V preteklosti so jih večkrat poškodovali snegolomi in 
vetrolomi, v zadnjem času pa jih napadajo podlubniki. Kljub vsemu ji 
s skrbnim gospodarjenjem uspeva gozdove ohranjati v dobri kondiciji 
z visoko lesno zalogo.

Večino dela pri gozdarskih opravilih opravita sin Jure ter mož Mar-
ko, ki je že 35 let zaposlen pri večjem gozdarskem podjetju pri spravi-
lu lesa. Pri negovalnih in lažjih fizičnih delih pa sodeluje vsa družina. 
Dobro sodelujejo z revirnim gozdarjem, ki jim daje dodatne nasvete oz. 
predloge, nekaj pa jih doda tudi hčerka Helena, ki zaključuje gozdar-
sko izobraževanje.

Obnova gozdov poteka deloma s sajenjem, na boljših rastiščih z 
dobrimi zasnovami pa se sestoji naravno pomlajujejo. Redno izvajajo 
obžetev in zaščito naravnega mladja. Skrbijo za meje parcel, ki so lepo 
in jasno označene. Vsako leto z družino in prijatelji tradicionalno pos-
tavijo oglarsko kopo. V preteklosti je bil to v teh krajih vir preživetja, 
sedaj pa je ohranjanje tradicije in popestritev turistične ponudbe.

Na kmetiji imajo 8 govedi. Mleko oddajajo, za domače potrebe po-
leg druge zelenjave in sadja gojijo rž in ajdo. Ne uporabljajo umetnih 
gnojil in škropiv, vsa hrana je ekološko pridelana. Telice in presušene 
krave poleti odženejo na visokogorske pašnike, na planino Goreljek, 
kjer imajo tudi svoj stan.

Kmetija Pr'Anžiču je v celoti lepo urejena. V vseh objektih je vgrajen 
les iz domačih gozdov z upoštevanjem pravil lokalne krajinske arhitek-
ture. Mojca je ena tistih lastnic z vasi na obrobju Pokljuke, ki skrbijo za 
ohranjanje tamkajšnjih gozdov in kulturne krajine. ・

Zaradi nenavadnih časov  
delovanje društva prilagajamo 
razmeram, a z veliko mero  
optimizma
Olga P. Gorišek, DU BB

V teh nenavadnih časih je delovanje društva močno okrnjeno. Izje-
ma, kjer res delujemo aktivno, skupaj z Občino Bohinj, je skrb za naše 
člane oz. vse starejše, ki so potrebni pomoči, in vse tiste, ki so sami. 

Vse člane in poverjenike obveščamo, da bomo konec januarja sez-
name članov po pošti poslali vsem poverjenikom, ki bodo na terenu 
pobirali članarino. Poleg seznama bodo dobili natančna navodila, kako 
obiskovati člane, kako varno pristopati, poverjeniki bodo dobili zaščit-
ne maske. Ko vas bodo obiskali vaši poverjeniki, vas lepo prosimo, da 
jim vsi tisti, ki potrebujete kakršno koli pomoč, to poveste. Le tako vam 
bomo lahko stali ob strani in pomagali. Pomoč pomeni tudi to, da se 
organizira varno obiskovanje in druženje tistih, ki bodo to željo izrazili. 
Tako lahko zmanjšamo tudi osamljenost.

Pisarna za zdaj ostaja še zaprta, to pa ne pomeni, da naši sodelavci 
mirujejo. Pripravljajo vse obvezne obrazce – statistike, poročila, ki jih 
mora društvo oddati za preteklo leto in so vezani na roke. Snujejo tudi 
program za letošnje leto, kot smo že povedali, bodo skušali vključiti 
vse nerealizirane aktivnosti lanskega leta. 

V teh dneh pričakujemo odločbo AJPES-a, s katero bo potrjeno, da 
delujemo na področju prostovoljstva. Na UE Radovljica pa smo v potr-

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC
za šolsko leto 2021/2022

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022 bo potekal od 
1. 3. 2021 do 5. 3. 2021.

(razpis velja od 5. 2. 2020 do 5. 3. 2020)

Zaradi epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji starši vlogo 
za vpis otroka:
• pošljete po pošti na naslov Vrtec Bohinj, Savska cesta 10, 

4264 Bohinjska Bistrica (s pripisom Vpis v vrtec),
• pošljete skenirano vlogo na elektronski naslov:  

eva.mismas@osbohinj.si. 

Za vpis je treba oddati Vlogo za sprejem otroka v vrtec in Merila 
za delo komisije v primeru, da je vpisanih več otrok, kot je prostih 
mest v vrtcu.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko ta dopolni 11 mesecev. Če je 
vpisanih otrok več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu otrok 
Komisija za sprejem otrok. V primeru prostih mest bo vpis v vrtec 
možen tudi kasneje med šolskim letom. 

Če vaš otrok 1. 9. 2021 še ne bo dopolnil 11 mesecev, izpolnite 
in oddajte Vlogo o nameri vpisa. 

V času vpisa lahko starši že vpisanih otrok oddate tudi Vlogo za 
premestitev (v vrtec v Srednji vasi). 

Vse obrazce dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca na naslovu: 
http://vrtec.osbohinj.si/ (Obrazci za vpis).

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otroka v vrtec vam 
je na voljo svetovalna delavka Eva Mišmaš (elektronska pošta:  
eva.mismas@osbohinj.si, tel.številka: 040 477 343). 

Savska cesta 10
4264 Bohinjska Bistrica

Dijaki o šolanju na daljavo
Zbrala in uredila: Ana Hlebanja, prof. slov. ekonomske 
gimnazije Radovljica

Šolanje na daljavo je danes pogosta tema, ki buri slovensko jav-
nost. O tem so razmišljali tudi gimnazijci 3. letnika na Ekonomski 
gimnaziji in srednji šoli Radovljica, ki so pri pouku slovenščine 
spoznali časopisno besedilno vrsto komentar. Da bi snov res ra-
zumeli, so za nalogo razmišljali o šolanju na daljavo, ki v tem šol-
skem letu traja že več kot tri mesece.
Nina Odar: 

Vsi učenci in dijaki se trenutno že več kot tri mesece šolamo od 
doma. Sprva sem se malce veselila, ampak le za kratek čas. Ker šolanje 
postaja dolgotrajno in naporno, že komaj čakam na ponovni prihod v 
šolo.

Tak način šolanja ni primeren, saj znanje ni pridobljeno in ocenjeno 
na pravilen način. Precej lažje bi bilo v šoli poslušati in slediti pouku 
kot pa doma vstajati ob 8. uri in imeti dve videokonferenci nekega 
predmeta na dan. Seveda sem najprej mislila, da bo šolanje potekalo 
na tak način, kot je bilo spomladi, a temu ni tako. V trenutni situaciji 
se večkrat vprašam: Koliko časa bo šolanje na tak način še potekalo? 
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Zakaj se šole ne odprejo in bi npr. pri pouku vsi ves čas nosili maske? 
Ali je smiselno sploh nadaljevati šolanje na daljavo, saj nimajo vsi ra-
čunalniške opreme ali pa si je ne morejo privoščiti? Je naše osvojeno 
znanje enako kot pred izrednimi razmerami? Kako se izobraževati še 
naprej in zdržati v teh razmerah ter opraviti vse svoje zadolžitve? 

Resnično menim, da je edina rešitev odprtje vseh šol, fakultet in 
vrtcev, saj bi le na tak način normalno lahko sodelovali in si v živo s 
sošolci pomagali. Da bi preprečili siromašenje znanja, bi šolarji morali 
biti ocenjeni, ampak na nekoliko drugačen način, torej s sprotnimi pre-
verjanji, učnimi listi, govornimi nastopi, projektnimi nalogami itd., vse 
to pa bi morali res sami narediti. Seveda ima vsak možnost goljufanja 
na vse možne načine, kar je odvisno predvsem od naše iznajdljivosti. 
Trenutni način preverjanja in ocenjevanja znanja se mi ne zdi primeren 
in ustrezen, vendar imamo zaenkrat le to. Sama se zavedam, da pridob-
ljene ocene niso vedno realne. 
Jerneja Sodja:

Za nami je že več tednov šolanja na daljavo in ne zdi se, kot da bo 
kmalu konec. Kakšne so prednosti in slabosti takega načina učenja? 
Kako se bodo posledice učenja na daljavo kazale v prihodnosti? Kakšna 
je rešitev za pridobitev enakega znanja, kot bi ga pridobili v šoli? 

Meni šolanje na daljavo ugaja, saj lahko spim dve uri in pol več, prej 
pridem iz šole domov in imam več časa za druge aktivnosti. Čeprav 
pouk poteka na drugačen način, je pri večini predmetov snov dobro 
razložena. Sama delam sproti in pri urah poslušam snov, čeprav kdaj 
pa kdaj zraven ležim v postelji ali na kavču, vseeno sledim pouku. Po-
grešam pa stik s sošolci in učitelji, pogrešam ure športne vzgoje in 
kave s prijatelji. 

Ker so okoliščine učenja precej drugačne in težje, je tudi znanje lah-
ko precej slabše. Rešitev tega problema je sprotno učenje, poslušanje 
pri urah, sodelovanje pri pouku in opravljanje domačih nalog. Vse to 
lahko počnem tudi na kavču s prigrizki in pijačo. Zelo pa pomaga tudi 
pošteno pisanje testov brez uporabe pripomočkov. 
Jure Medja:

Šolanje na daljavo, ki ga imamo že kar nekaj časa, je v nekaterih 
stvareh dobro, v nekaterih pa slabo. Problem šolanja na daljavo je, da 
se zaradi težje posredovane razlage učenci manj naučimo in imamo 
nižji standard znanja. Zdi se mi, da bomo na maturi in kasneje na višjih 
šolah ali fakultetah mogoče manj uspešni. 

Po mojem mnenju bomo imeli šolanje na daljavo še kar nekaj časa 
zaradi ponovnega povečanja okužb, zato bi bilo dobro, da bi se številke 
začele obračati navzdol in da bi počasi začeli sproščati ukrepe. Šolanje 
na daljavo mi je všeč, saj se mi ni treba vsak dan voziti v šolo in zaradi 
šole na daljavo ne občutim toliko stresa, kot če bi bil v šoli. 
Nika Markelj:

V zadnjih tednih smo šolo opravili kar doma izza zaslonov naših ra-
čunalnikov. Meni je to seveda zelo spremenilo potek dneva in količino 
učenja, vendar precej na bolje. V tem času sem se že navadila na tako 
šolanje in mi je kar všeč, saj se mi ni treba zbujati tako zgodaj in nato 
loviti avtobusa ter začetka pouka. Dan poteka veliko bolj mirno, čeprav 
imamo dnevno veliko videokonferenc. Tako šolanje mi ne povzroča 
težav in mislim, da tudi drugim sošolcem ne prav dosti.   

V decembru smo imeli tudi veliko testov, na katere smo se morali 
pripraviti. Čeprav smo imeli možnost prepisovanja, sem se jaz kljub 
temu naučila obravnavano snov. Upam, da so se tudi ostali. ・

Razstava Albin Polajnar,  
Slikar Bohinja
Ana Debeljak, Gorenjski muzej

V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici bo od petka pred kul-
turnim praznikom, 5. februarja, na ogled razstava bohinjskega slikarja 
Albina Polajnarja. 

Zanimiva in živahna ustvarjalna pot Albina Polajnarja je vzporedna 
z njegovo življenjsko zgodbo. Prvič se je predstavil na »potujoči razsta-
vi«, prirejeni po koncu druge svetovne vojne v Bohinju, kjer so njegova 
likovna dela med vožnjo po kraju razkazovali kar z lojtrnika. Vojna leta 
so zaznamovala mladega Polajnarja, v njem se je ves ta čas stopnjevala 
želja po umetniškem poklicu. Po študiju na likovni akademiji v Beo-

mladina in izobraževanje, kultura

gradu se je vrnil domov v Bohinjsko Bistrico in poleg poučevanja na 
domači osnovni šoli neprestano ustvarjal ter razvijal svoj likovni zna-
čaj. Navezanost na okoliš Bohinjskega jezera in občutljivost doživljanja 
lepote narave ter pokrajine sta umetnika vodili do svojstvenega likov-
nega izraza. 

Barve narave, ki so temelj Polajnarjevega likovnega izraza, so s svoji-
mi močnimi toni in ekspresivnim izrazom zaznamovale slikarjev opus. 
Od začetkov v štiridesetih letih, ko je svoje likovno ustvarjanje začel 
graditi na osnovah realizma, do kasnejših likovnih del, kjer je ekspe-
rimentiral z različnimi materiali in dodatki, s katerimi je dosegal celo 
kiparske učinke na platnu. 

Polajnar je v svojem slikarskem izrazu združeval prvine realizma, 
impresionizma, ekspresionizma in fauvizma. Ta metoda mu je omogo-
čala prepričljiv izraz razpoloženjskega doživljanja in trenutnega vtisa, 
ob tem pa zajela še resnično podobo narave.

V sicer mnogovrstnem naboru motivov prevladujejo krajinske slike 
Bohinjskega jezera in okolice, Mostnice, Triglava, Save Bohinjke s šte-
vilnimi bregovi, bohinjskih vasi, naslikanih v različnih letnih časih in 
dnevnih svetlobah, zaselkov ter umetnostnih in kulturnih spomenikov. 
Slikovita korita bohinjske reke Mostnice, ki že sama po sebi odsevajo 
ustvarjalnost narave, je Polajnar slikal celo življenje. Ob uporabi oljnih 
barv na platno se je občasno lotil tudi drugih slikarskih tehnik.

Albin Polajnar je bil rojen 1924 v Bohinjski Bistrici. Več let si je 
prizadeval za delovanje likovnega društva ALPALIK. Bil je član Zveze 
druš tev likovnih umetnikov Slovenije in Likovnega društva Kranj. Za 
svoje delo je prejel Prešernovo nagrado Gorenjske in Linhartovo plake-
to Kulturne skupnosti Radovljica. Do smrti leta 2016 je živel in ustvar-
jal v Bohinjski Bistrici.

Razstavo si bo mogo-
če ogledati od petka, 5. 
februarja 2021, dalje 
in bo predvidoma na 
ogled do maja 2021. 
Zaradi trenutnih epi-
demioloških razmer 
otvoritve žal ne bo. Ob-
veščamo pa vas, da se 
s februarjem odpiralni 
čas muzejev v Bohinju 
spreminja, odprti bodo 
vse dni, z izjemo pone-
deljkov, od 10. do 12. 
ure in od 16. do 18. 
ure. 

Muzej bo izjemoma 
odprt tudi v ponede-
ljek, 8. februarja, na 
Prešernov dan, državni 
kulturni praznik.

Vabljeni! ・

Zima ob Savi, olje, platno, 1981.

Foto: družinski arhiv
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Bohinj na ponuja resnično bogato zgodovino, tako na področju gos-
podarstva, turizma in športa. Bohinj je bil znan kot mondeno središ-
če zimskega športa. Pri nas so se zbirali vsi najboljši športniki sveta, 
lahko smo zelo ponosni, da letošnjega februarja obeležujemo 100 let 
od prvega državnega rekorda, ki ga je leta 1921 postavil v Bohinjski 
Bistrici Joža Pogačar, skočil je natanko 9 metrov. Na tekmovanju so se 
takrat zbrali vsi najboljši skakalci iz cele Jugoslavije. Skoki so se zelo 
hitro razvijali, dosegali vse večje daljave. Nato so na Poljah zgradili 
Hanssenovo skaklanico, 50 metrsko, takrat »velikanko« največjo ska-
kalnico v Jugoslaviji in tretjo največjo na svetu. Vse od leta 1921 in do 
leta 1934 so vsa večja tekmovanja tudi mednarodnega kova potekala 
tukaj v Bohinju, šele po letu 1934 so se skoki preselili v Planico, kjer 
imamo najmodernejši nordijski center na svetu. Skoki so v 100 letih 
zelo napredovali, tako da je trenutni državni rekord v lasti Petra Prev-
ca, natanko 250 metrov. Pripravljeno smo imeli tudi pestro dogajanje 
na skalnici, vendar zaradi situacije, ki nam prepoveduje organiziranje 
dogodkov, bomo le to speljali v poletnem času. Smo se pa spomnili na 
ta dogodek v obliki klubskega koledarja, ki je izšel v omejenih količi-
nah in se vam še enkrat lepo zahvaljujemo za prostovoljne prispevke.

V klubu, kjer gojimo ta prekrasen šport, letošnjo zimo tekmujeta 
samo sestri Komar, Katra in Tinkara. Tinkara je nanizala kar nekaj le-
pih uvrstitev med najboljšo deseterico v Alpskem pokalu, ki so pote-
kala v Avstriji in Nemčiji. V nemškem Oberhofu je osvojila 5. mesto, 
kar je njen najboljši dosežek do sedaj. Starejša od sester, Katra, pa 
tekmuje na najvišjem nivoju, na tekmah Svetovnega pokala se uvršča 
med dobitnicami točk. V februarju imajo punce tudi največ tekmovanj 
z vrhuncem mladinskega in članskega svetovnega prvenstva. Kakšne 
uvrstitve bomo dosegli in če bomo dobili v zbirko kakšno novo meda-
ljo, pa bomo poročali na naši FB strani. ・

Svetovno prvenstvo v biatlonu – 
Pokljuka 2021
Katarina Košnik

Pokljuka je edinstveno naravno okolje, zaščiteno z zakonom 
o Triglavskem narodnem parku in često cilj številnih ljubiteljev 
narave. V tem izjemnem okolju so tudi odlični pogoji za športne 
aktivnosti, kar smo tudi prepoznali in v preteklosti večkrat do-
kazali, da Pokljuka predstavlja tudi izjemno okolje za vrhunske 
športne prireditve. Od 9. do 21. februarja se bo na Pokljuki odvilo 
Svetovno prvenstvo v Biatlonu.

»V veliko čast nam je, da se tako pomemben športni dogodek, kot 
je svetovno prvenstvo, dogaja prav pri nas, v Bohinju. Bohinj s tem 
dogodkom stopa ob bok velikim ali pa malim krajem v Evropi in svetu, 
kjer gostijo podobna tekmovanja,« je v svojem nagovoru ob svetovnem 
prvenstvu zapisal bohinjski župan Jože Sodja. O naši povezanosti s tek-
movanji pa pričajo tudi številni prostovoljci iz Bohinja, ki vsako leto 
pomagajo organizatorjem pri izvedbi 
tekmovanj.

To leto, ne zgolj zaradi dejstva, da 
gre za svetovno prvenstvo, ampak 
tudi zaradi naše bogate športne tra-
dicije, bo posebno leto. Že leta 1921 
smo nam reč v Bohinju sooblikovali 
sodobno mednarodno podobo zimskih 
športov in z drugimi alpskimi narodi 
tlakovali pot do zimskih olimpijad.

Kot je spomnil direktor Turizma Bo-
hinj Klemen Langus, smo tekli in stre-
ljali v Bohinju že davno nazaj: 

»Kdo bi si mislil, da se v Bohinju 
ob letošnjem svetovnem prvenstvu v 
biatlonu lahko ozremo zgolj 100 let 
nazaj pa ugotovimo, da bohinjskemu 
človeku kombinacija smuči in puške 
nista tuja. ko si je v borbi za preživetje 
v trdih zimah Bohinjec na rame nadel 
puško, si potem z jermeni na nogah 
povezal nekaj takega, kar bi bilo danes 

kultura, šport

Pravljične minutke in Literarni 
utrinki
Silva Kos, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Foto: arhiv SSK Bohinj
Škrat Jurček, uradna maskota 
svetovnega prvenstva, avtor: 

Gorazd Vahn

Foto: arhiv Knjižnice ATL

Knjižnica je prostor, kjer je zbranih tisočero zgodb. Vsaka nam ob 
branju pričara novo pokrajino domišljijskega sveta. A le malokdaj po-
mislimo, da nam je relief te pokrajine zarisal avtor. Pesniki, pisatelji, 
pravljičarji ostanejo v ozadju, ko nas posrka zgodba. V novem letu smo 
se v Knjižnici A. T. Linharta odločili, da jih postavimo v ospredje. Začeli 
smo s projektoma Literarni utrinki in Pravljične minutke. K sodelova-
nju smo povabili ustvarjalce iz domačega okolja, da sami preberejo 
odlomke iz svojih del. Tako so nastali kratki filmi Petre Mlakar, Bar-
bare Hanuš, Natalije Šimunovič, Majde Srna in Ingrid Peinkicher. Dela 
Polone Škrinjar sta prebrali hčerka Polona Zalokar in vnukinja Lucija 
Benedičič. K sodelovanju bomo v prihajajočih mesecih povabili tudi 
avtorje iz gorjanske, blejske in bohinjske občine. 

Literarni utrinki so odlomki iz del za odrasle in jih objavljamo ob tor-
kih na knjižničnem profilu na Facebooku, Instagramu in Youtubu. Ob 
četrtkih pa je čas za otroške Pravljične minutke. Če jih boste zamudili, 
vam bodo na voljo tudi na naši spletni strani. Poskrbeli bomo, da ne 
ostanejo zgolj enkratni utrinki, ki utonejo v pozabo, ampak kot dobre 
zgodbe pustijo svoj pečat v gledalcu, bralcu in času. Spremljajte nas. ・

Pred 100 leti so se skoki rodili v 
Bohinju
Brane Iskra, trener A-Pro., SSK Bohinj
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prepoznano nekje med smučmi in krplji, ter šel na lov, je »ujagal« tisto, 
kar se danes v biatlonu imenuje tarča.

Za preživetje teh neskončnih zim je bohinjski človek moral biti disci-
pliniran, potrpežljiv, a tudi hiter in z dobro mero natančno odmerjenih 
eksplozivnih reakcij, da ga je na koncu lahko vaška žirija s trofejo raz-
glasila za zmagovalca ... čeprav je premagal le nekaj deset sosedov ...

Vrline starodavnih Bohinjcev so, tudi v današnjem, sodobnem času, 
v prvi vrsti vrline športnikov – biatloncev. zato ni naključje, da se je 
osrednji slovenski biatlonski center razvil ravno pri nas, v Bohinju, na 
Pokljuki.

Najbolj iskreno in od srca ste vsi ljubitelji biatlona dobrodošli na 
Pokljuki v Bohinju, kjer je ta šport že zdavnaj presegel etiko lova in 
tekmovalnosti domačinov. če kdo, potem tukaj razumemo, zakaj so 
vrednote tega športa vtkane predvsem v spoštovanje odnosa človeka 
do narave in najbolj v vrednote domačinov, kjer je vsak Bohinjec že v 
genih biatlonec.«

Poleg tega, da se bo letošnje Svetovno prvenstvo v biatlonu od-
vijalo v občini Bohinj, je za našo občino pomembna novica tudi ta, 
da je v ženski ekipi za nastop na prvenstvu tudi mlada bohinjska 
biatlonka Lena Repinc. Lena si je pravico nastopanja priborila s svo-
jimi odličnimi rezultati v letošnji sezoni, tako na domačih državnih 
prvenstvih kot tudi na mednarodnih tekmah. Ker zanjo v živo ne bo 
možno navijati, vabimo k ogledu prenosov tekem in navijanje zanjo 
in za ostale slovenske tekmovalce preko TV prenosov. Lena je še 
mladinka, zato gre na Pokljuko tekmovati z namenom pridobivanja 
izkušenj in spoznavanja sotekmovalk na najvišji svetovni ravni. Nje-
ne vtise s prvenstva bomo predstavili v naslednji številki Bohinjskih 
novic, ko bo konec prvenstva in preden se odpravi na Mladinsko 
svetovno prvenstvo v biatlonu v Obertilliach.

Spored
 - Sreda, 10. februar, ob 15.00: Mešana štafeta - 4 x 7,5 km
 - Petek, 12. februar, ob 14.30: Šprint (M) - 10 km
 - Sobota, 13. februar, ob 14.30: Šprint (Ž) - 7,5 km
 - Nedelja, 14. februar, ob 13.15: Zasledovalna tekma (M) - 12,5 km in 

ob 15.30: Zasledovalna tekma (Ž) - 10 km
 - Torek, 16. februar, ob 12.05: Posamična tekma (Ž) - 15 km
 - Sreda, 17. februar, ob 14.30: Posamična tekma (M) - 20 km
 - Četrtek, 18. februar, ob 15.15: Mešani pari - 6 km + 7,5 km
 - Sobota, 20. februar, ob 11.45: Štafeta (Ž), 4 x 6 km in ob 15.00: 

Štafeta (M), 4 x 7,5 km
 - Nedelja, 21. februar, ob 12.30: Skupinski štart (Ž) - 12,5 km in ob 

15.15: Skupinski štart (M) - 15 km ・

Novičke Smučarskega društva 
Bohinj
SD Bohinj

POŠTA IN TRGOVINA TINKA

Tinka, Tina Žvan s.p.

Srednja vas v Bohinju 79

4267 Srednja vas v Bohinju

Delovni čas: PON 9-14
TOR 9-14,16-18
SRE 9-14,16-18
ČET 9-14 PET 9-14,

Stalna ponudba:

- poštne storitve
- oblačila od rojstva naprej
- igrače
- sveče
- pisarniški pripomočki

Stalna ponudba:

Foto: arhiv SD Bohinj

V letošnji malo posebni sezoni teka na smučeh in biatlona so do-
voljena zgolj tekmovanja na najvišji ravni. Odpovedanih je bilo že kar 
nekaj tekmovanj za mladinske kategorije na mednarodni ravni. Tako 
nadaljevanje sezone poteka samo v absolutnih članskih kategorijah. 
Zato je letos privilegij tekmovati, uspehi pa so zato še toliko bolj sladki 
in prigarani. 

Fantje tekmujejo v smučarskih tekih in nizih državnih prvenstev. 
Izmenjava se zgolj tehnika teka.  V začetku januarja je tekmovanje po-
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tekalo še na domači Pokljuki. Tam je Boštjan K. na 3x3 km, v klasični 
tehniki osvojil naziv državnega prvaka. Ostali so se uvrstili od 7. do 
11. mesta. 

Fantom se je v sredini januarja, v tekmovalnem sistemu, pridružila 
tudi Iza J., ki je svoje tekmovanje zaključila na 25. mestu. Boštjan K. si je 
v tekaškem sprintu pritekel 11. mesto. Nedeljsko jutro je bilo še posebej 
mrzlo (-16°C). Kljub nazavidljivim tekmovalnim pogojem si je Boštjan 
K. na 15 km prosto, pritekel ponovni naslov državnega prvaka. Mlajši 
mladinci so tekli na 10 km in se ponovno zvrstili od 8. do 14. mesta. 

Zadnji vikend v januarju je pod Poncami, ponovno potekalo tekmo-
vanje v državnem prvenstvu, v klasični tehniki. Zaradi novo zapadlega 
snega je bila velika težava pri pripravi smuči. Kljub vsem tegobam, 
pa so naši tekmovalci tekmovanje zaključili. Tjaž Z. se je uvrstil na  
8. mesto, Gašper P. na 9. mesto, Martin J. na 11. mesto ter Nino 
Rozman na 13. mesto.

Naše tri biatlonke so v začetku meseca januarja odpotovala v Nem-
čijo, kjer se je v Arberju začel niz IBU tekmovanj v biatlonu. Članice 
našega društva  so bile najmlajše tekmovalke. V starosti pod 20 let 
je bilo le še 9 tekmovalk iz drugih držav. Na sprinterski preizkušnji je 
bila najboljša Lena R., ki je z dvema zgrešenima streloma in 26. časom 
teka zasedla 33. mesto. Kaja M. in Kaja Z. sta v cilj prišli na 91. in  
104. mestu. Na drugem tekmovanju v Arberju je najboljšo uvrstitev 
dosegla Kaja M., ki je z enim zgrešenim strelom, pritekla na 39. mesto. 
Na 74. mesto se je uvrstila Kaja Z. Lena R. si je pristreljala 78. mesto. 
V štafeti sta se pomerili Kaja M. in Lena R., skupaj z Živo in Klaro, ki so 
Slovenijo pripeljale do 8. mesta. 

Predzadnji teden v januarju se je nadaljevalo niz tekmovanj v Arber-
ju. Na najdaljši preizkušnji, 12,5 km je bila najuspešnejša Lena R., 
ki je zasedla odlično 5. mesto. Na prvem postanku je zgrešila samo 
eno tarčo, v nadaljevanju pa je svojo nalogo opravila brezhibno. Njen 
zaostanek za prvo uvrščeno je znašal 44,7 sekunde. Kaja M. in Kaja 
Z. sta preizkušnjo zaključili na 73. in 79. mestu. Po dnevu premora 
se je v petek nadaljevalo tekmovanje za IBU pokal in sicer v sprintu. 
Naše biatlonke so tekmovanje zaključile na Lena R., 27. mesto, Kaja Z.,  
72. mesto in Kaja M., 96. mesto. 

IBU pokal v nemškem Arberju, ki je potekal od 14. januarja se je 
zaključil z preizkušnjo v mešanih štafetah. V dopoldanskem času je po-
tekalo tekmovanje dvojic, kjer je tekmovalo 28. ekip. Lena R. je skupaj 
z Antonom V. Slovenijo pripeljala na 11. mesto. Na drugi preizkušnji 
dneva, v mešanih štafetah pa je nastopilo 23. ekip. V štafeti je tekmo-
vala tudi Kaja Z. Štafeta je na koncu s tremi kazenskimi krogi in osmimi 
popravami prišla na 14. mesto. 

Naslednja prizorišča tekmovanj so potekala v poljskem Dušniki 
Zdroju, kjer se je s posamično preizkušnjo pričelo odprto evropsko 
prvenstvo v biatlonu. Na 15-kilometerski preizkušni so dekleta zasedla 
50. mesto Lena R., 64. mesto Kaja Z. in 111. mesto Kaja M. V sprin-
terski preizkušnji je bila najboljša slovenka Kaja Z., ki si je s 33. mesto 
zagotovila tudi pravico do sodelovanja na zasledovalni tekmi. Lena 
Repinc se je uvrstila na 64. mesto, Kaja M. pa na 114. mesto. Na zasle-
dovalni tekmi je Kaji Z. dobro uvrstitev spodneslo zadnje ponesrečeno 
streljanje, ki jo je uvrstilo na 52. mesto. 

Vsaka dobra uvrstitev daje le še dodatno motivacijo in zagon tekmo-
valcem. Veseli nas, da je zanimanje za tek na smučeh naraslo. Tudi lepo 
urejene proge po Spodnji in Zgornji dolini so več kot dobro obiskane. ・

Zahvala PGD Savica - Polje
Darko Loncnar, predsednik

Lansko leto je bilo za vse nas nenavadno, polno preprek in pre-
senečenj. Če bi nas povprašali kako leto poprej, ali bi se odpovedali 
tradicio nalnemu raznašanju gasilskih koledarjev od hiše do hiše, bi 
vam zagotovo odvrnili, da to ne pride v poštev. Ob tej situaciji pa smo 
uvideli, kako hitro lahko postanemo ranljivi in nemočni kljub gorečim 
željam. Ne glede na vse dogajanje, predvsem z epidemijo koronaviru-
sa, pa ste se krajanke in krajani ponovno izkazali v svoji srčnosti in 
pripravljenosti pomagati našemu prostovoljnemu gasilskemu društvu 
v obliki prostovoljnih prispevkov. 

V imenu PGD Savica - Polje se zahvaljujem vsem krajankam in kra-
janom za vaš prispevek našemu prostovoljnemu gasilskemu društvu. 
Ostanite zdravi. ・

Sprejemamo naročila za sveže in
suhe ikebane, žalne ikebane,

šopke, poročne šopke in
aranžmaje ter aranžmaje daril.

Velika izbira sveč.

NOVO   NOVO    NOVO   NOVO

CVETLIČARNA NOVAK
pri pokopališču na Bledu

040 887 169, 041 655 987, 040 887 112
DEŽURNA SLUŽBA:
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Na GFP se trudimo ustvariti takšne pogoje dela, da lahko dijaki 
poleg izpolnjevanja obveznosti v šoli uspešno razvijajo tudi svoja 
močna področja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
je prepoznalo potrebe učencev športnikov in naše kakovost no 
delo ter nam omogočilo, da v šolskem letu 2021/22 vpisujemo 
v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE. S tem se 
bomo lahko izognili omejitvi vpisa, ki smo jo imeli zadnja leta. 

Na GFP ima več kot tretjina dijakov status športnika, zato so 
športniki razporejeni v vse programe in oddelke in se jim indivi
dualno prilagajamo. Z novim športnim gimnazijskim oddelkom 
bo delo še kakovostnejše, saj so športni oddelki manjši in zato 
individualne prilagoditve lažje. Na GFP so se tudi v preteklosti 
šolali številni dobri športniki: športnika leta 2020 Primož Rog-
lič in Anamarija Lampič, brata Peter in Domen Prevc, Žan Ko-
šir, Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anže Lanišek, Grega Žemlja, 
zlati maturant Alex Cisar in mnogi drugi.

Gimnazijski programi se razlikujejo v predmetniku. Za eko
nomsko gimnazijo je značilno, da ima ekonomijo, podjetništvo 
in poslovno informatiko, nima pa fizike. Gimnazijski program 
s svojo širino in splošnostjo spodbuja ustvarjalnost, razvija 
mnoge različne sposobnosti in omogoča širino znanja. Športni 
oddelki imajo predmetnik zelo podoben, le nekateri predmeti 
in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek gim
nazije in ekonomske gimnazije se lahko vpišejo kandidati, ki 
trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske 
rezultate. Ti dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo 
več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. Za delo z dijaki 
športniki nam je Olimpijski komite Slovenije podelili certifikat 
»Športnikom prijazno izobraževanje«.

Naši nekdanji dijaki niso le uspešni športniki, ampak so uve
ljavljeni podjetniki, raziskovalci, likovniki, glasbeniki … Za 
mladost nike je zelo pomembno, da jim šola zmore prisluhniti, 
da lahko razvijajo svoje potenciale. Tudi v času izobraževanja na 
daljavo je treba pri dijakih razvijati njihova močna področja. V 
trenutnih razmerah je neprestana motivacija še pomembnejša. 
Z dijaki smo tako v januarju organizirali projekte in delavnice, 
s katerimi smo razvijali tudi mehke veščine, Nefiksov karierni 
dan 2021, projekt Case study – Študija primera in delavnico He
roji furajo v pižamah, na kateri je sodeloval tudi naš nekdanjim 
dijak, alpski smučar Štefan Hadalin.

Na GFP se nam zdi najpomembneje, da dijaki pridobijo dovolj 
znanja, poguma in podjetnosti, da znajo in zmorejo razviti svoje 
potenciale. Dijakom je treba neprestano vlivati samozavest in jih 
spodbujati pri odkrivanju priložnosti. 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v šolskem letu 2021/22 v NOV PROGRAM –  
ŠPORT NI ODDELEK GIMNAZIJE. Tako kot do sedaj bomo vpisali tudi dva oddelka gimnazije, dva 
oddelka ekonomske gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini športni  
oddelek v Sloveniji v strokovnih gimnazijah. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo.
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POGREBNA SLUŽBA ZVONČEK
Dežurna služba 24 ur: 041/ 963-031

SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK
SMO EDINA GORENJSKA SPLOŠNA GIMNAZIJA S ŠPORTNIM 

ODDELKOM

MATURITETNI TEČAJ

varna in urejena šolaü
odlični pogoji za delo in izvajanje pouka ü

v dopoldanskem času
odlični športniki so odlični dijakiü
izvajanje  dopolnilnega in dodatnega ü

pouka 
možnost pridobivanja dodatnega znanja ü

s področja naravoslovja, umetnost, 

informatike, jezikov 
možnost izobraževanja na daljavoü
nadpovprečni uspeh na maturiü
dijaki dosegajo odlične rezultate na ü

državnih in mednarodnih tekmovanjih iz 

znanja in športa 
dijakom so ponujene številne obšolske ü

dejavnosti s področja znanosti, kulture in 

športa
napovedano ustno ocenjevanje pri vseh ü

predmetih in v vseh oddelkih
šola je dostopna za gibalno ovirane ü

dijake
sodelovanje v številnih projektihü
dijakom nudimo za malico šest menijevü

brezplačna izposoja učbenikov iz ü

učbeniškega sklada za dijake 1. letnika

Informativni dan
v petek, 12. 2. 2021

 
ob 9.00 in 15.00    in

v soboto, 13. 2. 2021
ob 9.00 uri

M - 041 889 610

www.sir.si

e - bohinjska.sirarna.doo@siol.net

MLEČNI IZDELKI 
Pokličete, naročite, prevzamete.

Novice s Srednje šole Jesenice
Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo v programih predšolska 
vzgoja, zdravstvena nega, strojni tehnik, mehatronik operater 
in pomočnik v tehnoloških procesih. Delamo dobro, saj smo 
v preteklih dveh letih imeli diamantne in zlate maturante v 
vseh treh štiriletnih programih. Prag Srednje šole Jesenice je 
letos prvič prestopila tudi Karin Mihelčič  iz Srednje vasi v  
Bohinju. Karin je povedala: »Šolanje na Srednji šoli Jesenice 
poteka veliko bolje, kot sem pričakovala. Pouk na daljavo pote-
ka zelo dobro, saj dobra organizacija in izvedba zelo olajša tak 
način izobraževanja. Na kratko povedano, šolanje na Srednji 
šoli Jesenice poteka odlično.«
Čas, ko učilnice samevajo, smo izkoristili tudi za nadaljevanje 
obnove šole. Zamenjali smo streho in končali nujno sanacijo 
sten stavbe šole. Trudimo se, da bi dijakom zagotovili dobre 
pogoje za izvajanje pouka. Letos smo tako prenovili plesno 
učilnico, dobili pa smo tudi nov glasbeni studio. Prenovili bomo 
tudi učilnico za mehatroniko. Urejamo nov kabinet za kozme-
tiko. Dijaki zdravstvene nege bodo že septembra lahko izbirali 
med predmetom Nega kože in nohtov in predmetom Giba-
nje za zdravje in rehabilitacija. Izbirna predmeta bosta odlična 
podlaga za vse, ki bi želeli svojo poklicno pot nadaljevati v sme-
ri kozmetike ali fizioterapije.
Srednja šola Jesenice želi biti tudi športnikom prijazna šola. S 
tem šolskim letom smo tako tudi prvič omogočili dijaku s statu-
som vrhunskega športnika, da bo vse obveznosti letnika opravil 
na daljavo, ne glede na to, kako poteka pouk za ostale dijake. 
 

VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE  

V PETEK, 12. 2. 2020 IN V SOBOTO, 13. 2. 2020

več na www.ssj-jesenice.si
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IZDELAVA LESNIH BRIKETOV

LESNI ODREZKI ZA KURJAVO

SMREKOVE IN MACESNOVE TRESKE

SKODLARSTVO BOHINJ NEJC DIJAK S.P.

ZOISOVA ULICA 30A, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

TEL: 040 415 210

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

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

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

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

Poslovni center Union 
Ljubljanska cesta 11 

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

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd   1 12/02/15   08:04

Picerija Ukanc
Prohotel d.o.o.

Pred dostavo vas pokličemo in naročilo prevzamete zunaj! Naši zaposleni

pri delu uporabljajo vsa zaščitna sredstva za preprečevanje širjenja virusa.

Ukanc 20
4265 Bohinjsko jezero

od srede do nedelje od 12.00 do 19.00 v območju 10 km

(Ukanc, Ribčev Laz, Stara Fužina, Studor,

Srednja vas, Kamnje, Bohinjska Bistrica)

Naročila sprejemamo na

059 95 57 87

DOSTAVA HRANE NA DOM

(pica, solata, burger, ...)


