
GLASILO OBČINE BOHINJ
Bohinjske novice

5

AKTUALNO

Oj, Triglav, moj 
dom – občinski 

kulturni praznik

8

TURIZEM

Brezplačno 
 preizkusite 

 električni avto

10

IZ NAŠIH KRAJEV

Podlubniki 
v bohinjskih 

 gozdovih

33

KULTURA

Velikonočne 
šege in  navade v 

župniji 
sv.  Martina, 

drugi del

37

ŠPORT

V Planico 100 
 bohinjskih 

otrok

LETO XXI 6. APRIL 2018 ŠTEVILKA 4

 Foto: Katarina Košnik

Bohinj pridobil srebrni znak Slovenia Green



9 turizem in gospodarst vo

v mistični svet legend in mitologije so se brez prave opreme in brez 
pravih izkušenj podali v neznano in zagotovo pisali izjemno zgodbo.

Prvič je vedno nekaj posebnega in verjamemo tudi izjemnega. Vabi
mo vas, da vašo izkušnjo, vse zanimive prigode in pripetljaje ob prvem 
vzponu na našega očaka prenesete v pisano besedo, lahko tudi s prilo
ženo fotografijo in jo delite z nami.
Razpisni Pogoji:

Na natečaju s svojimi zgodbami lahko sodeluje vsak, ki bi z nami 
želel deliti svojo izkušnjo. Prosimo pa vas, da zavoljo nagrajevanja pri
pišete tudi vaše podatke: ime in priimek, naslov ter telefonsko številko. 
Vse zgodbe, ki jih bomo objavili, bodisi na spletni strani ali v Sloven
skih novicah bomo podpisali z vašim imenom in priimkom, v kolikor to 
ne želite, to pripišite ob prijavi na natečaj.

Vaše zgodbe pošljite po elektronski pošti na naslov: info@bo-
hinj.si najkasneje do 26. avgusta 2018.

Najbolj zanimive bomo tedensko objavljali na naši spletni stani: 
www.bohinj.si/triglav 240, družabnih omrežjih in v Slovenskih novi
cah, prav vse pa tudi nagradili s spominskim darilom ob letošnji oblet
nici.

Ob zaključku natečaja bo strokovna komisija izbrala tri najboljše 
zgodbe, ki bodo posebej nagrajene.
1. nagrada: Darilo Bohinj Eko Hotela - Dvodnevni Bohinj Eko 
Hotel Superior paket (dve nočitvi za dve osebi s polpenzionom in 
brezplačen vstop v bazene Vodnega parka Bohinj)
2. nagrada: Paket Bohinj mega+ za dve osebi, ki vključuje: vožnjo s 
turistično ladjo po Bohinjskem jezeru, povratno vožnjo z gondolo na 
Vogel, kosilo Lačni gams ali Lačni polh na Voglu, vstopnino k slapu 
Savica, vstopnino v koritih Mostnice, obisk cerkve sv. Janeza Krstnika 
in vstopnino za obisk v izbranem muzeju v Bohinju.
3. nagrada: Paket izbranih izdelkov blagovne znamke Bohinjsko/
From Bohinj. Prvi trije nagrajenci bodo prejeli tudi darilo Sloven-
skih novic.

Avtorje nagrajenih zgodb bomo povabili v Bohinj, kjer bo 2. sep
tembra 2018 ob 21. uri oddaja Pozdrav iz Bohinja s prenosom v živo 
na prvem programu Televizije Slovenija in jim v okviru oddaje nagrade 
tudi podelili. ・

Osnovnošolci spoznavali pomen 
mokrišč 
Tina Markun, TNP

Javni zavod Triglavski narodni park je ob svetovnem dnevu mokrišč 
pripravil tri delavnice za skupaj 82 učencev OŠ dr. Janeza Mencin
gerja Bohinjska Bistrica in OŠ Simona Kosa Podbrdo za ozaveščanje 
o pomenu mokrišč za ohranjanje biotske pestrosti. Mokrišča so po
membno življenjsko okolje za številne vrste ptic in druge organizme. 

Vabilo k sodelovanju: prijave do 
15.  aprila
Turizem Bohinj

Turizem Bohinj ponovno vabi k sodelovanju študente, upokojence 
in druge zainteresirane, ki bi želeli opravljati delo na sledečih delovnih 
mestih:

Študenti:
• pobiranje pristojbine za urejanje poti v korita Mostnice,
• vodniki na turistični ladji,
• mobilna info točka,
• pomoč pri upravljanju plovbnega režima,
• delo oskrbnika v Planšarskem muzeju, muzeju Tomaža Godca in 

Oplenovi hiši,
• skrb za čistočo obale jezera,
• parkirnina,
• pomoč na prireditvah.
Zaželeno je znanje vsaj dveh tujih jezikov. Za delo na turistični ladji 

je obvezno znanje angleškega in nemškega jezika. 
Upokojenci
Zainteresirane in izbrane upokojence bi obremenili z delom, ne več 

kot 60 ur mesečno, tako da dodatno delo in dodaten zaslužek ne bo 
vplival na višino vaše pokojnine. Vašega sodelovanja pa si želimo pred
vsem zaradi bogatih izkušenj, znanja in poznavanja Bohinja, kar je do
brodošlo ob srečevanju z gosti na terenu. Iščemo sodelavce za sledeča 
delovna mesta:
• pomoč pri upravljanju plovbnega režima,
• delo oskrbnika v Planšarskem muzeju, muzeju Tomaža Godca in 

Oplenovi hiši,
• skrb za čistočo obale jezera,
• parkirnina,
• pomoč na prireditvah.
Kandidate bomo izbrali na podlagi prijav in CVja, ki mora biti pri

ložen k prijavi. Po izteku roka za prijavo, ki je 15. april 2018, bomo 
prijavljene kandidate povabili na razgovor. Kandidate bomo izbrali na 
podlagi razgovora in izpolnjevanja pogojev, ki so zahtevani za opravlja
nje določenega dela.

Prijave pošljite na Turizmu Bohinj, na elektronski naslov: info@bo
hinj.si ali po pošti, Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko 
Jezero, najkasneje do 15. aprila 2018. Za vse dodatne informacije nas 
lahko pokličete na številko: 04 574 75 90. ・

Vabilo k sodelovanju
KS Stara Fužina - Studor

Krajevna skupnost Stara Fužina  Studor vabi k sodelovanju študen
te, upokojence in druge zainteresirane, ki bi želeli opravljati delo na 
sledečih delovnih mestih:
1) pobiralec cestnine za cesto Voje–Vogar in
2) pobiralec parkirnine na parkirišču Labora.

Delo bo potekalo v času poletne sezone.
Prednost bodo imeli komunikativni kandidati z znanjem vsaj dveh tu

jih jezikov (zaželeno znanje angleščine in nemščine), ki so stari najmanj 
15 let. Prijave na razpis z vsemi svojimi podatki, vključno s kontaktnimi 
podatki in smerjo izobraževanja (najbolje CV), pošljite najkasneje do 
15. 4. 2018 v pisni obliki na naslov: Krajevna skupnost Stara Fužina  
Studor, Stara Fužina 53b, 4265 Bohinjsko jezero. Kontakt za dodatne 
informacije: predsednik KS, Pavel Zalokar, tel.: 041 675 839. ・

Prvič na Triglavu – literarni natečaj
Turizem Bohinj

Turizem Bohinj in Slovenske novice ob letošnji 240letnici prvega 
pristopa na Triglav razpisujemo literarni natečaj: Prvič na Triglavu.

Letos mineva 240 let, odkar so štirje pogumni Bohinjci prvič, odkar 
svet stoji, 26. avgusta 1778 osvojili vrh Triglava. V gorski svet, zavit 

Iz delavnice v OŠ Dr. Janeza Mencingerja, foto: arhiv TNP
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2014 do konca februarja 2018 posekanih 437.272 m3 lesa smreke, 
samo v letu 2017 kar 200.325 m3 lesa. Če bi ves posekan smrekov les 
iz leta 2017 želeli naenkrat odpeljati, bi za to potrebovali 7000 goz
darskih kamionov. Kaj bo v letu 2018, je težko napovedati, na Zavodu 
za gozdove Slovenije se zavzemamo, da bi bile številke posekanega 
lesa zaradi podlubnikov čim nižje. Glavno dolžnost pri tem pa imajo 
lastniki gozdov, ki morajo gospodariti z gozdovi v skladu s predpisi in 
opraviti dela, ki so jim naložena z odločbo v navedenem roku.

Decembrski vetrolom je močno poškodoval gozdove, zaradi velikih 
količin snega je bilo do sedaj pospravljenega zelo malo poškodovane
ga drevja. V začetku aprila pričakujemo prvo rojenje osmerozobega 
smrekovega lubadarja, v gozdu pa je veliko prevrnjenih dreves smreke, 
ki so naravna vaba za podlubnike. Ko je smreka enkrat napadena s 
podlubniki, vrednost lesa hitro pada, ko je suha in lubje odpade, ostane 
le še 30–50 % vrednosti glede na zdrav les. Zato je tako z ekonomske
ga kot varstvenega vidika pomembno, da se poškodovano in oslablje
no drevje pospravi iz gozda pravočasno.

Za odkazilo in strokovne nasvete se obrnite na pristojnega revirnega 
gozdarja.

Pri izbiri ustreznega izvajalca gozdnih storitev vam priporočamo, da 
si pomagate s spletno stranjo http://www.mojgozdar.si/.
Biologija podlubnikov

Osmerozobi smrekov lubadar 
je temnorjav hrošč, ki meri pri
bližno 5 mm. Spomladi s svojo 
aktivnostjo začnejo, ko se tempe
rature dvignejo nad 12 °C. Rojijo 
navadno v začetku aprila, ko se 
temperatura zraka dvigne nad 
16 °C. Takrat se v skorjo smreke 
zavrta samec, ki privabi 2–3 sami
ce. Samice pod skorjo oblikujejo 
vzdolžne rove in medtem zalega
jo jajčeca. Vsaka samica odloži 
od 50 do 150 jajčec. Iz jajčec se 
razvijejo ličinke, ki se prehranjuje
jo s floemom in med hranjenjem 
oblikujejo prečne rove. Iz ličinke 
se spremenijo v bubo in iz bube v 
hrošča. Celoten razvojni krog traja 
približno 8 tednov. Floem je tkivo 
tik pod skorjo dreves, ki skrbi za prenos vode in hranil po drevesu, 
in ker se ličinke prehranjujejo s floemom, onemogočijo pretok, ki je 
nujen za preživetje drevesa. Podlubniki prezimujejo najpogosteje nekaj 
centimetrov globoko v tleh, pod lubjem, v sečnih ostankih ipd. Ličinke 
in bube prenesejo temperature od –13 °C do –17 °C, odrasli hrošči pa 
do –30 °C. 

Edini učinkovit ukrep za zatiranje podlubnikov je takojšen posek in 
pospravilo s podlubniki napadenega drevja in vseh ostalih poškodova
nih in oslabelih dreves smreke. Napaden les je nujno takoj odpeljati na 
skladišče, kjer hlodovino olupijo in na ta način uničijo podlubnike. ・

Letni zbor OZVVS Zgornja Gorenjska
Ana Miler, komisija za informiranje, OZVVS Zgornja 
 Gorenjska

Začetek leta je čas, ko se na letnih zborih srečujejo člani društev, 
pregledajo delo v preteklem letu ter se dogovorijo za aktivnosti v te
kočem letu. To so storili tudi člani in članice Območnega združenja ve
teranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, ki so se sredi februarja 
zbrali v Poljčah. Zbor OZVVS Zgornja Gorenjska v Poljčah se je začel s 
prihodom praporov in himno združenja, ki jo je zapel Veteranski pev
ski zbor.

Na letnem zboru so podelili priznanja Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, katere član je tudi območno združenje Zgornja Gorenjska, 
ki deluje v občinah Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, 
Zgornje Gorje in Žirovnica. 

Bronaste plakete Zveze veteranov vojne za Slovenijo so prejeli: Niko
laj Bernard iz Zabreznice, Blaž Cvetko iz Kamne Gorice, Edi Ferkolj iz 
Poljč, Nikolaj Legat iz Begunj in Marijan Razboršek iz Mojstrane. 

V časih, ko je najpomembnejši takojšnji 
ekonomski učinek, je izpostavljanje po
mena mokrišč za prihodnje rodove še 
bolj pomembno. Letošnji svetovni dan 
mokrišč, ki predstavlja obeleženje že 46. 
obletnice podpisa Ramsarske konvenci
je, je bil posvečen pomenu mokrišč v 
urbanih okoljih. Velik pomen imajo ob močnejših nalivih, saj delujejo 
kot ogromna goba, ki vpija vodo, ki bi sicer lahko poplavila naselja. Po
membna so pri čiščenju odpadnih voda in tudi kot vir vode. Mokrišča 
imajo dejansko tudi gospodarsko vlogo, česar pa se zavemo šele, ko 
želimo umetno nadomestiti funkcije, ki so bile izgubljene z izsušitvijo. 
V Triglavskem narodnem parku so zanimiva šotna barja na Pokljuki, 
ki so skupaj s tistimi na Jelovici najbolj južna v Evropi. Okoli manjše
ga šotnega barja Goreljek je Javni zavod Triglavski narodni park pred 
leti vzpostavil učno pot, kjer lahko obiskovalci izvejo zanimivosti o teh 
mokriščih, ki so sicer razširjena v hladnejših delih sveta. Delavnice so 
bile ene prvih od številnih, ki jih v letošnjem letu načrtujemo izvesti v 
projektu LIFE NATURAVIVA: Biodiverziteta – umetnost življenja, ka
terega glavni cilj je razkriti izjemno pestrost rastlinstva, živalstva in 
življenjskih okolij v Sloveniji, njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki 
jim pretijo. ・

Aprilski program v Bohinjki – 
 Centru TNP
Ana Kunstelj

petek, 13. 4., ob 19.00: Varuh 
zakladov Ljubljanskega barja, 
predavanje Maše Bratina iz Kra
jinskega parka Ljubljansko barje 
(projekt LIFE Naturaviva).

sobota, 14. 4., ob 9.00: Sledenje 
živali v naravi Triglavskega naro
dnega parka, zborno mesto Center 
TNP Bohinj in Infocenter Triglav
ska roža Bled, obvezne prijave na 
info.trb@tnp.gov.si ali 04 5780 
205 (projekt LIFE WolfAlps).

27., 28. in 30. april: Prvomajske počitniške delavnice v Centru TNP 
Bohinj, vsakič ob 10.00, tematike: kuharska delavnica, delavnica spo
znavanja pomladnih travnikov in delavnica izdelovanja vodnih mlinč
kov. Več informacij na www.tnp.si. Na delavnice se je treba prijaviti vsaj 
en dan pred izvedbo na info.bohinjka@tnp.gov.si ali 04 5780 245. ・

Podlubniki v bohinjskih gozdovih
Lucija Odar, mag. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Bled

V zadnjih letih se v Bohinju soočamo z velikimi škodami v smrekovih 
gozdovih zaradi podlubnikov. Največje težave povzroča osmerozobi 
smrekov lubadar, dodatne škode pa je povzročil še vetrolom v decem
bru 2017. Zaradi podlubnikov je bilo na Krajevni enoti Bohinj od leta 

Sedemglavi zmaj z Ljubljanskega barja




