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Napolnite baterije!

P rišel je trenutek, ko tudi sama 
odštevam dneve, ure, minute … 
do odhoda v toplejše kraje. Ne-

kje med zadnjimi opravki in odho-
dom so se znašle te uvodne misli, ki 
kar same stečejo na lepše. V mislih 
že čutim toplo sonce in slišim nežne 
valove … V rokah držim knjigo, nih-
če me ne preganja, čas se je za tre-
nutek ustavil …

V zadnjih tednih sem ždela v pi-
sarni in samo obrobno opazovala 
dogajanje izven štirih sten. Polno 
vstopno-izstopno mesto ob Soči v 
naši vasi pa me je ‘za dobro jutro’ 
opozarjalo, da je poletje tu in z njim 
povečan obisk naše doline. Pogled 
skozi okno pisarne je potrjeval, da 
Tolmin preplavljajo »ta črni«. Dogaja 
se! Le vreme se ponovno kisa. Očitno 
bo letos ponovno eno tistih poletij, 
ko bomo vedno potrebovali dežnik, 
pa tudi kakšen dolg rokav ne bo od-
več. Saj res, a niso nečesa takega 
napovedovali že pred meseci? Prever-

opravkov in polniš baterije za nasle-
dnje tedne, mesece, za nove podvige 
v službi, šoli in tudi doma.

Nujno je treba, da se baterije na-
polnijo, ko se praznijo ali celo izpra-
znijo. Sicer se na dolgi rok pokažejo 
posledice, ki lahko privedejo tudi do 
izgorevanja in končno do izgorelosti, 
psihofizične in čustvene izčrpanosti, 
ki nastane po več letih izčrpavanja 
organizma. Kot potrebujemo dnevni 
in tedenski počitek, tako potrebuje-
mo tudi letni dopust. Sicer se nam 
prej ali slej poruši ravnovesje, ki ga 
je težko ponovno vzpostaviti.

Na tem mestu vam želim, da si 
napolnite baterije, če jih še niste – ob 
Soči, v gorah, na morju ali kjerkoli 
že. Z novo energijo boste kos vsemu, 
kar vas čaka v prihajajočih mesecih. 
Ob tem pa preberite kaj zanimivega 
tudi v SOČAsniku, ki je pred vami.

Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku
jala sem vremenske napovedi za juž-
ne kraje in tudi tam ni ravno po 
mojem okusu. Pa kaj! Pomembno je, 
da naredim odklop …

Zavedam se, da nimamo vsi mo-
žnosti – ne časovne ne finančne – 
dopustovati nekje na drugem koncu 
sveta. Tudi želje vsakega posamezni-
ka so različne – eni si želijo morje, 
drugi gore, enim zadostuje nekaj dni, 
spet drugi veliko več časa, enim je 
skok do slovenske obale čisto dovolj, 
drugi želijo čim dlje, v nove kraje, po 
nove dogodivščine … Vsak načrtuje 
po svojih zmožnostih in željah. A 
dopust je že, če ni treba ob določeni 
uri vstati, prebiti v službi osem (ali 
več) ur, drveti od opravka do oprav-
ka in lahko namesto v pisarni več ur 
preživiš v naravi, krogu družine, 
družbi prijateljev … Dopust je, ko 
spremeniš dnevno rutino ter se po-
svetiš stvarem in ljudem, ki jih ob 
vsakodnevnem hitenju zapostavljaš. 
S tem se odpočiješ od vsakodnevnih 

Utrinki
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JAVORCA V PRAGI
Praga (^e{ka) – Tolminski muzej je 
v sodelovanju z Veleposlaništvom 
Republike Slovenije v Pragi, Grajsko 
stražo in Vojaškim zgodovinskim in-
štitutom v Pragi organiziral gostova-
nje razstave o izjemnem kulturnem 
spomeniku v Posočju, Javorci, kraju 
evropskega spomina.

Razstava, s katero je Tolminski mu-
zej po prvi predstavitvi v domačih 
prostorih leta 2016 gostoval v Voj-
nozgodovinskem muzeju na Dunaju, 
v Kulturnem centru Lojze Bratuž v 
Gorici in na Magistratu Občine Be-
ljak, je od 28. junija do 20. septem-
bra na ogled v Pragi. Na pobudo ve-
leposlanika Republike Slovenije v 
Pragi, mag. Leona Marca, je raz-
stava o Javorci umeščena v vojaško 
cerkev sv. Janeza Nepomuka iz 
18. stoletja, ki je bila 1. maja 2002 
odprta za javnost kot kraj molitve za 
padle vojake in mir v svetu.

Tudi spominska cerkev v Javorci, 
edinstven primer secesijske arhitek-
ture, je posvečena padlim vojakom 

ne glede na njihov izvor in kulturo. 
Predstavlja poziv k miru in spravi ter 
priča o združevalni moči skupnega 
umetniškega ustvarjanja in gradnje. 
Zaradi pomembne vloge, ki jo je od-
igrala v zgodovini in kulturi Evrope, ji 

je Evropska unija v evropskem letu 
kulturne dediščine spomladi 2018 
podelila znak evropske dediščine.
Mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
avtorica razstave in direktorica Tolmin-
skega muzeja

RAZSTAVA JAVORCA, KRAJ EVROPSKEGA SPOMINA, bo do 20. septembra gostovala v Pra-
ških Hradčanih. Avtorica razstave je mag. Damjana Fortunat Černilogar, za likovno podobo 
panojev pa je poskrbela Urška Vrtovec. Foto: Marko Grego

www.prc.si/socasnik
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
https://sl-si.facebook.com/SO%C4%8CAsnik-426819657421606/
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Iz vsebine

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČAsnika
Vse, ki želite postati naroč-
niki e-SOČAsnika, vabimo, 
da nam na socasnik@prc.si 
sporočite svoj e-naslov, na 
katerega vam bomo pošiljali 
povezavo na naš spletni 
medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma četrti teden v oktobru 2018. 
Če bi želeli v SOČAsniku objaviti prispevek, nam besedilo posreduj-
te do 28. septembra oziroma se o roku dogovorite z urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

Vse o oglaševanju v našem periodičnem tiskanem mediju z naklado 
7.300 izvodov najdete na spletni strani www.prc.si, lahko pa se obrnete 
tudi na Tatjano Šalej Faletič (05/38-41-510, tatjana.sf@prc.si).

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VAŠE 
IME V VSA POSOŠKA GOSPODINJSTVA – 
IZKORISTITE TUDI MOŽNOST OBJAVE 
BARVNIH OGLASOV.

 4 SILVER SMEs: Spodbuda 
inovativnih izdelkov/storitev 
za starej{e

 5  e-MOTICON: Promocija 
e-mobilnosti

 6  NETWORLD pi{e svojo 
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V EVROPSKI PARLAMENT 
PONESLI LJUDSKE PESMI IZ 
POSO^JA IN PLESE BANJ[KE 
PLANOTE
Bruselj (Belgija), Strasbourg (Fran-
cija) – Na povabilo evropskega po-
slanca Lojzeta Peterleta smo bili 
skupina ljudskih pevk Korenine, ki 
deluje v okviru Kulturnega društva 
podeželskih žena Gornjega Poso-
čja, in folklorna skupina iz Kala nad 
Kanalom gosti Evropskega parla-
menta.

V nedeljo, 24. junija, smo sodelovali 
pri sveti maši za domovino, ki jo je v 
slovenskem pastoralnem centru da-
roval duhovnik Zvone Šturbej. Na-
daljevali smo s piknikom na vrtu žu-
pnišča in se družili s Slovenci, ki de-
lajo in živijo v Bruslju. Pridružila se 
nam je tudi evropska poslanka Ro-
mana Tomc. Naslednjega dne smo 
dan državnosti počastili s kulturnim 
programom pri znamenitem bruselj-
skem kipcu dečka, ki lula (»Menne-
ken Pisu«), ki je bil na naš državni 
praznik oblečen v slovensko naro-
dno nošo. Na slavnosti prireditvi, ki 
smo jo začele z Zdravljico in Evrop-
sko himno, so zbrane nagovorili ve-

leposlanik Republike Slovenije v 
Belgiji Rado Genorio, evropski po-
slanec Peterle ter predstavnik mesta 
Bruselj. Kalski folkloristi so v tahma-
šnih gvantih zaplesali splet plesov iz 
Banjške planote, Korenine pa smo v 
naših nošah zapele venček tolmin-
skih ljudskih pesmi.

Po koncu proslave smo se s Peterle-
tom zapeljali do Evropskega parla-
menta, kjer smo se spoznali z delom 
pomembnih evropskih institucij. Tudi 

tam smo ljudske pevke zapele, fol-
kloristi pa zagodli in zaplesali. Sledi-
la je vožnja proti Strasbourgu, kamor 
smo prispeli pozno zvečer. Naslednji 
dan smo obiskali Evropski svet in 
Evropski parlament, popoldne pa si 
ogledali staro jedro tega lepega me-
sta. Zvečer smo se veseli, srečni in 
utrujeni vračali proti domu, kamor 
smo prispeli v sredo v jutranjih urah.
Marija Bončina, članica skupine 
Korenine

ČLANI SKUPINE LJUDSKIH PEVK KORENINE IN FOLKLORNE SKUPINE IZ KALA NAD KA-
NALOM so na povabilo evropskega poslanca Lojzeta Peterleta obiskali Evropski parlament. 
Ljudske pesmi iz Posočja in plese Banjške planote so ponesli v Bruselj ter Strasbourg. Foto: 
Ljubica Milost

www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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Z `eljo izbolj{anja regionalne politike in programov za rast ter razvoj majhnih oziroma srednje veli-
kih podjetij, ki dajejo poudarek starajo~i se dru`bi (+ 62 let), je v okviru programa Interreg Europe 
2014–2020 nastal projekt SILVER SMEs.

Spodbuda inovativnim izdelkom/
storitvam za starej{e

Projekt SILVER SMEs

Ž elja prijaviteljev je, da se ome-
njena podjetja spodbudi k 
oblikovanju novih in inovativ-

nih izdelkov ter storitev, ki so in bo-
do potrebne za zadovoljevanje potreb 
starejših. Vse bolj iskani so izdelki in 
storitve s področja pametnih domov 
za starejše, turizma, prehrane, pa 
tudi zdravstvenih storitev in storitev 
dobrega počutja (velnes) ter izdelki, 
ki so povezani z robotiko in prome-
tom – predvsem z avtonomnimi vo-
zili (vozili brez voznika). Časovno je 
projekt SILVER SMEs razdeljen na 
dve obdobji, in sicer na prvo obdo-
bje, ki bo trajalo od junija 2018 do 
maja 2021 ter na drugo obdobje, ki 
se veže na čas od junija 2021 do 31. 
maja 2023. Celoten proračun projekta 
znaša 1.868.484 evrov, od tega je za 
PRC namenjenih 146.748 evrov, pri 
čemer je 85 odstotkov sofinanciranih 
iz programa Interreg Europe (Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj).

O srebrni ekonomiji
Vodilni partner projekta je Provin-

cial Government of Teruel iz Špani-
je, v projekt pa je skupaj s Posoškim 
razvojnim centrom (PRC) vključenih 
osem projektnih partnerjev iz Fran-
cije, Irske, Poljske, Portugalske, Špa-
nije in Švedske. Strokovna sodelavka 
PRC Suzana Hvala je pojasnila, da 
bo omenjeni slovenski partner sode-
loval v dejavnostih, kot so:
• organizacija ogleda dobrih praks v 

Sloveniji, 
• organizacija in izvedba mednaro-

dne konference, 
• priprava nabora dobrih praks v 

Sloveniji in njihovo ovrednotenje, 
• priprava SWOT-analize,
• priprava primerjalne analize ozi-

roma »benchmarkinga« za zaho-
dno kohezijsko regijo. 

živali.« Poudarila je še, da je celoten 
projekt, katerega ocenjena vrednost 
znaša 12,5 mio evrov, financiran iz 
zasebnih sredstev. Izgradnja in delo-
vanje kompleksa za starostnike pote-
ka pod okriljem kooperative San 
Hermenegild, v katero je vključenih 
50 starejših zakonskih parov, ki so 
zagotovili polovico lastnih sredstev, 
polovico pa so pridobili s pomočjo 
ugodnih državnih kreditov. »Med 
drugim smo izvedeli, da bo osnovni 
mesečni paket za bivanje znašal 
1.200 evrov na osebo. V to ceno so 
zajeti stroški najema sobe, prehrane, 
storitve za osebno higieno in dnevna 
animacija, medtem ko se bodo ostale 
dodatne storitve plačevale glede na 
vrsto in njihov obseg. Dom za starej-
še naj bi imel 180 zaposlenih, pri 
čemer računajo predvsem na zaposli-
tev lokalnega prebivalstva. Seveda pa 
bodo poleg teh razne storitve izvajali 
tudi zunanji izvajalci, predvsem 
manjša podjetja,« je o videnem pri-
meru dobrih praks iz Španije zaokro-
žila Kozarjeva. 
Tatjana Šalej Faletič, Posoški razvojni 
center

Ob tem je še dodala, da se bo med 
projektom »vzpostavila tudi skupina 
deležnikov, s pomočjo katere se bo obli-
koval akcijski načrt za umestitev spod-
bud za podporo malim in srednje ve-
likim podjetjem pri razvoju inovativ-
nih produktov in storitev na področju 
srebrne ekonomije, ki jo v mednaro-
dnem prostoru poznamo pod imenom 
'Silver Economy'.« Pri tem gre za del 
običajne ekonomije, ki vpliva bodisi 
na javno bodisi individualno porabo 
treh različnih skupin starejše popu-
lacije, in sicer • tiste, ki je še dejav-
na, • tiste, ki je krhkega zdravja in 
• tiste, ki je v stanju odvisnosti. 

Uvodno sre~anje partnerjev 
v [paniji

Konec junija sta se Vesna Kozar, 
vodja projekta na PRC, in Suzana 
Hvala udeležili tudi uvodnega sreča-
nja projektnih partnerjev, ki ga je v 
španskem Toruelu organiziral vodilni 
partner. Po uvodnih predstavitvah 
sodelujočih partnerjev je, po besedah 
predstavnic PRC, sledil podrobnejši 
pregled projektnih dejavnosti in fi-
nančnega načrta, predstavitev navo-

dil za pripravo vmesnih obdobnih 
poročil ter predstavitev komunikacij-
skih aktivnosti za splošno promocijo 
projekta in programa. 

Luksuzni dom za starej{e 
ob~ane kot primer dobre 
prakse

Organizator srečanja je ob tej pri-
ložnosti pripravil tudi ogled primerov 
dobrih praks. Kot je povedala Vesna 
Kozar, so si udeleženci ogledali San 
Hermenegild – dom za starejše obča-
ne, ki razpolaga s prostorom za 240 
ljudi. »Gre za popolnoma nov objekt, 
ki bo začel obratovati predvidoma v 
oktobru in bo prebivalcem nudil širo-
ko paleto dodatnih storitev – tako s 
področja zdravstvene oskrbe kot druž-
benega in socialnega življenja. Govo-
rimo o resnično visokem standardu 
bivalnih pogojev tako za še dejavne 
starostnike kot tiste, ki so v celoti od-
visni od tuje pomoči. Okolica objekta 
bo poleg površin za prosti čas in re-
kreacijo ponujala tudi možnost za 
samooskrbo, saj se bodo uporabniki 
doma lahko ukvarjali s pridelavo sad-
ja in zelenjave ter z vzrejo domačih 

SKUPINSKI POSNETEK PREDSTAVNIKOV PROJEKTNIH PARTNERJEV izpred muzeja, kjer je potekalo srečanje. Foto: arhiv projekta SILVER 
SMEs
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V okviru projekta e-MOTICON je Poso{ki razvojni center (PRC) konec maja na Mestnem trgu v Tolmi-
nu organizirali promocijski dogodek Izberi svoj vir energije!, na katerem smo med drugim predstavi-
li razli~na vozila na elektri~ni pogon.

Promocija e-mobilnosti in predstavitev 
priprave akcijskega na~rta

Projekt e-MOTICON

O biskovalci so imeli tega dne 
priložnost, da preizkusijo ele-
ktrična kolesa športne agen-

cije Positive Sport iz Kobarida in 
Lokalne energetske agencije GOLEA. 
Na trgu pa so bili prisotni tudi elek-
trični avtomobili članov Društva e-
-mobilnost Slovenija (DEMS) in Jav-
nega zavoda Triglavski narodni 
park (TNP). Nadzorniki TNP se na-
mreč že slabo leto vozijo z okolju 
prijaznejšimi vozili, ki s tihim elek-
tričnim pogonom narave ne obreme-
njujejo s hrupom in izpusti. Predsta-
vil pa se nam je tudi električni Re-
nault Zoe, ki je bil na začasnem 
»službovanju« pri Turizmu Bohinj.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj prek programa Interreg Območje Alp.

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

EUROPEAN UNION

Nekateri električni avtomobili so se 
zapeljali do OŠ Tolmin, kjer so si jih 
z zanimanjem ogledali osnovnošolci, 
ostali uporabniki električnih vozil pa 
so bili na trgu in so obiskovalcem 
skušali odgovoriti na vprašanja, ki se 
človeku porajajo, ko se prvič sreča z 
električnim vozilom: kje so prednosti 
in kje pomanjkljivosti takega avtomo-
bila, je cena dejansko previsoka, so 
za nakup na voljo nepovratna sred-
stva in ugodni krediti? Ker pa je iz-
kušnja vožnje z električnim vozilom 
tista, ki lahko nekoga prepriča, so 
imeli možnost avtomobil tudi preiz-
kusiti. Člani društva DEMS so med 
dogodkom s svojimi vozili na relaciji 

Tolmin–Kolovrat–Tolmin uspešno 
opravili test regeneracije, katerega 
rezultate si je mogoče ogledati na 
njihovi spletni strani (dems.si/  
promocija-e-mobilnosti-v-tolminu).

V času promocijskega dogodka je v 
prostorih tolminskega kinogledališča 
potekala seja Sveta Severno Primorske 
(Goriške razvojne) regije, na kateri je 
Boštjan Mljač, predstavnik agencije 
GOLEA, županom predstavil potek 
priprave Akcijskega načrta e-mobilnosti 
za Severno Primorsko (Goriško razvojno) 
regijo, ki nastaja pod okriljem projekta 
e-MOTICON. Ta bo definiral instru-
mente za razvoj e-mobilnosti na ob-
močju regije in opredelil ustrezne ukre-

pe na tem področju z vidika pristojno-
sti lokalnih skupnosti in drugih akter-
jev. Javni upravi bo služil kot izhodišče 
za oblikovanje ustreznih politik na po-
dročju e-mobilnosti in za načrtovanje 
polnilne infrastrukture, tako na ob-
činskem nivoju kot tudi širše. Predsta-
vitev projekta in osnutka omenjenega 
dokumenta je 8. junija potekala tudi 
na Gospodarski konferenci na temo 
elektromobilnosti in trajnostnega me-
stnega potniškega prometa v povezavi 
s turizmom, ki je potekala na XXIII. 
srečanju podjetnikov in gospodarstve-
nikov Posočja na Mostu na Soči.
Tjaša Maurič in Mateja Kutin
Foto: arhiv PRC

PROJEKT E-MOTICON IN OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA E-MOBILNOSTI je bil predsta-
vljen tudi na gospodarski konferenci, ki je na Mostu na Soči potekala v okviru srečanja podjetni-
kov in gospodarstvenikov Posočja.

NA SEJI SVETA SEVERNOPRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) REGIJE so se župani sezna-
nili s potekom priprave akcijskega načrta e-mobilnosti za regijo, ki ga, kot zunanji strokovnjak v 
okviru projekta e-MOTICON, pripravlja GOLEA.

NA PROMOCIJSKEM DOGODKU IZBERI SVOJ VIR ENERGIJE so bila predstavljena različna električna vozila, ki so jih obiskovalci lahko preizkusili, uporabniki pa so jim skušali odgovoriti na 
vprašanja, ki se človeku porajajo, ko se prvič sreča s takimi vozili.
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MEDNARODNA KONFERENCA Z NASLOVOM POTOPLJENA DEDIŠČINA 1. SVETOVNE VOJNE je potekala v nekdanjih sakralnih prostorih 
sv. Nikola v Zadru. Foto: Dimitar Atanasov

Projekt NETWORLD

NETWORLD pi{e svojo zgodovino
Vro~itev listin o ~astnem 
pokroviteljstvu 

Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor je 4. julija v Ljubljani 
priredil sprejem ob vročitvi listin o 
častnem pokroviteljstvu nad priredi-
tvami ob 100. obletnici konca prve 
svetovne vojne. Stoletnico letos obe-
ležujemo z različnimi prireditvami, 
zaokrožili pa jo bomo s sklenitvijo 
evropske zaveze za mir.

V nagovoru se je predsednik repu-
blike zahvalil vsem, ki se letos spo-
minjajo 100. obletnice konca prve 
svetovne vojne, ko bodo s svojimi 
prireditvami osvetlili srečo, ki jo je 
ob koncu vojne občutil človek, ter 
pospremili neskončno upanje člove-
štva, da bo enkrat za vselej zavladal 
mir. »Vsi ti dogodki želijo nagovoriti 
sedanje in prihodnje rodove. Da smo 
dolžni, tudi zaradi žrtev, storiti vse, 
da nikoli ne dopustimo, da majhne 
nestrpnosti, kasneje manjši ali večji 
konflikti prerastejo v morije velikih 
razsežnosti,« je dejal predsednik Pa-
hor. Poudaril je našo skupno odgo-
vornost, da s svojimi ravnanji, izjava-
mi in zgledom negujemo medseboj-
no spoštovanje ter razumevanje. 
»Vojna ni rešila problemov, ampak je 
povzročila nove,« je še dejal in za-
ključil z besedami: »Vse probleme 
moramo rešiti po mirni poti. Če ne bi 
verjeli v to osnovno premiso, ne bi 
verjeli, da vojn več ne bo.«

Listine o častnem pokroviteljstvu 
je prejelo 23 različnih organizacij in 
institucij; med drugim naslednji pre-
jemniki iz Zgornjega Posočja:
• Društvo PESKI 1914–1917 Tolmin,
• Javni sklad Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Tolmin,

• Kobariški muzej,
• Krajevna skupnost Soča-Trenta,
• Meddruštveni odbor planinskih 

društev Posočja,
• Občina Bovec,
• Občina Kobarid,
• Občina Tolmin,
• Posoški razvojni center (PRC),
• Tolminski muzej,
• Ustanova »Fundacija Poti miru v 

Posočju«.

PREJEMNIKI LISTIN o častnem pokroviteljstvu listin nad prireditvami ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne na sprejemu pri predsedniku 
Republike Slovenije Borutu Pahorju. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ob tem naj poudarimo, da so fun-
dacija, PRC, kobariška občina in Ko-
bariški muzej listine o častnem po-
kroviteljstvu prejeli za organizacijo 
mednarodnega koncerta Bobni miru 
v Kobaridu, ki se je ob finančni pod-
pori projekta NETWORLD odvijal 1. 
avgusta v Kobaridu. Več o koncertu 
boste lahko prebrali v prihodnji šte-
vilki SOČAsnika. 
Po izjavi za medije Urada predsednika Re-
publike Slovenije povzela Mateja Kutin.

Potopljena dedi{~ina prve 
svetovne vojne

Ustanova INOVAcija je 11. in 12. 
junija v hrvaškem Zadru gostila tretji 
partnerski sestanek mednarodnega 

Projekt sofinancira Evropska unija, 
in sicer iz sredstev ERDF in IPA.

projekta NETWORLD, ki so se ga 
udeležili predstavniki projektnih par-
tnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Bosne 
in Hercegovine, Češke, Italije, Ma-
džarske, Romunije, Slovaške, ter Slo-
venije. Prvi dan so bili udeležencem 
predstavljeni dosedanji rezultati pro-
jektnih dejavnosti, pregledali pa so 
tudi dogovorjene smernice za nadalj-
nje aktivnosti in si izmenjali doseda-
nje izkušnje.

Drugi dan je potekal v znamenju 
mednarodne konference, ki so jo or-
ganizatorji naslovili Potopljena dedi-
ščina prve svetovne vojne. Ta je bila 
organizirana v sodelovanju z omenjeno 
ustanovo in Mednarodnim centrom 
za podvodno arheologijo iz Zadra 

(»Međunarodni centar za podvodnu 
arheologiju«), in sicer v nekdanjih 
sakralnih prostorih sv. Nikola. Osre-
dnja tema konference, ki se je sim-
bolično odvijala na dan stote obletni-
ce potonitve avstro-ogrske ladje Szent 
István, se je navezovala prav na po-
topljeno dediščino iz časa 1. svetovne 
vojne, pri čemer je največ pozornosti 
požela prav omenjena največja poto-
pljena vojaška ladja na Jadranu. Stro-
kovnjaki s področja zgodovine, kul-
turnega turizma in podvodne arheo-
logije so zbranim predstavili zgodo-
vino pomorskega dogajanja in voja-
ško floto iz časa prve svetovne vojne 
na Jadranu. Ob tem so zbrane opo-
zorili tudi na potopljen parnik Baron 
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Gautsch, ki danes predstavlja eno od 
najatraktivnejših lokacij za potapljače 
na Jadranu in svetu. Dotaknili pa so 
se tudi podvodnih razbitin italijan-
skih vojaških ladij, kot sta Regina 
Margherita in Cesare Rossarol ter 
številnih drugih zgodovinskih atrak-
cij, ki privlačijo domače in tuje ljubi-
telje ostalin podvodnega sveta. Tako 
predavatelji kot udeleženci so bili ob 
zaključku mednarodne konference 
enotnega mnenja, da bi bilo treba 
tovrstno dediščino dodatno ovredno-
titi za potrebe podvodnega turizma. 

V sklopu srečanja so si udeleženci 
ogledali tudi Galerijo Mednarodnega 
centra za podvodno dediščino, kjer je 
bila na ogled razstava plakatov z na-
slovom 100 let samote pod morjem.

Iz člankov »Treći sastanak projektnog 
tima NETWORLD i međunarodna konfer-
encija« in »Međunarodna konferencija 
‘Potopljena baština Prvog svjetskog 
rata’« povzela Tatjana Šalej Faletič.

Lov na trenutke, ujete  
v zgodovino

Naj izkoristim priložnost in poto-
lažim vse, ki so pred dobrim mescem 
v Kobaridu opazovali skupino, ki je 
»tekala od kantona do kantona«, se 
na določenih mestih zaustavila in z 
iztegnjenimi rokami pred lastnimi 
obličji nepremično držala svoje mo-
bilne naprave. Ne, ni šlo za udele-
žence tečaja digitalne fotografije niti 
za kakšne novodobne skupinske 
obrede ali lov za Pokemoni. 

Ker sem se po nekem čudnem na-
ključju znašala med udeleženci, lah-
ko zadevo pojasnim iz prve roke. Po 
svoje je res šlo za nekakšen »lov«. S 
pomočjo lastnih mobilnih naprav 
smo namreč lovili v zgodovino ujete 
trenutke in jih prenašali v ta trenutek 
oziroma v sedanjost.

Vse skupaj se je začelo nekoč, 
nekje, pred leti z eno samo idejo, ki 
je bazirala na primeru dobre prakse 
iz tujine. Podobna zamisel se je ka-
sneje porodila v sklopu Najbolj soč-
nega START*UP vikenda na temo 
turizma Ker pa sama zamisel še ne 
premore realizacije, je bilo treba po-
čakati, da zadeva dozori – v našem 
primeru predvsem finančno. Projekt 
NETWORLD, ki je sofinanciran iz 
sredstev transnacionalnega programa 
Interreg Podonavje 2014–2020, je zato 
prišel kot naročen. Z nepovratnim 
projektnim denarjem je namreč Usta-
nova »Fundacija Poti miru v Poso-
čju« idejo iz preteklosti naposled 
tudi uresničila in v petek, 8. junija, 

v svojih prostorih novinarjem, vodni-
kom, turističnim ponudnikom in 
predstavnikom šole predstavila novo 
aplikacijo za pametne telefone »Walk 
of Peace – Kobarid med 1. svetovno 
vojno«. 

Tisti dan smo predstavniki različ-
nih medijskih hiš lahko tudi testirali 
praktično nov izdelek s področja teh-
nologije obogatene resničnosti (»au-
gmented reality«). Da gre »za prvo 
tovrstno mobilno aplikacijo  v Slove-
niji, ki na tak način omogoča ogled 
zgodovinskih fotografij iz prve svetov-
ne vojne na mestih, kjer so bile izvor-
no posnete, in s tem zgodovino še 
bolje približa obiskovalcem,« smo 
lahko razbrali že iz vabila. Na pred-
stavitvi pa smo med drugim izvedeli, 
da nas aplikacija popelje po skupaj 
15. točkah, ki so razpršene bo Koba-
ridu: tri se nahajajo v neposredni 
bližini cerkve, tri na kostnici, ena ob 
muzeju, pa tudi v bližini Napoleono-
vega mostu itd. »Veliko dela smo 
imeli z izbiro fotografij, še več pa z 
iskanjem primernih citatov, ki se na-
vezujejo na točno določen dogodek 

inovativnim pripomočkom pritegnili 
pozornost mladih, ki si danes brez 
tovrstne tehnologije težko predstavlja-
jo različne dejavnosti – sploh takšne, 
ki »dišijo« po zgodovini in preteklih 
vojnah.« Mladim želijo namreč vtreti 
v spomin, da mir ni nekaj, kar je sa-
mo po sebi umevno, ampak je to 
vrednota, za katero si moramo ne-
nehno prizadevati, se o njej pogovar-
jati, kar pa brez pogleda nazaj v 
preteklost in vojne ne gre. Ob tem jo 
je Leon Četrtič dopolnil, da bodo 
aplikacijo vsekakor s pridom izkori-
stili tudi turistični in zgodovinski 
vodniki pri vodenju različnih skupin. 
»Sedaj bo lažje za vse, ne le obisko-
valce ampak tudi za nas vodnike. 
Eno je slišati, težje pa si je vse skupaj 
predstavljati,« je še dodal. Sploh pa 
je ta brezplačna aplikacija na voljo 
vsem zainteresiranim obiskovalcem 
Kobarida. 
Tatjana Šalej Faletič, odgovorna za 
promocijo projekta NETWORLD

Obujeni spomini
Ustanova »Fundacija Poti miru v 

Posočju« je v sodelovanju z Vojaško-
zgodovinskim inštitutom iz Prage 17. 
julija v lastnih prostorih pripravila 
razstavo z naslovom Jaroslav Brda – 
Na bojiščih prve svetovne vojne. 

Razstava, ki je potekala pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja, 

Naro~nik: Ustanova »Fundacija Poti miru v Poso~ju«
Zamisel in oblikovna zasnova: Matic Leban
Programska izvedba: Dibi Kibi, zavod za informacijske tehnologije, Tolmin
Promocijski film: https://bit.ly/2LDo37U

oziroma točko, predstavljeno v apli-
kaciji. Odlomki iz knjig, zapisov in 
dnevnikov tako dodatno bogatijo fo-
tografije. Naj povem še to, da smo 
namenoma izbrali fotografije, ki ne 
prikazujejo nasilja, temveč življenje 
vojakov med soško fronto. Izjema je 
porušen most nad Sočo, kjer se vidi, 
da je tod divjala ‘sila’,« nam je poja-
snil Leon Četrtič iz Fundacije, ki nas 
je v družbi ostalih v projekt vpletenih 
sodelavcev, pospremil na ogled posa-
meznih točk. Poleg starih fotografij 
aplikacija razpolaga tudi s kratkim 
arhivskim posnetkom Benita Musso-
linija iz leta 1938, ki je te kraje obi-
skal ob odprtju italijanske kostnice, 
in zanimivim 3D kartičnim prika-
zom, ki nas popelje po okoliških vr-
šacih. 

Kot je poudarila Vesna Kozar, vod-
ja projekta NETWORLD, »se je apli-
kacija razvila z željo, da bi s tem 

je nastala na podlagi rokopisa in ilu-
stracij spominov Jaroslava Brde, ki 
jih je avtor obogatil še z drugimi 
predmeti z bojišč prve svetovne voj-
ne. Kot je v uvodu predstavil mag. 
Tadej Koren, ki je razstavo postavil 
skupaj z mag. Petrom Bjačkom in 
dr. Petro Testen Koren, gre za češke-
ga vojaka, ki se je rodil leta 1887 v 
Radlicah pri Pragi in »sodi v genera-
cijo, ki je odrasla na bojiščih prve 
svetovne vojne ter bila v vojni najhu-
je prizadeta. Osebni dokumenti fan-
tov, kot je bil Jaroslav, so se v arhivih 
ohranili le delno. O njem vemo le to, 
kar je sam razkril v svojih spominih 
in korespondenci. Poznamo njegovo 
ime, datum in kraj rojstva ter dejstvo, 
da se je v vojnem kolesju znašel leta 
1915. Sprva je bil član delovne enote 
na območju Gardskega jezera, leta 
1916 pa je bil premeščen v obnovljeni 
cesarsko-kraljevi 28. pehotni polk. Na 

BREZPLAČNA APLIKACIJA je na voljo vsem zainteresiranim obiskovalcem Kobarida. Foto: arhiv 
Ustanove »Fundacije Poti miru v Posočju«

https://bit.ly/2LDo37U
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soški fronti se je bojeval le kratek čas. 
Najbrž je prav zaradi poškodbe sodil 
med tiste srečneže, ki so vojno preži-
veli. Zato je lahko tudi zapisal svojo 
zgodbo – zgodbo enega izmed tisočih 
'v Vltavi krščenih praških bohemov', 
ki jih je tragično zaznamovala prva 
svetovna vojna.« Rokopis je, kot je 
dejal omenjeni soavtor razstave, po 
Jaroslavovi smrti leta 1977 postal del 
zbirke omenjenega češkega inštituta. 

Prav Brdovi spomini pa so bili leta 
2016 izbrani tudi za obravnavo v pi-
lotnem projektu, v okviru katerega je 
Ministrstvo za obrambo Češke repu-
blike poskrbelo za digitalni dostop 
do virov osebnega značaja iz obdobja 
od 1914 do 1920. S tem so izpolnili za-
vezo, s katero so želeli obeležiti 100. 
obletnico prve svetovne vojne. Brdov 
rokopis je tako danes digitaliziran in 
širši javnosti na ogled na spletnem 
naslovu: https://kramerius.army.cz.

Ob odprtju razstave sta zbrane 
pozdravila predsednik uprave Usta-
nove »Fundacija Poti miru v Posočju« 
Zdravko Likar in župan Občine Ko-
barid Robert Kavčič. V nadaljevanju 
je Koren pohvalil sodelovanje z Vele-
poslaništvom Republike Slovenije v 
Pragi kot tudi z Veleposlaništvom 
Češke republike v Sloveniji, od koder 
je prišla glavna govornica, veleposla-
nica Věra Zemanová, ki je zbrane 
nagovorila v brani slovenščini. Med 
povabljenimi gosti so si razstavo 
ogledali še bovški župan Valter Mle-
kuž, direktorica Tolminskega muzeja 
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktor Kobariškega muzeja mag. 
Martin Šolar in Vesna Kozar iz Po-
soškega razvojnega centra, sicer vod-

ja projekta NETWORLD, iz katerega 
se je razstava tudi delno sofinancira-
la. Oblikovna zamisel razstave je de-
lo Matica Lebana in Blaža Trušnov-
ca.

Namesto spremljevalnega kultur-
nega programa so organizatorji tokrat 
s pomočjo različnih sogovornikov s 
pridom predstavili sodelovanje orga-
nizacij in posameznikov s češkimi 
partnerji. Ob tem smo se spomnili na 
razstavo Tolminskega muzeja o spo-
minski cerkvici v Javorci, ki ravno v 
tem obdobju gostuje v elitni praški 
četrti Hradčani (več o tem na strani 
2). Med drugim pa smo izvedeli, da 
je bil letos v osrčju Prage odprt Slo-

venski center in da fundacija že pri-
pravlja tudi nov prospekt o Poti miru, 
ki bo izšel v češkem jeziku. Sicer pa 
je o obisku čeških turistov v naši do-
lini zbranim spregovorila predstavni-
ca Turizma Dolina Soče Andreja 
Jurkovič. Predstavnik Krajevne sku-
pnosti Soča-Trenta Božidar Kavčič je 
v nadaljevanju gostom zaupal več o 
načrtih kapelice, ki bo posvečena 
Josefu Vachalu, češkemu vojaku na 
soški fronti. Kapelica bo svoje mesto 
dobila v vasi Soča, in sicer na poko-
pališču, del katerega je tudi pokopa-
lišče iz časa prve svetovne vojne. S 
Čehi pa odlično sodeluje tudi Zgodo-
vinsko društvo generala Borojeviča 

Tolmin. O tem, kaj vse so skupaj že 
naredili in kaj načrtujejo v prihodnje, 
je zbranim pojasnil član društva 
Maks Kravanja.

Uradni del odprtja razstave je mo-
derator zaključil z besedami Jarosla-
va Brde, ki je med drugim zapisal: 
»Ti moji spomini na prvo vojno verje-
tno nimajo kake posebne vrednosti 
– saj nisem pisatelj … A mogoče bo 
nekoč, ko bodo leta minila in ne bo 
več prič tistih težkih časov, nekdo te 
spomine vseeno z zanimanjem pre-
bral.« Mi smo jih prebrali, vi pa jih 
tudi lahko, saj bodo v prostorih fun-
dacije na ogled vse do 15. avgusta.
Besedilo in foto: T. Š. F.

Utrinki

Projekt NETWORLD

ODPRTJA RAZSTAVE JAROSLAVA BRDA – NA BOJIŠČIH PRVE SVETOVNE VOJNE so se med drugim udeležili (iz leve): predstavnik Krajevne 
skupnosti Soča-Trenta Božidar Kavčič, direktor Kobariškega muzeja mag. Martin Šolar, vodja projekta NETWORLD Vesna Kozar, bovški župan 
Valter Mlekuž, direktorica Tolminskega muzeja mag. Damjana Fortunat Černilogar, predsednik uprave fundacije Zdravko Likar, češka velepos-
lanica Věra Zemanová, kobariški župan Robert Kavčič, član Zgodovinskega društva generala Borojeviča Tolmin Maks Kravanja in soavtor raz-
stave mag. Tadej Koren. 

PODPISAN DOPOLNJEN 
DOGOVOR ZA RAZVOJ NA[E 
REGIJE
Ljubljana – Severnoprimorska mre-
žna regionalna razvojna agencija, 
katere nosilec je Posoški razvojni 
center, je že oktobra lani začela s 
pripravo Dopolnjenega Dogovora za 
razvoj Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije (Dopolnjen DRR). V 
sodelovanju z občinami v regiji je bi-
lo v omenjeni dokument skupaj 
vključenih devet projektov, od kate-
rih dva povezujeta več občin. Med 
slednja sodita projekta:
•  Gradnja regionalnih kolesarskih 

povezav za zagotavljanje trajno-
stne mobilnosti (nosilka projekta 
je Direkcija RS za investicije, vanj 
pa je vključenih osem občin: Aj-
dovščina, Bovec, Brda, Cerkno, 

vodnih sistemov pa so v Dopolnjeni 
DRR vključeni še posamični, regij-
sko pomembni projekti, in sicer:
•  Izgradnja poslovne cone Ajdov-

ščina (projekt Občine Ajdov-
ščina);

•  Hidravlične izboljšave in razširitev 
vodooskrbnega sistema Hubelj v 
Ajdovščini (projekt Občine Ajdov-
ščina);

•  Ureditev poslovne cone na Do-
brovem (projekt Občine Brda);

•  Izgradnja poslovno-ekonomske 
cone Nova Gorica-Kromberk (pro-
jekt MONG);

•  Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Soče (projekt 
MONG);

•  Ureditev obstoječega stanja in po-
večanje stopnje priključenosti na 
kanalizacijsko omrežje v aglome-

DOPOLNJEN DRR NAŠI REGIJI PRINAŠA 32.509.000 EVROV NOVIH SREDSTEV ZA 
VKLJUČENE PROJEKTE. Dokument sta podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo Zdravko Počivalšek ter predsednik Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) 
regije Matej Arčon. Foto: arhiv Uroša Brežana

Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid in 
Tolmin);

•  Protipoplavna zaščita na reki Vipa-
vi (nosilka projekta je Direkcija RS 
za vode, vanj pa je vključenih šest 
občin: Ajdovščina, Miren-Kosta-

njevica, Mestna občina Nova Go-
rica (MONG), Renče-Vogrsko, 
Šempeter-Vrtojba, Vipava).

V sklopu urejanja poslovne infra-
strukture, odvajanja in čiščenja od-
padnih voda in rekonstrukcije vodo-

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 3, 2018
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Revitalizacija prostora in uma
V novi rubriki vam predstavljamo projekte, ki sta jih odobrila Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kot prvega pred-
stavljamo skupni projekt, ki smo ga poimenovali Revitalizacija prostora in uma (REVITUM).

Z a razvoj trajnostno usmerje-
nega in ekološkega kmetijstva 
si tako lokalna akcijska skupi-

na LAS Dolina Soče kot tudi vsi osta-
li projektni partnerji prizadevamo že 
vrsto let. Z namenom nadgradnje to-
vrstnih prizadevanj s konkretnimi vse-
binami in vidnimi rezultati na terenu 
smo se zato odločili, da s skupnimi 
močmi pripravimo projekt, s katerim 
bomo zastavljene cilje lahko tudi ure-
sničili. S projektom REVITUM želimo 
opozoriti na težave, s katerimi se so-
oča kmetijstvo v dolini Soče. S pomo-
čjo omenjenega projekta bomo med 
drugim iskali dolgoročne rešitve, ki 
bodo služile kot model za ohranjanje 
kmetijske panoge na tem območju. Za-
vedamo se, da naše kmetijstvo nujno 
potrebuje spremembe in trajnostne 
rešitve, ki so vezane predvsem na rabo 
tal. Če namreč za to ne bomo poskr-
beli sedaj, se nam v nasprotnem pri-
meru na dolgi rok ne piše najbolje. 
Zanamcem bomo v tem primeru 
zapustili osiromašena kmetijska ze-
mljišča, ki v naših časih veljajo za 

najbolj kakovostna, ostale površine 
pa se bodo v tem času zarasle. Da 
temu ne bi bilo tako, smo si v sklopu 
projekta zamislili različne dejavnosti.

Urejanje pa{nikov
Ker je naše območje vezano v glav-

nem na živinorejo, moramo poskrbe-
ti za kakovostno pašo in urejene 

pašnike. Zato smo se dogovorili, da 
na primernih površinah uredimo pa-
šnike, ki so podvrženi procesu zara-
ščanja in bolj ali manj opuščeni. V 
projektu je kot primer dobre prakse 
predvidena ureditev treh pašnikov, in 
sicer na območju Soče, Trebuše in 
na Kuku nad Livkom. Prav na slednji 
lokaciji smo v sodelovanju z Dru-

štvom rejcev drobnice Gornjega Po-
sočja že ogradili osem hektarjev pa-
šnih površin, kjer se že pase društve-
na čreda ovc ter nekaj oslov. 

Proizvodnja in trženje mesa 
drobnice

Tudi mesna proizvodnja drobnice 
pri nas nima nobene perspektive, če 
ne gre zgodba v smer končnega pro-
izvoda in dviga dodane vrednosti. 
Posledično smo v projektu podprli 
izgradnjo mesnopredelovalnega obra-
ta za predelavo mesa drobnice v Dre-
žnici. Ta objekt rejcem drobnice ne 
bo omogočil le predelave lastnega 
mesa, ampak tudi boljšo prodajo. Z 
omenjeno dejavnostjo bomo skušali 
na dolgi rok rešiti težave, ki jih ima-
mo trenutno na področju trženja 
mesa drobnice. 

O`ivljanje njivskih povr{in
Ker se njivske površine danes ko-

sijo in ker na našem območju ne 
proizvajamo močnih krmil, smo v 
sklopu projekta začeli tudi s promo-

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, 
ki jo zastopa vodilni partner Posoški razvojni center. Organ 
upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

TESTNO ŽETJE PŠENICE Z MINI KOMBAJNOM je potekalo na poljubinjskem polju. 

Utrinki

raciji ID 1033 Miren (projekt Ob-
čine Miren-Kostanjevica);

•  Rekonstrukcija in novogradnja vo-
dovodnega sistema Mrzlek (pro-
jekt Občina Renče-Vogrsko).

Podpis Dopolnjenega DRR je pote-
kal 19. junija na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo v Lju-
bljani. Dokument, ki naši regiji prina-
ša 32.509.000 evrov novih sred-
stev za vključene projekte, sta pod-
pisala minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Zdravko Poči-
valšek ter predsednik Razvojnega 
sveta Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije Matej Arčon. V na-
daljevanju bodo posamezni nosilci 
projektov pristopili k prijavi njihovih 
projektov za neposredno potrditev 
pri pristojnih ministrstvih.
Mateja Skok, Posoški razvojni center

NA SRE^ANJU 
GOSPODARSTVENIKOV O 
E-MOBILNOSTI
Most na So~i – V sklopu prireditve 
Noč na jezeru se je tradicionalno 
odvilo srečanje podjetnikov in go-
spodarstvenikov Posočja, povabilo 
pa sta z veseljem sprejela tudi župa-
na Uroš Brežan in Valter Mlekuž. 
V dopoldanskem času je v Vodni hi-
ši v organizaciji Goriške lokalne 
energetske agencije GOLEA pote-
kala gospodarska konferenca na te-
mo elektro mobilnosti in trajnostne-
ga mestnega potniškega prometa v 
povezavi s turizmom, kjer je bil po-
leg omenjenih županov prisoten tudi 
kobariški podžupan Marko Mikla-
vič. Zaključna misel konference je 
bila, da lahko samo skupaj – v so-

JUNIJA JE NA MOSTU NA SOČI POTEKALO TRADICIONALNO SREČANJE GOSPODAR-
STVENIKOV. Ob zaključku uradnega dela sta poleg predstavnikov gospodarstva spregovorila 
tudi bovški in tolminski župan, ki sta zatrdila, da sta zeleni razvoj ter elektro mobilnost za Zgor-
nje Posočje izjemnega pomena. Foto: arhiv GOLEE

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 3, 2018
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VIZITKA PROJEKTA:
Ime operacije: Revitalizacija prostora in uma
Akronim: REVITUM
Prijavitelj: LAS Dolina So~e

Projektni partnerji:

Dru{tvo rejcev drobnice Zgornjega 
Poso~ja, Kmetijsko gozdarski zavod 
Nova Gorica, Ob~ina Bovec, Ob~ina 
Kanal ob So~i, Ob~ina Kobarid, 
Ob~ina Tolmin, Poso{ki razvojni 
center, Zdru`enje ekolo{kih kmetov 
Severne Primorske, Franc Li~er, 
Mirko Verter

Za~etek in zaklju~ek operacije: 1. aprila 2018–31. decembra 2019
Vrednost operacije: 268.169,02 evra
Upravi~eni stro{ki operacije: 223.561,48 evra
Zapro{eni odstotek sofinanciranja: 85 
Odobrena vrednost sredstev: 190.027,27 evra

UREJANJE PAŠNIKOV – V sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Gornjega Posočja smo 
do danes ogradili osem hektarjev pašnih površin na Kuku nad Livkom, kjer se že pase društvena 
čreda ovc ter nekaj oslov. 

cijo oživljanja njivskih površin. Mleč-
na proizvodnja namreč potrebuje 
močna krmila, zato bomo v sklopu 
izobraževanj testirali kolobarjenje 
različnih posevkov in zasaditev, ki se 
bodo uspešno razvijala na našem 
območju. Razmišljamo, kaj bi posa-
dili namesto koruze, ki je podvržena 
številnim boleznim in škodljivcem ter 
je brez kolobarjenja skoraj ni več 
mogoče uspešno saditi. Rešitve zato 
iščemo v zasaditvi žit. V okviru pro-
jekta bomo tako izvedli nekaj pilo-
tnih zasaditev kolobarja, tako žit kot 
metuljnic in različnih drugih kombi-
nacij. Za namen razvoja žit smo na-
bavili tudi mini kombajn, ki bo omo-
gočil žetev te kulture. 

Pridobivanje novega znanja
Povezovanje z lokalnimi ponudni-

ki hrane in lokalno proizvodnjo hra-
ne bomo krepili s pomočjo gostin-
skih delavnic. Pripravili pa smo še 
druga izobraževanja, ki so namenje-
na podpori izvedbenim dejavnostim. 
Z njimi se dotikamo različnih podro-
čij, kot so pašništvo, poljedelstvo, 
sirarstvo, zeliščarstvo itd. Vsa izobra-
ževanja so navedena v katalogu, ki 
so ga gospodinjstva v Zgornjem Po-
sočju brezplačno pred časom že pre-
jela na dom. Sicer pa je Katalog izo-
braževanj objavljen tudi na spletni 
strani Posoškega razvojnega centra.

Med drugim tudi popis 
kmetij iz demografsko 
ogro`enih vasi

V sklopu projekta se bo izdelala tu-
di brošura, kjer bomo orisali trenutno 
stanje kmetijstva z vidika racionalne 

osnova za sistematično revitalizacijo, 
ter popise kmetij iz demografsko 
ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. 

Pilotne zasaditve razli~nih 
kulturnih rastlin

Na trasah ob reki Nadiži bomo iz-
vedli poskusne zasaditve različnih 
kultur. Kmetijski strokovnjaki bodo 
pripravili tako imenovani kolekcijski 
nasad. Gre za pilotne zasaditve raz-
ličnih kulturnih rastlin: od odpornih 
sort namiznega grozdja do primerov 
štiriletnega kolobarja ipd. Želimo si, 
da kolekcijski nasad postane »mini 
laboratorij«, kjer bomo lahko dobili 
odgovore na vprašanja, kaj bi bilo v 
naših krajih najbolj primerno saditi. 

Razvoj konjeni{kega turizma
V sklopu projekta se bo na Žagi 

uredila večnamenska pot, kjer bo 
potekala tudi konjeniška pot. Gre za 
priložnost, da se ta športna panoga 
na račun pridobljene ustrezne infra-
strukture tukaj ustali in da se z ra-
zvojem konjeniškega turizma nadgra-
di turistična ponudba na Bovškem. 
Posledično se bo zaradi tega pokosi-
lo tudi več zemljišč, ki so trenutno v 
stanju zaraščanja, in uredilo dodatne 
pašnike. 

Lahko rečemo, da je urejena in 
obdelana krajina pokazatelj karakter-
ja ter duše ljudi, ki tu živijo. Kljub 
temu da so na našem območju pogo-
ji za kmetijstvo oteženi, pa se z do-
brim gospodarskim načrtovanjem da 
tudi pri nas trajnostno kmetovati, kar 
že dokazujejo posamezni primeri. 
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
koordinator projekta

rabe kmetijskih zemljišč. Hkrati bo-
mo v njej predstavili območja in in-
vazivne rastline, ki predstavljajo po-
memben faktor pri zaraščanju kme-

tijskih površin. Izdelali bomo tudi 
karto območja z vrisanimi površina-
mi, ki so z vidika ohranjanja kultur-
ne krajine ključnega pomena in so 

Utrinki

Odobreni projekti LAS Dolina So~e (1)

delovanju gospodarstva, občin in nji-
hovih podpornih institucij, agencij, 
razvojnih inštitutov ter ob ustrezni po-
litični podpori – uspemo umestiti 
Slovenijo v evropski prostor kot refe-
renčno državo zelene mobilnosti.

Drugi del srečanja podjetnikov in go-
spodarstvenikov Posočja je potekal v 
šotoru ob zalivčku jezera. Ob za-
ključku uradnega dela je organizator 
na oder povabil predstavnike gospo-
darstva in tudi že omenjena župana. 
Zatrdila sta, da sta zeleni razvoj in 
elektro mobilnost za Zgornje Poso-
čje izjemnega pomena, še posebej 
zaradi velikega vlaganja obeh občin 
v razvoj kolesarskega turizma in zato 
gradnjo kolesarskih poti, s katerimi 
bodo povezali Vršič in Predel z obalo 
tako na slovenski kot tudi na italijan-
ski strani.

Bovški župan Mlekuž pa vidi prihod-
nost še nekoliko bolj drzno od dru-
gih, saj je ob vidnem odobravanju 
vseh na odru med drugim predlagal 
smelo, a po njegovem mnenju izve-
dljivo zamisel – uvedbo električnih 
avtobusov: »Verjamem, da je to pri-
hodnost in naša skupna priložnost, 
zato moramo o tem govoriti in se 
zavzemati, da to čim prej tudi izpe-
ljemo«. Povedal je še, da so Bovča-
ni trmasti ljudje in kar si zadajo, tudi 
izvedejo.

Zagotovo bi morala takim zamislim 
stati ob strani v prvi vrsti država, ki ji 
je ena od prioritet zeleni, petzvezdič-
ni turizem, tak razvoj pa bo tudi v na-
slednjih finančnih perspektivah zago-
tovo podpirala tudi Evropska unija.
Milan Štulc in Mateja Kutin

DAN ODPRTIH VRAT TKK
Srpenica – Ob zaključku jubilejnega 
leta in po odprtju novega logistične-
ga centra smo 21. junija za širšo jav-
nost organizirali Dan odprtih vrat po-
djetja TKK. Predstavili smo podjetje, 
predvsem pa nov center s 7.700 
kvadratnimi metri površine in 10.000 
paletnimi mesti. Z novim logističnim 
centrom začenja podjetje prehod v 
novo obdobje, tudi z novimi mo-
žnostmi zaposlovanja. Izgradnja naj-
sodobnejšega centra bo namreč 
omogočila širitev proizvodnje tesnil-
nih mas in poliuretanske pene ter 
uvedbo najsodobnejšega informacij-
skega sistema.

Z namenom promocije tehničnih po-
klicev bo podjetje predvsem mladim 

svoja vrata ponovno odprlo jeseni s 
sodelovanjem v dveh projektih na te-
mo kadrov.

Prvi je Partnerstvo za kadre, katere-
ga nosilec je Posoški razvojni center. 
Ta bo v sodelovanju s štirimi občina-
mi (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal 
ob Soči), podjetji (med katerimi je, 
kot že rečeno, tudi TKK) in šolami z 
območja omenjenih občin s pomo-
čjo projekta šolajoči se mladini pribli-
žal tovrstne poklice ter na splošno 
povečane potrebe po kadrih v podje-
tju.

Dolina priložnosti pa je drugi projekt, 
ki ga bo podjetje izpeljalo s Klubom 
tolminskih študentov in v obliki tek-
movanja odprlo fiktivni razpis za de-
lovna mesta na različnih področjih. 
Nanj se bodo lahko prijavili dijaki in 
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Utrinki

Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Pogovor z županom
Občina Bovec svoj praznik obeležuje v začetku 

julija, ko goduje njihov zavetnik sveti Urh. Ob tej 
priložnosti smo županu Valterju Mlekužu zasta-
vili nekaj aktualnih vprašanj.

Naj vas na začetku vprašam, kako ste zadovolj-
ni z gospodarskim stanjem v občini?

Gospodarsko stanje v naši občini je odlično, na 
kar kaže predvsem praktično ničelna brezposelnost 
oziroma imajo čisto vsi gospodarski segmenti na 
Bovškem celo težave s pridobitvijo ustreznega ka-
dra. Imamo dve pomembni visokotehnološko raz-
viti veliki podjetji, ki skupaj pomenita več kot 700 
delovnih mest, turistično gospodarstvo pa je vsako 
leto močnejše in turistični produkt vedno bogatej-
ši – tako v poletnem kot ponovno tudi v zimskem 
času. To se pozna na gospodarski rasti in kakovo-
sti življenjskega standarda prebivalcev.

Ob pregledu letošnjega proračuna je opaziti, da 
je kar nekaj denarja namenjenega urejanju ce-
stne in komunalne infrastrukture. Katere so 
najpomembnejše naložbe, ki bi jih izpostavili?

Moram reči, da vsa štiri leta, ne samo letos, 
skrbim za to, da je razvoj komunalne in cestne 
infrastrukture enakomerno porazdeljen po vsej 
občini. Na področju komunalne infrastrukture sem 
najbolj ponosen na to, da bomo z letošnjim do-
končanjem gradnje čistilne naprave v Kalu - Kori-
tnici verjetno edina občina v Sloveniji s čistilnimi 
napravami v vseh krajevnih skupnostih. Res veliko 
vlagamo tudi v cestno infrastrukturo. V celoti smo 
preplastili cesto Podklopca–Plužna, zgradili pod-

porne zidove in preplastili cesto Čezsoča–Jablanca, 
pa posamezne odseke, ko so bili najbolj potrebni 
ureditve, asfaltirali vse ulice v stanovanjskem na-
selju Brdo, ulice v Čezsoči, uredili parkirišče vsto-
pnega mesta Velika korita in asfaltirali klančini 
vstopnega mesta Srpenica 1. Še najbolj pa si štejem 
v čast, da smo končno začeli načrtovano gradnjo 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). 
Jeseni bomo uredili še vzhodno vpadnico v Bovec 

od mostička čez potok Gereš do marketa Mercator, 
kar seveda zajema tudi celostno ureditev komu-
nalne infrastrukture, odvodnjavanja, ureditev ploč-
nikov in robnikov ter končno preplastitev. Vedno 
zagovarjam način, da pri tem cest ne krpamo, 
temveč naenkrat uredimo večjo celoto.

Aprila je bila podpisana pogodba za izvedbo 
DOLB. Projekt ima sicer že dolgo brado, sedaj 
pa so stvari končno stekle. Predvideno je, da bi 
se dela zaključila že do začetka nove kurilne 
sezone. Ali dela potekajo po načrtu? Prvih 15 
uporabnikov je znanih. Kako je z dogovori z 
novimi odjemalci?

Občina je za izvedbo tega projekta ustanovila 
družbo DOLB Bovec, katere stoodstotna lastnica 
je. V prvi fazi bo največji odjemalec družba Mahle, 
priključili pa se bodo tudi vsi javni zavodi v Bovcu. 
Po zagotovilih izvajalca potekajo dela po predvide-
nem načrtu in prvi odjemalci bodo v novo kurilno 
sezono vstopili z novo, veliko cenejšo ogrevalno 
energijo. Moram priznati, da sem zelo razočaran, 
da se oba največja hotela še nista odločila za pri-
stop, saj bi se s tem cena energije vsem še bolj 
znižala. Kot župana me to žalosti tudi zato, ker 
smo jim vedno stali ob strani, ko je bilo treba re-
ševati njihove težave. Med izvajanjem prve faze, v 
kateri gre za položitev glavnega voda od centrale 
v obrtni coni do OŠ, smo že vstopili v drugo fazo. 
DOLB Bovec bo nove odjemalce pridobival po po-
dobnem ključu kot v prvi fazi, s tem, da bo glavni 
vod že položen in bo šlo zgolj za izvedbo priklopov 
novih odjemalcev. Seveda pri tem pazimo, da z 
gradnjo ne obremenjujemo preveč obiskovalcev, 

študenti oziroma mladi do 30. leta 
starosti, udeleženci pa bodo deležni 
koristnih delavnic, podrobneje bodo 

DAN ODPRTIH VRAT PODJETJA TKK za širšo javnost je potekal ob zaključku jubilejnega leta 
in po odprtju novega logističnega centra. Foto: Tanja Ivandič

lahko spoznali podjetje, ki bo med-
nje podelilo tudi nagrade. 
Peter Dakskobler, organizator dogodka

STROKOVNA EKSKURZIJA
Bovec – Sredi junija so se župani 
občin Novo mesto, Metlika in Stra-
ža, Gregor Macedoni, Darko Zev-
nik in Dušan Krštinc, nekdanji na-
čelnik Upravne enote Metlika Anton 
Krašovec, podžupan Mestne obči-
ne Novo mesto Boštjan Grobler in 
Polonca Špelko Krstič iz finančne 
službe Občine Straža skupaj z orga-
nizatorjem dogodka Ivanom Kra-
ljem ter pilotom Damijanom Ceh-
narjem z letalom pripeljali na stro-
kovno ekskurzijo oziroma na ogled 
primera dobre prakse izgradnje in 
upravljanja športnega letališča v 
Bovcu. Sprejela sta jih bovški župan 
Valter Mlekuž in tajnik Katarina 
Barbara Ostan.

Kot je gostom povedal bovški žu-

pan, je imela občina pri izbiri novega 
upravljavca srečno roko. AvioFun je 
prinesel več, kot so pričakovali, od 
gostov letališča pa imajo koristi tudi 
bovški ponudniki. »Zagotovo pa bo 
ta zgodba o uspehu dobila nove 
oblike z vstopom novega partnerja 
Ivana Kralja, ki je v Letališče Bovec 
že začel vlagati, v prihodnje pa se 
obetajo tudi lepe novosti. Verja-
mem, da bodo gostje na Bovško 
kmalu lahko prihajali tudi z rednimi 
poleti iz Brnika, Benetk, Trevisa, 
Celovca in drugih letališč. Kralj ve, 
kaj hoče in to me navdaja z velikim 
zaupanjem vanj,« je na srečanju 
med drugim povedal Mlekuž.

Novomeškega župana Macedonija 
je navdušilo dogajanje v Bovcu, ki je 
kraj postavilo na zemljevid svetovno 
prepoznanih destinacij na področju 

ŽUPANOV GOVOR OB PRAZNIKU OBČINE BOVEC – Župan 
občine Bovec Valter Mlekuž. Foto: Mateja Kutin
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zato dela v glavni turistični sezoni 
potekajo stran od oči obiskovalcev 
Bovškega.

Poletna turistična sezona je v pol-
nem teku in na Bovškem je čutiti 
živahen utrip. Kako vi ocenjujete 
letošnjo sezono? Lahko že podate 
kakšno oceno?

Za te ocene so seveda pristojni v 
Javnem zavodu Dolina Soče. Pri tem 
pa lahko izrazim zadovoljstvo, da 
nam je v tem letu uspelo združiti obe 
lokalni turistični organizaciji v sku-
pni zavod. To je skupni uspeh vseh 
treh županov Zgornjega Posočja. Šte-
jem si v čast, da ima zavod sedež v 
Bovcu, kar je bil ob začetku pogajanj 
tudi moj pogoj.

Sicer pa je že na prvi pogled vidno, 
da je letošnja sezona do tega trenut-
ka izjemna, da se je začela že zelo 
zgodaj, pravzaprav pa tudi naš smu-
čarsko-poletni center Kanin ni imel 
predaha in so iz zimske sezone ne-
posredno vstopili v poletno. Ponovno 
moram poudariti, da obžalujem, da 
Hotel Kanin še ni odprl vrat. Trenu-
tno stanje oziroma povpraševanje 
kaže na to, da moramo nujno razmi-
šljati o novih hotelskih kapacitetah 
višjega ranga, saj si Bovško zasluži 
tudi bolj petične goste.

Z zimsko sezono na Kaninu ste bili 
izredno zadovoljni. Omenili pa ste 
že, da med zimsko in poletno sezo-
no ni bilo pravega reza. Na smučišče 
nas po novem v dolini opozarjata 

stari rdeči »jajček« in trenutni mo-
der – prva gondola je pod Prestre-
ljenik vozila od odprtja v 70. letih, 
nova pa od leta 1999 oziroma 2000 
do danes. Kakšni so obeti poletne 
sezone? Se lahko nadejamo še ka-
kšne novosti?

Novosti na Kaninu so tiste, ki ve-
dno več obiskovalcev privabljajo tudi 
v poletni sezoni. Mlada in zagnana 
ekipa Sončnega Kanina je pod vod-
stvom direktorja Marijana Skorni-
ška dokazala, da ve, kaj hoče in da 
zna zamisli tudi izpeljati. Zagotovo 
je v poletni sezoni nov paradni konj 
nova Via Ferrata, pod Prestreljeni-
kom potekajo vaje joge, v močnem 
vzponu je tudi z žičnico povezano 
gorsko kolesarjenje, pa učne poti in 
seveda odlično izhodišče za planin-
ske ture. Gondole, ki so jih v rekla-
mne namene postavili nad bovško 
obvoznico, in tista na bovškem trgu, 
sneg, ki so ga vozili v juliju na bovški 
trg, so le delček marketinških prije-
mov, ki se jih poslužujejo v Sončnem 
Kaninu in ki očitno izjemno dobro 
delujejo. Prepričan sem, da bo tudi 
pri njih letos padel nov rekord pre-
voženih potnikov v poletni sezoni, 
na kar moramo biti na Občini Bovec, 
ki je stoodstotni lastnik Sončnega 
Kanina, še kako ponosni.

Konec junija je zaživela zgodovin-
ska avtobusna linija iz Ljubljane 
preko Predela do Bovca, že v začet-
ku junija pa ponovno vršiška linija. 

Obe predstavljata pomemben dopri-
nos k turistični ponudbi in zagota-
vljanju tako imenovanega zelenega 
turizma. Kako je do tega prišlo, 
kakšni so prvi rezultati (odzivi) in 
kaj načrtujete za naprej?

Avtobusna linija preko Trbiža in 
Predela je res zgodovinska, kot pra-
vilno sami ugotavljate. Je pa ta linija 
posledica vršiške, ki sicer letos ni 
novost, je pa velika novost ta, da bo 
prvič letos trajala od 1. junija do 30. 
septembra. To pa zato, ker sva se na 
mojo pobudo s kranjskogorskim žu-
panom dogovorila, da morebitne ne-
pokrite stroške iz naslova prodaje 
vozovnic in pridobljenih subvencij s 
strani države avtobusnemu prevozni-
ku zagotovita občini Bovec ter Kranj-
ska Gora. Avtobusno linijo skozi Tr-
biž pa je ponudila družba Arriva, ki 
letos bolj kot ne testira smiselnost te 
linije. Pri tem smo se na občini zelo 
potrudili in od pristojnih italijanskih 
organov pridobili vsa soglasja tudi za 
postanke na železniški postaji Bosco 
Verde, v Trbižu, Rablju in ob rabelj-
skem jezeru, saj s tem rešujemo tudi 
povezavo med evropskimi vlakovnimi 
turisti in Bovcem. Res si želim, da bi 
ta avtobusna linija živela tudi v pri-
hodnje, saj ena sama poletna sezona 
ne more biti dovolj dober kazalnik 
rentabilnosti. Obe liniji skupaj na-
mreč pomenita tudi krožno pot Bo-
vec–Vršič–Kranjska Gora–Trbiž–Bo-
vec. Zagotovo si bom sam zelo priza-
deval za obstoj linije oziroma da 

bodo prevozi celo pogostejši. Za to 
bi se morali prizadevati tudi vsi turi-
stični ponudniki, predvsem pa drža-
va, saj je to edina pot k trajnostnemu 
turizmu, z zmanjševanjem prometa 
z osebnimi vozili pa k zeleni usmer-
jenosti danes in v prihodnosti.

Letošnji občinski praznik je zadnji 
v aktualnem mandatu občinskega 
sveta in župana, zato je morda to 
tudi priložnost za oceno preteklega 
obdobja.

Vedno je težko v nekaj stavkih za-
jeti štiriletno obdobje, še posebno, če 
je tako pestro, kot je bilo naše. Ob 
nastopu županovanja sem zagrizel v 
najbolj trd oreh, ki se je na trenutke 
zdel neprebavljiv – to je rešitev smu-
čišča Kanin. Na konstitutivni seji 
sklica tega občinskega sveta sem de-
jal, da moramo premakniti težek voz, 
ki je do vrha koles v blatu, in da nam 
bo uspelo samo, če ga bomo vsi vle-
kli v isto smer. Zagotovo je uspešna 
zgodba o smučišču Kanin plod izje-
mnega sodelovanja občinskega sveta, 
požrtvovalnega delovanja ožje ekipe, 
ki sem jo postavil ob sebi, pripravlje-
nosti države in njenih organov ter 
posameznikov, da pomagajo. Nepre-
cenljiva je bila pomoč našega poslan-
ca Danijela Krivca, ki je bil odlična 
vez med lokalno skupnostjo in drža-
vo ter je reševal vse prepreke, ki so 
nastajale na državni ravni. Če smo 
zmogli to breme, lahko rečem, da 
skupaj zmoremo vse. Tudi ob koncu 
mandata se želim vsem iz srca za-

Utrinki

skokov s padali. Prepričan je, da se 
iz vizionarskega pristopa k turistič-
nemu potencialu in nadgradnje lo-
kalnega letališča lahko veliko nauči-
jo tudi sami.
Besedilo in foto: Milan Štulc

preko Predela do Bovca in nazaj. Sku-
pina Arriva Slovenija in Občina Bovec 
sta se o tem začela pogovarjati maja 
lani. Letos je občina pridobila vsa po-
trebna soglasja za izvajanje postankov 
na trbiški železniški postaji Boscover-

PREDSTAVNIKI DOLENJSKIH OBČIN NA OGLEDU PRIMERA DOBRE PRAKSE izgradnje in 
upravljanja športnega letališča v Bovcu.

KONEC JUNIJA JE ZAŽIVELA ZGODOVINSKA AVTOBUSNA LINIJA iz Ljubljane preko Prede-
la do Bovca in nazaj.

PRIHOD PRVEGA AVTOBUSA 
V BOVEC NA NOVI LINIJI
Bov{ko – 26. junija je bil za Strmec, 
Log pod Mangartom in Bovec po-
sebno vesel dan, saj je zaživela zgo-
dovinska avtobusna linija iz Ljubljane 

de, v centru Trbiža in Rablju, od lastni-
ka zasebnega parkirišča pri Rabelj-
skem jezeru pa je soglasje pridobila 
že lani. Arriva je nato na podlagi teh 
soglasji pridobila še dovoljenje od-
govornega italijanskega ministrstva.
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hvaliti. Sam projekt reševanja smuči-
šča Kanin namreč ne pomeni zgolj 
rešitev nekega smučišča, temveč po-
meni zagotovitev celoletnega turiz-
ma, s tem pa prihod novih investitor-
jev. Tako smo bili priča prodaji hote-
lov v lasti Občine Bovec. Letališče je 
dobilo odličnega upravljavca, ta pa je 
privabil novega partnerja za njegov 
nadaljnji razvoj. Največja bovška ho-
tela Kanin ter Alp sta dobila nove 
lastnike in še bi lahko našteval. Po-
memben je tudi podpis pisma o na-
meri o sistematičnem razvoju obmo-
čja Kaninskega pogorja na slovenski 
in italijanski strani, ki smo ga podpi-
sali župani občin Bovec, Kluže (Chi-
usaforte) in Rezija. Občina je ves 
mandat skrbela za razvoj komunalne 
in cestne infrastrukture ter razvoj 
športnih dejavnosti. Prvič je zagota-
vljala tudi sredstva za izvajanje kra-
snih in izjemno obiskanih prireditev 
na bovškem trgu, kar pomeni nad-
gradnjo na kulturnem področju, ki je 
s Kulturnim domom Bovec in različ-
nimi kulturnimi društvi ter skupina-
mi že tako izjemno bogato. S prido-
bitvijo soglasja za uporabo zasebnega 
zemljišča smo presegli tudi zadnjo 
oviro za gradnjo doma za ostarele v 
Bovcu, za kar že imamo gradbeno 
dovoljenje. Saj ne pravim, da se ne 
bi dalo še več, sicer ne bi imel pravih 
ambicij, lahko pa ugotovim, da smo 
v zadnjih štirih letih na Bovškem na 
vseh področjih močno napredovali. 
Pripravila: Mateja Kutin

Podelili ob~inska priznanja 
in po~astili visok jubilej 
Durjave

Ob prazniku Občine Bovec je bov-
škemu kulturnemu domu v veliki 
dvorani Ite Rine potekala slavnostna 
seja Občinskega sveta Občine Bovec. 
Letošnja prireditev je bila še posebej 
slovesna in programsko popolna, saj 
je scenarist in režiser Robert Tram-
puž na prefinjen način stkal čudovi-
to vezenino uradnega, v katerem so 
najzaslužnejši prejeli občinska pri-
znanja, in kulturnega dela, posveče-
nega predvsem 90-letnici zborovodje 
Danila Durjave.

Najprej je vse zbrane nagovoril 
župan Valter Mlekuž, ki je na kratko 
preletel najpomembnejše dejavnosti 
in projekte, ki so bili izvedeni. Še 
enkrat je poudaril, da je bilo vsaj 
največje projekte mogoče izpeljati 
samo skupaj z odlično ekipo, ki jo je 
sestavil ob sebi. »Vsi, tako občinska 
uprava kot občinski svet, smo si že-
leli samo eno, in sicer premakniti voz 
v pravo smer. Nismo se šli politike, 
kakor to zdaj počne država, temveč 
smo delovali v korist Bovškega, te 
doline, ki smo ji hoteli samo dobro. 
Mislim, da imamo po štirih letih, kaj 
pokazati. Če ni podpore, če nimaš 
pravih sodelavcev in ob sebi prave 
ekipe, nihče od županov ne more bi-
ti uspešen. Z veseljem ugotavljam, da 
to ekipo imam, vodi pa jo mlada in 
ambiciozna nova direktorica Katari-
na Barbara Ostan. Verjamem, da 

bomo s to ekipo in poslancem Dani-
jelom Krivcem, ki še naprej zastopa 
naše Posočje v Državnem zboru RS, 
uspeli tudi z izgradnjo novih žični-
ških naprav, kar bo eden glavnih 
projektov naslednjih štirih let. Prav 
zato, ker so pred nami še težki izzivi, 
kot so gradnja novih žičniških na-
prav, športnega stadiona na letališču, 
športne dvorane v Bovcu ter izvedba 
nekaterih drugih ključnih projektov, 
predvsem pa zato, ker me k temu 
navajajo številni občani, ne glede na 
njihovo politično pripadnost, sem se 
tudi odločil, da se bom potegoval še 
za en županski mandat. In moje vo-
dilo bo še naprej, da skupaj zmoremo 
vse,« je med drugim povedal Mlekuž, 
ponosen tudi na to, da se je Bovec 
uvrstil na drugo mesto med najbolj 
priljubljenimi kraji v Sloveniji.

DENARNA NAGRADA,  
ŠTIRI PRIZNANJA IN PLAKETA

Župan Mlekuž je skupaj s predse-
dnikom Komisije za priznanja in na-
grade Občine Bovec, svetnikom Val-
terjem Mlekužem, letošnjim nagra-
jencem podelil občinske nagrade.

Plaketo Občine Bovec je za dolgo-
letno in uspešno vodenje OŠ Bovec 
ter za doprinos na področju šolstva, 
izobraževanja in športa na Bovškem 
prejel ANDREJ MLEKUŽ. Na OŠ Bo-
vec je prišel kot mlad učitelj leta 
1968. Deset let kasneje, v težkih po-
potresnih časih, je prevzel mesto rav-
natelja. To je bil čas gradnje nove šole 

in selitve iz stare. Potrebnega je bilo 
veliko dela na področju logistike, 
premeščanju učencev, organizacije 
prehrane, uvedena so bila dežurstva 
učiteljev. S skupino sodelavcev je na-
logo uspešno opravil, vendar so bili 
pred njim novi izzivi. OŠ Bovec je kot 
prva v Sloveniji uvedla učbeniški 
sklad, s čimer so se stroški učbenikov 
bistveno znižali. Zamisel in pred-
vsem praksa sta bili tako zanimivi, 
da ju je kasneje sprejelo tudi takra-
tno ministrstvo za izobraževanje; 
tako je danes učbeniški sklad obve-
zen za vse šole. Svoje delo je nada-
ljeval tako z nadgradnjo učnega pro-
cesa z naravoslovnimi dnevi, letova-
nji, zimovanji in šolami v naravi kot 
s športnimi in kulturnimi interesnimi 
dejavnostmi. Ne glede na to, da so 
se kot povsod pojavljali različni po-
gledi, je vedno stal za svojimi dejanji. 
Znal je prisluhniti tudi drugače mi-
slečim in iskati ustrezne kompromi-
se. S tem si je pri sodelavcih, starših 
in lokalni skupnosti pridobil ugled 
ter spoštovanje. Kot ravnatelj je ak-
tivno sodeloval z gospodarskimi 
družbami, organiziral krožke z men-

Utrinki

GONDOLI NAD BOVŠKO OBVOZNICO, ki jima domačini pravijo kar rdeče in modro “jajce”, sta 
del trženjskih dejavnosti Sončnega Kanina. Foto: arhiv Sončnega Kanina

Zagotovo je ta avtobusna linija bogat 
doprinos turistični ponudbi, saj Bo-
vec preko železniške postaje na Tr-
bižu povezuje s celotnim evropskim 
prostorom. Navezuje se tudi na avto-
busno linijo preko Vršiča, ki pomeni 
sklenjeno krožno pot iz Kranjske 
Gore preko Trbiža do Bovca in pre-
ko Vršiča nazaj do Kranjske Gore.

Uvedba teh avtobusnih linij je bogat 
doprinos k zagotavljanju zelenega 
turizma, ki je tudi osnovna strategija 
države, ki bo morala prepoznati po-
membnost novih avtobusnih linij za 
zagotavljanje trajnostnega in zelene-
ga turizma, temu primerno pa name-
niti tudi ustrezno subvencijo. Med-
narodne linije trenutno v ta sistem še 
ne spadajo, z dobro voljo in dovolj 
modrosti pa je seveda mogoče vse.

Oba vozna reda sta na voljo na sple-
tni strani Javnega zavoda za turizem 
Dolina Soče.
Besedilo in foto: Milan Štulc

SON^NI KANIN VABI TUDI 
NA POSEBEN NA^IN
Bovec – Po uspešni zimski sezoni 
so v Sončnem Kaninu že zakorakali 
v poletno sezono, med katerima le-
tos pravzaprav ni bilo jasne ločnice. 

Ob ugodnem vremenu so namreč 
ob koncih tedna obratovali že vse 
od uradnega zaključka zimske sezo-
ne, od 23. junija naprej pa vsak dan.

Za še boljšo prepoznavnost, pred-
vsem pa za sledenje razvoju kanin-

skega smučišča, so pred začetkom 
poletne sezone nad bovško obvoz-
nico ob vzhodni vpadnici postavili 
novost, ki je zagotovo ne bo spre-
gledal nihče, ki se bo mimo morda 
peljal tudi naključno. Gre za dve gon-
doli. Prva je potnike pod Prestrelje-
nik vozila od odprtja krožnokabinske 
žičnice v sedemdesetih letih, nova 
pa potnike prevaža še danes. Prvih 
50 modrih so rdeča »jajčka« zame-
njala leta 1999 na odseku postaj 
C–D, leto kasneje pa na celotni tra-
si. V Sončnem Kaninu so si to no-
vost zamislili in tudi fizično izvedli sa-
mi, gre pa za del trženjskih dejavno-
sti, ki jih izvajajo skozi vse leto.
Milan Štulc

OGLEDNO POSESTVO 
BOGATA BOVEC
Bovec – V Mlekarni Planika v Koba-
ridu, ki je v stoodstotni lasti Kmetij-
ske zadruge Tolmin, imamo muzej 
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torji in animiral učence za odločanje 
za poklice, ki jih je potrebovalo lo-
kalno okolje. Uspešno je sodeloval s 
kulturnimi društvi pri ustvarjanju 
kulturne scene na Bovškem. Mlekuž 
je bil tudi športnik; spada med pio-
nirje razvoja odbojke na Bovškem. 
Ljubezen do narave ga je pripeljala v 
lovske vrste, kjer je v Lovski družini 
Log pod Mangartom opravljal različ-
ne funkcije. Pripeljala pa ga je tudi v 
čebelarstvo. Ne glede na začetne te-
žave je danes uspešen čebelar, bil pa 
je tudi pobudnik in ustanovni član 
Čebelarskega društva Bovec. Ljube-
zen do domačega kraja ga je pripe-
ljala do tega, da je bil med ustanovi-
telji in prvi predsednik Turističnega 
društva Log pod Mangartom.

Priznanja Občine Bovec so prejeli 
Janko Arcet, Nataša Bartol, Anton 
Trebše in Jožica Zornik.

JANKO ARCET je športnik po du-
ši. Bil je aktiven odbojkar, zdaj pa je 
že tri desetletja trdno povezan z or-
ganiziranjem športnih dogodkov na 
Bovškem. Odlikuje ga dolgoletno 
prizadevanje za razvoj športa za vse 
generacije in dostopnost športnih 

objektov vsem, ki si želijo aktivno 
preživljati prosti čas. S svojimi izku-
šnjami je znal vdihniti življenje na 
športnem igrišču in vrniti Bovčane v 
športno dvorano OŠ Bovec, katere 
upravitelj je. Janko Arcet je športni 
zanesenjak, brez katerega ni športne 
prireditve na Bovškem – od bovškega 
maratona, atletike brez meja, kole-
sarskega vzpona na Mangart do so-
organizacije dogodkov na športnem 
igrišču. Že dolgo let kot predsednik 
skrbi za uspešno in aktivno delo 
Športnega društva letnik 65.

NATAŠA BARTOL spada med ze-
lo zavedne in aktivne Bovčanke. Nje-
no dolgoletno delo na področju tu-
rizma pušča globoke sadove. Že 20 
let vodi Turistični podmladek, s 
katerim z različnimi projekti dosega 
imenitne rezultate na festivalih Tu-
rizmu pomaga lastna glava. Eden 
izmed projektov je tudi Wca z Bca, 
ki uspešno promovira Bovško. Mla-
dim in najmlajšim vceplja ljubezen 
do bovške doline, njenega narečja, 
zgodovine, značilnosti in ponudbe. 
Za svoje delo na področju turizma je 
prejela priznanje Turistične zveze 
Gornjega Posočja. Nataša Bartol je 

aktivna članica gledališke skupine 
»Vrtinec«, ki s svojimi predstavami 
razveseljuje otroke in starše doma ter 
na gostovanjih, in članica bratovščine 
odraslih skavtov Buških gamsov.

ANTON TREBŠE je vstopil v vrste 
Moškega pevskega zbora Golobar 
(MoPZ) daljnega leta 1976 in od ta-

či potrebnim. Leta 1983 se je iz šem-
petrske bolnišnice preselila v Zdrav-
stveni dom Bovec, kjer je do upoko-
jitve delala kot babica, predvsem pa 
patronažna sestra z visoko stopnjo 
strokovnosti, s čimer si je pridobila 
zaupanje v strokovnih krogih ter spo-
štovanje pri zdravnikih in pacientih. 
Slednji so poleg znanja in zanesljivo-
sti cenili njeno neposrednost ter spro-
ščenost. Veselili so se njenih obiskov, 
saj jim je bila pogosto tudi družabni-
ca in je k njim prinašala optimizem. 
Znala se jim je približati in posvetiti, 
nasvete podajati preprosto, razumlji-
vo in strokovno neoporečno. Bovški 
občani so ji globoko hvaležni, ker so 
se lahko kadarkoli obrnili nanjo, tudi 
ko ni bila v službi. Nikogar ni zavr-
nila in vsakemu je pomagala po svo-
jih najboljših močeh.

Denarno nagrado Občine Bovec je 
prejela VLASTA TEREZIJA KOMAC, 
vestna zapisovalka bovške dediščine 
na vseh področjih. Plod dolgoletnega 
zbiranja je lepa zbirka etnoloških ek-
sponatov, preteklost pa je obelodani-
la v knjigah Čez Boko gre čeča, Na 
Klužah tice strašijo, Zakladnica bov-

Utrinki

krat že več kot 40 let s svojim petjem 
ter toplim odnosom povezuje njegove 
člane. S svojim rednim udejstvova-
njem je pripomogel k uspehu marsi-
katere prireditve doma in v zamej-
stvu. Je prejemnik Galusovih značk. 
S svojim rednim in vestnim delom v 
zboru ter Prostovoljnem gasilskem 
društvu Srpenica na kulturnem ter 
humanitarnem področju dokazuje 
predanost domačemu kraju. Nemalo-
krat je za delovanje v širšo korist 
priškrnil znaten del časa, namenje-
nega družinskemu življenju. Pri delu 
in družinskem življenju je bil vedno 
predan gojenju tradicij, ki našo sku-
pnost vzdržujejo v duhu skromnosti 
in poštenja ter izkazujejo značaj naše 
pokrajine in njenih ljudi.

JOŽICA ZORNIK se je že v mladih 
letih odločila, da bo pomagala pomo-

sirarstva Od planine do Planike. Ko-
nec junija smo v Bovcu na našem 
ekološkem posestvu odprli Ogledno 
posestvo Bogata, s katerim želimo 

obiskovalcem Posočja tisočletno 
tradicijo mlekarstva in sirarstva še 
bolj približati. Na posestvu je pribli-
žno 140 krav molznic in telet, letno 

Mlekarne Planika, ekoloških izdelkih 
ter dolini Soče, na slikah pa spozna-
te živali Triglavskega narodnega par-
ka. Poskrbljeno je tudi za to, da si 
boste slasten košček mlečne pravlji-
ce lahko odnesli s seboj domov – 
na posestvu lahko kupite izdelke 
Mlekarne Planika in salame salame-
rije Alpija Kmetijske zadruge Tolmin. 
Za najmlajše so na voljo igrala, za 
ljubitelje narave pa nepozabni raz-
gledi na okoliške hribe in prostrane 
pašnike Bogate.
Ada Valentinčič, Mlekarna Planika 
Kobarid

V SPOMIN NA MARINO
Bovec –11. junija je minilo eno leto 
od padalske nesreče, v kateri je 
svojo življenjsko pot veliko prezgo-
daj končala padalka Marina iz Pulja. 
V spomin nanjo je na isti dan in z is-
te višine v tandemu skočil njen oče. 

OGLEDNO POSESTVO BOGATA bo obiskovalcem Posočja še približalo tisočletno tradicijo 
mlekarstva in sirarstva. Foto: arhiv Mlekarne Planika Kobarid

pa namolzemo okoli 600.000 litrov 
ekološkega mleka. Iz njega izdeluje-
mo jogurt, jogurt z dodanim kono-
pljinim oljem, sir in nehomogenizira-
no pasterizirano konzumno mleko. 
Obdelujemo 104 hektarje zemljišč, 
spomladi, poleti ter jeseni pa se kra-
ve pasejo zunaj noč in dan.

Z odprtjem Oglednega posestva Bo-
gata smo poskrbeli za pomembno 
popestritev turistične ponudbe v do-
lini Soče. Ob dejstvu, da si marsika-
teri mestni otrok kravo še vedno 
predstavlja v vijoličastih odtenkih, bo 
obisk pravo doživetje za vso družino. 
Poleg krav na paši boste spoznali tu-
di našega oslička, ovce in koze. Vi-
deli boste kmetijsko mehanizacijo in 
si tako ustvarili sliko o delu na kmetiji 
ter proizvodnji mleka. V posebnem 
prostoru, ki je opremljen samo za 
obiskovalce, si lahko ogledate in po-
iščete veliko informacij o tisočletni 
tradiciji sirarstva v dolini, delovanju 
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nih društev Slovenije (ZKDS).
V dejavnosti je znal vključevati vse 

generacije; mladim je nudil osnovna 
znanja in možnost razvoja, za kar ga 
posoški pevci zelo spoštujejo ter ce-
nijo, zato so z veseljem sooblikovali 
kulturni program ob praznovanju. 
Šopek pesmi iz celotnega Posočja so 
zapeli MoPZ Golobar Bovec, MoPZ 
Triglav Trenta, MoPZ Ivan Laharnar 
Šentviška Gora, MoPZ Justin Kogoj 
Dolenja Trebuša, Vocal Bača Podbr-
do in MoPZ Poljubinj. Za to prilo-
žnost so se pevci naučili in skupaj, 
kot 90-članski moški zbor, zapeli 
Danilu Durjavi ljubo pesem Čas bi 
zavrtel nazaj, kjer je kot posebno 
presenečenje zapel tudi solist Matija 
Bizjan, član Ansambla Toneta Rusa. 
Program je pod taktirko Danila Dur-
jave zaključila Gregorčičeva pesem 
Eno devo le bom ljubil, ki jo je uglas-
bil Hrabroslav Volarič.

Večer se je s pogostitvijo, prijetnim 
druženjem in pesmijo nadaljeval v 
preddverju ter mali dvorani kulturne-
ga doma.

Milan Štulc, Občina Bovec, in Silva Se-
ljak, JSKD, Območna izpostava Tolmin
Foto: Milan Štulc in Mateja Kutin

Predstavljen postopek 
spremembe OPN

Občina Bovec je v drugi polovici 
junija v mali dvorani Kulturnega do-
ma Bovec pripravila javno predstavi-
tev postopka spremembe Občinskega 
prostorskega načrta (OPN). Namen 
in nekatere novosti nove zakonodaje 
sta predstavila župan Valter Mlekuž 
ter Jože Slak, direktor družbe Struk-
tura, ki je bila izbrana za izvedbo 
OPN.

Kot je bilo povedano na predstavi-
tvi, bo občina prednostno upoštevala 
pobude, ki so v skladu z zakonodajo 
in okoljskimi usmeritvami tudi dejan-
sko izvedljive. Po pripravi novega 
predloga OPN bo v letu 2019 potekala 
javna razgrnitev, po njej bodo v do-
ločenem roku možne pritožbe, pred-
viden rok za sprejem OPN na Občini 
Bovec pa je začetek leta 2020, ko naj 
bi bil vpisan tudi v Uradni list RS.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Ureditev parkiri{~a  
Velika korita So~e

Občina Bovec je letos uredila par-
kirišče ob cesti v Lepeno pri Velikih 
koritih Soče. V dogovoru s soglaso-
dajalci je izvedla prepust za odvaja-
nje meteorne vode, podaljšala parki-
rišče in omogočila veliko več parkir-
nih mest ter uredila območje pri 
brvi. Izbrani izvajalec, samostojni 
podjetnik Primož Kravanja, je s po-
dizvajalcem z naravnimi materiali 
zgradil še podporni zid, prostor ogra-
dil z ograjo in uredil parkirno povr-
šino. Vrednost naložbe je 17.000 ev-
rov brez davka na dodano vrednost, 
kar je za skoraj 7.000 evrov manj od 
predvidene. Dela pa so trajala dobre 
tri tedne.

V teku je priprava projektov za ce-
lostno naložbo (ureditev podpornih 
zidov nad cesto, ureditev odvodnja-
vanja, utrditev cestišča, preplastitev 
in postavitev varovalnih ograj), za 

POSTOPEK SPREMEMBE OPN je Občina Bovec predstavila v juniju. 

Utrinki

ške preteklosti in Na bovškem polju 
križ stoji. Tik pred izidom je njena 
nova knjiga Bovec in voda. Vlasti Te-
reziji Komac gre zahvala, da bovška 
preteklost ne zaide v pozabo. Opo-
minja nas, kako pomembna je prete-
klost za ohranjanje identitete in na-
rodnega bogastva.

DANILO DURJAVA PREJEL 
PRIZNANJA JSKD IN ZKDS

Podelitvi priznanj je sledil izjemen 
kulturni program, namenjen 90-letni-
ci zborovodje in častnega občana 
Občine Bovec Danila Durjave. MoPZ, 
ki ga je Durjava ustanovil leta 1951 in 
ga z veliko ljubeznijo vodi brez pre-
kinitve vse do danes, je gotovo edin-
stven primer v Sloveniji. To ni zgolj 
zbor in Durjava ni zgolj zborovodja, 
je poosebljanje kulture na Bovškem. 
Za svoje dolgoletno delo, velike zaslu-
ge na področju zborovskega delova-
nja na Bovškem in širšem Zgornjem 
Posočju, za njegov močan vpliv na 
kulturni razvoj na širšem Bovškem 
je ob visokem jubileju prejel Zlato 
jubilejno priznanje Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) in Pri-
znanje z zlato medaljo Zveze kultur-

Na tleh ga je ob družinskih članih in 
drugih prijateljih pričakal tudi župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž. Na 
ploščo, ki je postavljena na mestu 
nesreče, so položili cvetje in sveče.
Besedilo in foto: Milan Štulc

MARININ OČE JE LETO DNI PO NESREČI v 
njen spomin skočil v tandemu – ob isti uri in 
z iste višine.

HODITE PO OZNA^ENIH 
POTEH
Triglavski narodni park (TNP) – 
Območje TNP je izjemno priljubljen 
cilj številnih obiskovalcev gorskega 
sveta. Med njimi prevladujejo poho-
dniki, vse več pa je tudi drugih obi-
skovalcev. Pritisk na to območje je 
velik in nenehno narašča. V planin-
skih postojankah letno prespi pribli-
žno 50.000 ljudi. Več kot 400.000 
jih obišče tukajšnje naravne in kul-
turne znamenitosti. V javnomnenjskih 
raziskavah o obiskovanju visokogorja 
dobra tretjina vprašanih v postojan-
kah na območju TNP prespi večkrat 
na leto, skoraj polovica vprašanih pa 
v gore zahaja vsaj enkrat na teden. 
Pohodnikom je na voljo več kot 800 
kilometrov označenih poti, ki ohra-
njajo naravno okolje in so speljane 
tako, da zagotavljajo odlično izku-
šnjo izjemnega parka – vrhunsko v 
razgledih in varno v koraku zaradi 

neutrudnega dela markacistov.

Ostre podnebne razmere, mlada in 
plitva prst ter večinoma krušljiva 
apnenčasta skala vsako poletje po-
gojujejo rast alpske flore. Vegetacija 
ob planinskih in drugih poteh je pri-
lagojena negostoljubnim razmeram 
gorskega sveta. Hoja zunaj poti ni 
priporočljiva, ker je za naravo ško-
dljiva, za obiskovalce pa nevarna. 
Naravovarstveni, upravljavski in 
estetski vidik obiskovanja občutljive-
ga gorskega območja zahteva spo-
štljivega obiskovalca, ki upošteva 
krhkost življenja v gorah. Uporaba 
označenih poti pripomore k varova-
nju življenjskega prostora prostoži-
večih živali in ohranjanju planinske 
vegetacije. V gorah so tla izredno 
podvržena erozijskim procesom. 
Hoja izven označenih poti te proce-
se dodatno pospešuje – sem spada 
tudi raba bližnjic, saj zmanjšuje 
estetsko vrednost območja in hkrati 

DOŽIVLJAJTE NARAVO NA OZNAČENIH 
POTEH, za katere po Sloveniji prostovoljno 
skrbi 700 usposobljenih markacistov, ki so 
pri Planinski zvezi Slovenije organizirani zno-
traj Komisije za planinske poti. 
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PARKIRIŠČE OB CESTI V LEPENO PRI VELIKIH KORITIH SOČE – Letos je bil urejen prepust 
za odvajanje meteorne vode, podaljšano parkirišče ter urejeno območje pri brvi, v teku pa je 
priprava projektov za celostno naložbo.

kar bo občina letos namenila še oko-
li 15.000 evrov. Skupaj bo tako za 
ureditev omenjenega območja letos 
namenila nekaj več kot 35.000 evrov 
proračunskih sredstev. Način izvedbe 
naložbe v prihodnjem letu bo v veli-
ki meri odvisen od soglasodajalcev, 
po prvih ocenah pa bo zanjo potreb-
nih okoli 300.000 evrov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Preplastitev odseka ceste 
Podklopca–Plu`na

V drugi polovici junija so delavci 

PREPLASTITEV CESTNEGA ODSEKA PODKLOPCA–PLUŽNA je velika pridobitev za prebival-
ce vasi Plužna in tudi za igralce golfa v neposredni bližini.

Utrinki

izbranega izvajalca Kolektor CPG pre-
plastili odsek ceste ob igrišču za golf 
na relaciji Podklopca–Plužna. Uredili 
so bankine in označili hitrostne ovi-
re. S tem zadnjim posegom je cesta 
v celoti preplastena z asfaltom. Za 
vas Plužna je to pomembna pridobi-
tev, saj se jim bo vožnja v smeri Tol-
mina in nazaj skrajšala za kar nekaj 
kilometrov, hkrati pa je konec praše-
nja, ki je motilo igralce golfa.

Investitor je Občina Bovec, ki za 
preplastitev 450 metrov dolgega od-
seka, ureditev bankin in ureditev 

odvodnjavanja s kanaletami na cesti 
Plužna–Bovec vključno z davkom na 
dodano vrednost namenja skoraj 
50.000 evrov proračunskih sredstev.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Prepla{~ena klan~ina 
vstopno-izstopnega mesta 
na Srpenici

Na vstopno-izstopnem mestu Srpe-
nica 1 je konec junija potekalo asfal-
tiranje klančine ceste do reke Soče. 
Na tem mestu je zaradi množičnih 
dovozov z različnimi vozili in priko-

licami ter zdrsov koles ob vračanju 
po klancu navzgor prihajalo do po-
gostega uničenja vozne podlage. Pred 
preplastitvijo so neutrjeni del vozišča 
najprej utrdili, nato pa ga preplastili 
z asfaltno prevleko. 

Naložbo v višini skoraj 15.000 ev-
rov zagotavlja Občina Bovec, in sicer 
s preostankom sredstev iz lanskega 
leta, ki jih je Medobčinska uprava 
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Ka-
nal ob Soči po ključu razdelila med 
občine.
Besedilo in foto: Milan Štulc

dodatno prispeva k prej navedeni 
problematiki.

Sicer na videz neškodljiv korak izven 
označene poti, ko želimo pobrati 
ravno tisti zanimivi kamen, si ogleda-
ti čudovito cvetlico, fotografirati žival 
ali pa zgolj še hitreje doseči cilj, ob 
množičnem obisku postane kritičen. 
Rešitev je enostavna: ostanite in do-
življajte naravo na označenih poteh.
Majda Oder, Javni zavod TNP

SNEMANJE 
DOKUMENTARNEGA FILMA 
POD MANGARTOM
Mangart – Zgodba o 10. gorski di-
viziji ameriške vojske, ki je 3. junija 
1945 tik pod Mangartom pripravila 
smučarsko tekmo, je našla svoj pro-
stor tudi v ameriški filmski produkci-
ji. Na dogodek je s spominsko smu-
čarsko tekmo leta 2011 obudila Ob-
čina Bovec. Potem ko se je o tem 
veliko pisalo tudi v nekaterih ameri-
ških medijih, je zanimivo zgodbo za-
znal eden od ameriških producentov 
produkcijske hiše Warren Miller, 
nekdanji ekstremni smučar Chris 
Anthony. Ko je začel podrobneje 
raziskovati te dogodke, ga je Občina 
Bovec povabila v Bovec. Po podrob-
ni predstavitvi skupaj s pobudnikom 
zgodbe brigadirjem v pokoju Jane-

zom Kavarjem je Anthony spoznal, 
da gre danes pravzaprav za Sloveni-
jo in ne Italijo.

Kmalu smo našli skupni jezik in z ne-
malo truda je do realizacije snema-
nja dokumentarnega filma o 10. gor-
ski diviziji ameriške vojske in tekmi 
ameriških vojakov pod Mangartom 
tudi prišlo. Koordinatorja za logistiko 
sta bila Janez Kavar in Peter Mle-
kuž, predsednik TD Log pod Man-
gartom, starosvetni smučarji pod 
vodstvom Franca Čopija pa so bili 
pri snemanju dokumentarnega filma 
nepogrešljivi. Kavar je z velikim pri-
zadevanjem od Triglavskega naro-

dnega parka dobil vsa zahtevana 
dovoljenja, velika zahvala pa gre 
Slovenski vojski, ki je omogočila 
prevoz in ostalo logistiko. Chris 
Anthony je po snemanju dejal, da je 
bilo sodelovanje vseh nad vsemi pri-
čakovanji in se jim je za to tudi javno 
zahvalil.

Dokumentarni film naj bi luč sveta 
ugledal ob 75. obletnici tekme pod 
Mangartom, že zdaj pa se dogovarja-
mo o tem, da bi premierno upodobi-
tev v Sloveniji pripravili v Bovcu. Za-
gotovo je to s promocijskega vidika 
za Bovško že zdaj izjemnega pomena.
Milan Štulc

ZGODBA O 10. GORSKI DIVIZIJI AMERIŠKE VOJSKE, ki je 3. junija 1945 tik pod Mangartom 
pripravila smučarsko tekmo, je našla svoj prostor tudi v ameriški filmski produkciji. Starosvetni 
smučarji so bili pri snemanju dokumentarnega filma nepogrešljivi. Foto: Vili Vogelnik

PO STO LETIH SLOVENSKI 
VOJAKI V GALICIJI DOBILI 
OBELE@JI
Gorlice (Poljska), Lvov (Ukrajina) – 
Galicija, pokrajina, ki je danes razde-
ljena med Poljsko in Ukrajino, je bila 
del nekdanje Avstro-Ogrske monar-
hije. V prenekateri slovenski družini 
je še vedno sinonim za hude boje in 
premnoga izgubljena življenja naših 
prednikov v prvi svetovni vojni. Nekje 
v spominu odzvanjajo kraji in mesta, 
kot so Przemyśl, Gorlice, Tannen-
berg, Tarnów, Lvov (Lviv, Lemberg) 
pa gorovje Karpati in Beskidi. Ob iz-
bruhu velike vojne leta 1914 so bili 
tudi slovenski fantje pozvani, naj se 
pridružijo svojim vojaškim enotam, 
napoteni so bili na vzhodno fronto v 
boje proti ruski armadi. Največ jih je 
padlo prav v prvih mesecih v bojih na 
prostranstvih Galicije – ocenjuje se, 
da med 10.000 in 15.000. Slikovito 
je svojo izkušnjo z vzhodne fronte 
zabeležil vojak Ivan Matičič: »Naše 
čete so šle naprej kot teleta v klav-
nico, brez glave, brez vodstva … 
Take vojne si nismo predstavljali …«.
Pobudo za postavitev obeležij je po-
dal slovenski Nacionalni odbor za 
obeležitev 100-letnic prve svetovne 
vojne (2014–2018). S postavitvijo 
obeležij je Slovenija počastila spomin 
več kot 30.000 Slovencev, ki so v 
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Predstavitev projekta kro`ne 
poti na letali{~u

Občina Bovec je v začetku junija 
v bovškem kulturnem domu lastni-
kom zemljišč predstavila projekt kro-
žne poti na bovškem letališču, ki bo 
predvidoma speljana tudi po njihovi 
lastnini. Na začetku je zbrane nago-
voril župan Valter Mlekuž, pobu-
dnik vzpostavitve krožne poti okoli 
letališča, in razložil potrebo po celo-
stni ureditvi območja. Predstavitev 
projekta je pripravil Klavdij Berginc 
iz službe za okolje in prostor na Ob-

čini Bovec, ki je med drugim pred-
stavil tudi zahteve soglasodajalcev ter 
novosti, do katerih bo prišlo po vzpo-
stavitvi krožne poti, ki bo bogat do-
prinos športnim aktivnostim. Omo-
gočena bo hoja po en meter širokem 
urejenem makadamskem delu, na 1,5 
metra širokem asfaltiranem delu pa 
bo dovolj prostora za kolesarje, rol-
karje in poletni tek na smučeh. Prav 
slednje utegne ob pravilnem pristopu 
pritegniti tovrstne športnike na pole-
tne priprave na Bovško, vse skupaj 
pa bo nesporno bogata dodatna turi-

stična ponudba za širši krog uporab-
nikov.

Krožna pot bo speljana po skraj-
nem robu letališča in bo minimalno 
posegala v kmetijska zemljišča. Pro-
met z vozili na motorni pogon bo 
strogo prepovedan, razen za lastnike 
zemljišč, ki bodo imeli za dostop z 
delovnimi stroji posebne dovolilnice.

Vsa projektna dokumentacija je 

pripravljena in soglasja so podana. 
Višina naložbe je ocenjena na okoli 
400.000 evrov, ki jih bo občina na-
menila iz proračuna. Če ne bo zaple-
tov s katerim od lastnikov zemljišč, 
bi lahko po Berginčevih besedah z 
naložbo začeli takoj po zadnji košnji, 
zaključili pa bi jo do aprila prihodnje-
ga leta.
Besedilo in foto: Milan Štulc

PROJEKT KROŽNE POTI NA LETALIŠČU JE BIL PREDSTAVLJEN LASTNIKOM ZEMLJIŠČ, ki 
jih bo ta prečkala. Pomenila bo bogat doprinos športnim dejavnostim, saj bo omogočala hojo, 
kolesarjenje, rolkanje in poletni tek na smučeh.

KLANČINA NA VSTOPNO-IZSTOPNEM MESTU SRPENICA 1 je bila konec junija preplaščena.

Utrinki

OBELEŽJE V LVOVU sta odkrila ministrica za obrambo RS Andreja Katič in namestnik ukrajin-
skega obrambnega ministra generalpodpolkovnik Anatolij Petrenko. Foto: Aljaž Peček, MORS

krvavih bitkah prve svetovne vojne 
izgubili življenje. Največji delež slo-
venskih vojakov je padel v Galiciji, kjer 
so tudi pokopani in danes na to opo-
zarja slovenski kamen. Obeležji je za-
snoval oblikovalec Janez Suhadolc 
in sta izklesani iz pohorskega tonali-
ta (granit) iz Oplotnice. Pri koordina-
ciji in postavitvi obeležij je aktivno 
sodelovala tudi Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«. Predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor je 
odkril obeležje v Gorlicah na Polj-
skem, ministrica za obrambo Andre-
ja Katič pa v ukrajinskem Lvovu.
Mag. Tadej Koren, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«

SRE^ANJE STAREJ[IH 
OB^ANOV OB^INE BOVEC
Bovec – Občinska organizacija 
Rdečega križa Slovenije vsako leto 
organizira srečanje občanov občine 
Bovec, starejših od 80 let. Letos jih 
je bilo povabljenih kar 211, srečanja 
pa se jih je udeležilo 61. »Srečanje 
je priložnost, da starejši preživijo 
malo drugačen dan, poklepetajo in 
obujajo spomine na dobre stare 
čase, mi pa jim imamo priložnost 
pokazati, da mislimo nanje in smo 
radi v njihovi družbi. Z zadovolj-
stvom ugotavljamo, da se srečanja 
udeležuje vsako leto več starejših, 
ki s svojo energijo poskrbijo za pri-

jetno druženje,« je povedala Marjan-
ca Velišček iz tolminskega območ-
nega združenja RK Slovenije (RKS).
Srečanje je potekalo v Gostilni pod 
Lipco, starejši občani pa so se razve-
selili nastopov učenk OŠ Bovec, ki 
so pod vodstvom mentorice Tatjane 
Kašca pripravile prisrčen kulturni 
program. Za glasbeno zabavo je po-
skrbela mlada harmonikarica Lara 
Škander. Vse je pozdravil tudi bovški 
župan Valter Mlekuž, ki je med dru-
gim dejal, da so zanj najlepši trenut-
ki, ko pozdravi in sprejme novoro-
jenčke ter najstarejše občane in obi-
šče stanovalce doma upokojencev.
Pozdravne besede sta zbranim na-

menila tudi predsednik tolminskega 
območnega združenja RKS Rafael 
Šuligoj in predsednica Občinske 
organizacije RKS Nada Mrakič. »V 
občini Bovec poteka izjemno dobro 
sodelovanje z lokalnim okoljem, za-
to smo bili zelo veseli udeležbe žu-
pana Občine Bovec Valterja Mleku-
ža, pa tudi tega, da sta se srečanja 
udeležila tudi predsednik Krajevne 
skupnosti Bovec Gregor Rupnik in 
predstavnica Karitasa. Potrudili se 
bomo, da bomo skupaj z vsemi 
partnerji v lokalnem okolju poskr-
beli, da bomo z dodatnimi progra-
mi izkazali še večjo skrb za starej-
še,« je med drugim povedal Šuligoj.
Milan Štulc

SREČANJE STAREJŠIH V BOVCU so popestrili nastopi učenk, ki so pod mentorstvom Tatjane 
Kašca pripravile prisrčen kulturni program. Foto: Veselin Vujačić
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Ob dnevu državnosti
Osrednja prireditev ob dnevu dr-

žavnosti v Zgornjem Posočju je letos 
potekala v Bovcu. V kulturnem domu 
se je v počastitev državnega praznika 
in 50. obletnice ustanovitve Teritori-
alne obrambe Slovenije (TO) odvil 
prijeten večer v znamenju domolju-
bja. Med predstavniki veteranskih 
organizacij in društev so bili prisotni 
tudi posoški župani Uroš Brežan, 
Robert Kavčič in Valter Mlekuž.

Po uvodnih besedah povezovalca 
večera Davida Štulca Zornika so na 
oder prikorakali praporščaki s prapo-
ri Pokrajinskega odbora Zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo Severnopri-
morske pokrajine, območnih zdru-
ženj veteranov vojne za Slovenijo 
Gornje Posočje, Kanal, Brda, Veteran 
Nova Gorica, Ajdovščina-Vipava in 
Cerkno-Idrija, Društva Veteranov SE-
VER Severne Primorske in Združe-
nja za vrednote NOB Tolmin, Koba-
rid, Bovec. Zadonela je slovenska 
himna, sledile pa so globoke besede 
moderatorja: »Država, dežela, domo-
vina. O tem bomo govorili nocoj. Mi-

slim, da je prav, da se ob rojstnem 
dnevu države spomnimo vseh trenut-
kov, ko smo vsi skupaj hrepeneli po 
svoji državi, prvič v stoletni zgodovini 
slovenskega naroda. 50. obletnica 
naše, zares naše slovenske vojske je 
še poseben razlog za naše veselje in 
naš ponos.«

Prvi del večera je bil namenjen 

državnosti in TO, saj so se govorniki 
dotaknili teh trenutkov naše zgodo-
vine. Pozdravne besede je prisotnim 
namenil bovški župan Mlekuž, ki je 
na oder stopil v majici veterana Dru-
štva veteranov SEVER Severne Pri-
morske. Poudaril je, da je zelo pono-
sen, da je v osamosvojitveni vojni za 
Slovenijo aktivno sodeloval kot rezer-

vist takratne milice in za te besede 
požel aplavz. Dotaknil se je tudi ak-
tualnega političnega stanja v Sloveni-
ji. »Takrat smo zmagali in nam je 
uspelo izboriti svojo lastno državo, 
ker smo bili enotni. Vsi skupaj, ne 
glede na politično prepričanje, smo 
delali za isto stvar, za lastno državo. 
Zato me danes žalosti dejstvo, da se 
naši politiki ne morejo poenotiti in 
eden za drugim ponavljajo in govori-
jo samo to, s kom ne bodo sodelova-
li. Tega si takrat, ko smo si izborili 
državo, nismo želeli! Prepričan sem, 
da bi bila sicer naša država Slovenija 
veliko bolj uspešna! Saj nam ni sla-
bega. Vendar nam danes manjka 
enotnosti, ki smo jo zmogli ob osa-
mosvojitvi. Ne zamerite mi teh besed, 
vendar sem pač tak človek, da po-
vem, kar mi leži na duši.«

Spregovoril je tudi predsednik Ob-
močnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Metod Ciril Leban in 
spomnil na pomen TO v 50-letni zgo-
dovini, predvsem pa v osamosvojitve-
ni vojni. Slavnostni govornik, zgodo-
vinar dr. Blaž Torkar, je osvetlil 

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

LETOŠNJA SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI in 50. obletnici ustanovitve Teritorialne
obrambe Slovenije je potekala v bovškem kulturnem domu.

SRE^ANJE PROSTOVOLJCEV 
STAREJ[I ZA STAREJ[E
Bovec – V začetku junija so se v Bov-
cu srečali prostovoljci društev upoko-
jencev (DU), ki sodelujejo v projektu 
Starejši za starejše. Po uradnem de-
lu, ki je potekal v bovškem kultur-
nem domu, so si ogledali še Log 
pod Mangartom in trdnjavo Kluže.

Zbralo se je okoli 170 prostovoljcev 
iz 11 severnoprimorskih društev 
upokojencev. S svojim edinstvenim 
nastopom so za odlično vzdušje po-
skrbeli otroci Vrtca Bovec pod vod-
stvom Erne Wojčicki Germovšek, 
nato pa je spregovorila predsednica 
DU Bovec Breda Vencelj. V imenu 
Občine Bovec jih je nagovoril pod-

SKULPTURA, POSVE^ENA 
SO[KIM GOZDARJEM
So~a – Na prvi julijsko soboto so 
slavnostno odkrili leseno skulpturo 
ter informacijsko tablo, posvečeno 
gozdarjem iz Lepene, Soče in Tren-
te. Skulpturo je z motorno žago izde-
lal Miloš Domevšček, ki rad pove, 
kaj ga je pripeljalo do te odločitve. 
»Rezbarjenje z ‘motorko’ sem odkril 
letos spomladi na internetu, najprej 
pa sem izdelal nekaj lesenih konj-
skih glav. Pri Otokarjevih, ki imajo 
lesno žago, so mi predlagali, da 
naredim gozdarja. Hlod je bil torej 
pri roki, po petih dneh rezanja z 
motorno žago in še toliko dni bru-
šenja, pa je izdelek že postajal vse 

bolj zanimiv,« opiše prve pristope k 
izdelavi. Zdelo se mu je skorajda sa-
moumevno, da bi bila kot spomin na 
njihove soške gozdarje skulptura po-
stavljena nekje v vasi Soča, kar so si 
s trdim delom nedvomno zaslužili. V 
sodelovanju z direktorjem Zadruge 
Soča-Trenta Brunom Komacem ji-
ma je uspelo najti ustrezno mesto, 
ki bo mimoidočim na očeh. Skulptu-
ro in tablo z delčkom zgodovine so-
ških gozdarjev so postavili pred tr-
govino v Soči, v bližini vaške cerkve.

Odkritja skulpture in s tem oživitve 
spomina na soške gozdarje se je ude-
ležil tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, nekaj besed o gozdarstvu 
in gozdarjenju nekoč ter danes pa je 

župan Davor Gašperčič: »Velikega 
spoštovanja je vredno dejstvo, da 
kot prostovoljci vaš prosti čas na-
menjate pomoči starejšim, ki so v 
naši družbi največkrat kar nekoliko 
pozabljeni. To so ljudje, ki potrebu-
jejo le prijazno besedo, kakšno mi-
nutko pozornosti, nekateri pa tudi 
drugo pomoč. Prostovoljno delo, 
ki ga opravljate, je širšemu krogu 
ljudi premalo poznano in predvsem 
premalo cenjeno.« Zahvalil se jim je 
za vse, kar naredijo za starejše.

Domače članice DU so pripravile 
kulturni program, prisotne pa so vsaj 
poskušale naučiti tudi nekaj bovških 
besed.
Besedilo in foto: Milan Štulc

V SOČI LESENI GOZDAR SPOMINJA NA NEKDANJE SOŠKE GOZDARJE. Foto: Edo Kozo-
rog

V ZAČETKU JUNIJA SO SE V BOVCU SREČALI PROSTOVOLJCI DRUŠTEV UPOKOJENCEV. 
V kulturnem domu so zanje nastopili tudi otroci bovškega vrtca.
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trenutke našega osamosvajanja in 
nastajanja slovenske vojske, pri če-
mer je izhajal iz delovanja TO skozi 
zgodovino ter njenih struktur na na-
šem območju.

V drugem delu večera smo se v 
kulturnem programu prepustili raz-
mišljanju o domovini. Včasih poza-
bljamo, da imamo le eno in da bi jo 
morali imeti bolj radi. Prisluhnili 
smo, kako so o domovini z ljubezni-
jo nekoč pisali Cankar, Župančič, 
Kajuh, danes pa naši mladi ustvar-
jalci, predvsem pa osnovnošolci. Za-
ključili so najmlajši, ki so naša pri-
hodnost.

Na čas osamosvojitve je želel rež-
iser in scenarist prireditve Robert 
Trampuž spomniti tudi s projekcijo 
menjave zastav v Ljubljani, tako da 
smo v tišini za trenutek podoživeli 
dogajanje tistega slovesnega večera, 
26. junija 1991, ko je pred parlamen-
tom zaplapolala nova slovenska za-
stava in smo Slovenci slovesno raz-
glasili samostojnost.

Kulturni program so zaokrožili čla-
na Gledališke skupine Bovec David 

in Slavica, učenki OŠ Bovec Barbi in 
Nika, Moški pevski zbor Triglav 
Trenta pod vodstvom Zdravka Kra-
vanje, najmlajši glasbeniki bovškega 
oddelka Glasbene šole Tolmin An-
drej, Kristina in Mihael ter plesna 
skupina Saše Momirski.

Ob slovesu je moderator povedal, 
da je bil v sobotni prilogi časopisa 
Dnevnik objavljen intervju s častni-
kom Slovenske vojske, ki je med dru-
gim povedal, kaj mu je zvabilo solze 
v oči. »V vrtcu, v katerega hodi moja 
triletna hči, so se učili peti himno. In 
ko smo zadnjič gledali po televiziji 
prenos tekme naše reprezentance in 
je zaigrala himna, je hčerka vstala, 
si položila desno roko na srce ter pe-
la himno.« Si lahko želimo še kaj 
lepšega, kot dokaz, da je bila ljube-
zen do domovine vedno v nas, je in 
bo tudi ostala?
Besedilo in foto: Milan Štulc

Ob prazniku pobratene 
Ob~ine Prijedor

Ob dnevu mesta Prijedor, 16. maja, 
se tamkajšnjega uličnega teka vsako 

leto udeležijo tekači Tekaškega dru-
štva Bovec, ki v močni konkurenci 
dosegajo tudi najvišje uvrstitve. Ura-
dnega sprejema se udeležuje delega-
cija Občine Bovec. Letos so si ogle-
dali zaključek teka po ulicah, nato pa 
še večerni koncert ob prazniku Pri-
jedorja, ki se ga je udeležilo okoli 
6.000 pretežno mladih poslušalcev. 
Neformalno sta se župana Bovca in 
Prijedorja srečala že na koncertu, 

formalno pa naslednji dan. Uradni 
sprejem vseh delegacij pobratenih in 
prijateljskih občin se je tudi letos od-
vil v županovi sejni sobi, bovško de-
legacijo pa je župan Občine Prijedor 
Milenko Đaković sprejel kot prvo.

Po kratkem programu pred občin-
sko stavbo so se poklonili in položili 
vence pred spomenikoma žrtvam 
zadnje domovinske vojne ter partiza-
nom, ki so padli pri osvoboditvi me-

Utrinki

DELEGACIJA OBČINE BOVEC na sprejemu pri županu pobratene Občine Prijedor, kamor se 
vsako leto odpravijo ob njihovem prazniku.

SEJEM STARIN IN VOJAŠKE OPREME se je letos po prekinitvi zaradi obnove mostu po dveh 
letih ponovno odvijal v trdnjavi Kluže. Foto: Božidar Kavčič

LETOS OBNOVLJENO SPOMINSKO OBE-
LEŽJE so leta 1975 izdelali učenci OŠ Simo-
na Gregorčiča Kobarid pod vodstvom Miloša 
Volariča.

udeležencem namenil vodja tolmin-
ske območne enote Zavoda za goz-
dove Slovenije Edo Kozorog. Pro-
gram je povezovala Slavica Della 
Bianca, zanimivo igro z utrinki iz živ-
ljenja gozdarjev pa so izvedli člani 
Gledališke skupine BC s prijatelji 
pod vodstvom Petra in Mitja Cudra.
Milan Štulc

SEJEM STARIN IN VOJA[KE 
OPREME
Kluže – Društvo 1313 je v trdnjavi 
Kluže organiziralo tradicionalen se-
jem vojaških in drugih starih pred-
metov. Tovrstne sejme je društvo za-
čelo organizirati pred 15 leti. Prvotni 
sejmi so bili izredno dobro obiskani 

tako s strani ponudnikov kot obisko-
valcev, nato pa je sledilo obdobje 
slabšega obiska. Letos smo sejem 
po dveh letih vrnili v trdnjavo Kluže. 
Tradicijo smo prekinili zaradi obnove 
tamkajšnjega mostu, saj je bilo par-
kiranje oteženo.

Z dogodkom želimo sodelovati pri 
bogatenju turističnega utripa na 
Bovškem. Tako smo obiskovalcem 
poleg stojnic s starinskimi predmeti 
ponudili tudi organizirano vodenje 
po trdnjavi in okolici. Predstavili smo 
življenja vojakov in obiskovalce po-
gostili z okusnim vojaškim golažem, 
ki smo ga skuhali kar na prireditvi.

Na koncu lahko rečemo, da smo ta-
ko z organizacijo kot z obiskom za-

dovoljni in zato že snujemo načrte 
za prihodnje leto, saj trdnjava prav 
kliče po tovrstnih dogodkih. Leto-
šnjo prireditev smo organizirali s po-
zitivnimi mislimi za našega člana in 
prijatelja Cvetka Gašperčiča, ki je 
bil več kot leto dni v bolnišnici in je 
sedaj invalid.
Miloš Domevšček, član društva 1313

OBNOVA SPOMINSKEGA 
OBELE@JA 
Kobarid – Krajevna organizacija Zdru-
ženja borcev (KO ZB) za vrednote 
NOB Kobarid nadaljuje z obnovo 
spominskih obeležij v občini, posve-
čenim dogodkom iz časa narodnoo-
svobodilnega boja (NOB). Tokrat je 
bilo na vrsti obeležje pri mlekarni 
Planika, ki že vrsto let ni več dajalo 
videza urejenosti. Grmičevje, ki je 
zaraščalo obeležje, je bilo tudi zara-
di prometne varnosti odstranjeno 
spomladi, sedaj pa je lesena skulp-
tura, ki stoji ob prometnici na križi-
šču, mimo katere še posebno v po-
letnih mesecih hodijo in se vozijo tu-
risti, dobila še nov zaščitni premaz. 

Leseno spominsko obeležje so leta 
1975 izdelali učenci OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid pod vodstvom 
Miloša Volariča. Tega leta so izdelali 
in postavili tudi leseno obeležje na 
Stresovi ulici. Sicer pa so učenci v 
letih 1975 in 1976 izdelali ter posta-

vili še več obeležiJ iz kamenja, ki 
nas spominjajo na težke trenutke 
polpretekle zgodovine. Talce doma-
čine so v bližnji okolici Kobarida po 
mučenju ustrelili Nemci. 
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sta Prijedor 16. maja 1942. Sledila je 
slavnostna akademija s podelitvijo 
občinskih priznanj. Proslavljanje so 
zaključili s slovesnim kosilom, kjer 
je župan Đaković ponovno pozdravil 
570 zbranih gostov ter se vsem za-
hvalil za ohranjanje in krepitev prija-
teljstva. Župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž je z veseljem poklepetal z 
Markom Pavićem, dolgoletnim žu-
panom Občine Prijedor, predhodni-
kom sedanjega. Srečal pa se je tudi 
z veleposlanico Republike Slovenije 
v Bosni in Hercegovini Zorico Buki-
nac, predsednico Slovenskega dru-
štva Lipa Prijedor Alenko Uduč in 
drugimi.
Milan Štulc

Ob~ina Bovec srebrna NAJ 
turisti~na destinacija 2018

Revija Moje finance je tudi letos 
pripravila neodvisno strokovno razi-
skavo NAJ turistična destinacija 2018, 
na podlagi katere podeljuje certifikat 
nagrajeni občini in njenemu turizmu 
za uporabo v vse njegove promocij-
ske namene ter s tem povečuje pre-
poznavnost in priljubljenost. V maju 
so tako na podlagi njihove metodo-
logije in pod določenimi kriteriji na-
redili raziskavo med slovenskimi 
občinami ter objavili prvih 30 občin. 
Občina Bovec je zasedla drugo mesto 
in s tem pridobila pravico do upora-

V OKVIRU FESTIVALA SRC bodo tri svetovno priznane plesne folklorne skupine 17. in 20. av-
gusta nastopile v Bovcu.

be srebrnega certifikata NAJ turistič-
na destinacija 2018 za vse svoje pro-
mocijske namene do objave rezulta-
tov naslednje raziskave, predvidoma 
do junija 2019.

»Gorski trojček – Bled, Bovec, Bo-
hinj – je na vrhu lestvice, sledita An-
karan in Kranjska Gora,« so zapisali 
v uvodnih besedah članka v časniku 
Moje Finance.
Milan Štulc

Festival src tudi letos v Bovcu 
V Bovcu so se junija pod vodstvom 

županov Valterja Mlekuža in Maura 
Steccatija srečali predstavniki pobra-
tenih občin Bovec in Čenta (Tarcen-
to). Dogovorili so se za nadaljnje 
sodelovanje pri organizaciji Festivala 
src v Bovcu in uskladili datuma na-
stopov. V Bovcu bodo po tri svetovno 
priznane plesne folklorne skupine 
nastopile v dveh večerih: 17. in 20. 
avgusta – obakrat ob 20. uri.

Občina Čenta že vrsto let »posodi« 
Bovcu vseh šest plesnih skupin. Na 
Bovško bodo prispeli okoli poldneva, 
po kosilu pa jih bodo lokalni vodiči 
popeljali po dolini Soče navzgor vse 
do Trente in izvira Soče. Kot je pou-
daril direktor Festivala Massimo Bol-
di, so bile vse plesne skupine doslej 
nad prijaznostjo in gostoljubnostjo 
Bovčanov ter izjemno lepoto te doli-
ne nadvse navdušene, zato so ob 

izvajanju plesov v Bovcu plesalci še 
posebej nabiti z močno energijo. Gre 
za izjemno slikovite nastope plesnih 
skupin ob glasbeni spremljavi iz ek-
sotičnih držav.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Teatro al quadrato ponovno 
v Bovcu

Konec maja so si v Kulturnem do-
mu (KD) Bovec učenci petih razre-
dov OŠ Bovec in učenci enake staro-
sti iz osnovnih šol v Tarčentu ogle-
dali zanimivo gledališko predstavo 
Pozor, pripravljeni, zdaj. Gre za pred-
stavo, ki jo je izvedel Teatro al Qua-
drato iz Tarčenta in je plod sodelo-
vanja med pobratenima občinama 

Bovec ter Tarčento. Da bi se odlično 
sodelovanje pri različnih drugih sku-
pnih projektih obeh občin razširilo 
še na druge dejavnosti, so se pred-
stavniki obeh občin že lani dogovo-
rili za sodelovanje med učenci osnov-
nih šol, pri čemer so prijatelji iz 
Tarčenta ponudili izvedbo gledališke 
predstave, ki je pravzaprav multina-
cionalnega značaja. Prvo, krajšo raz-
ličico, so lani oktobra izvedli v več-
namenskem prostoru OŠ Bovec, to-
krat pa je bilo udeleženih otrok toli-
ko, da so predstavo, tudi nekoliko 
daljšo od lanske, pripravili v KD. Iz 
Tarčenta je prišlo več kot 50 učencev 
in učiteljev.

Na začetku sta učence pozdravila 

Utrinki

Danes so avtorji že v zrelih letih in 
se radi spominjajo, kako so sledili 
mentorju in izdelovali spominska 
obeležja na temo NOB.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB Kobarid

GANLJIVO SRE^ANJE Z 
USTVARJALCI FILMA
Grahovo ob Ba~i, Koritnica – Sre-
di maja je ekipa RTV Slovenije pod 
vodstvom režiserja Slavka Hrena 
na Grahovem ob Bači in na Koritnici 
ustvarjala novo TV oddajo o snema-
nju prvega slovenskega celovečer-
nega igranega filma Na svoji zemlji. 
Vse tri snemalne dni je delala ob 
svetovalni podpori in pomoči Dru-
štva Baška dediščina in Krajevne 
skupnosti Grahovo ob Bači.

Nadvse bogat je bil drugi snemalni 
dan, ko so v Kampu Šorli sprejeli in 
z domačimi dobrotami pogostili čla-
ne filmske ekipe iz leta 1948. Prišli 
so Štefka Drolc, ki se je od nas za 
vedno poslovila v juniju, Ivan Belec, 
Ivan Marinček - Žan, Tone Mla-

kar, Emilija Soklič, vsi častitljive 
starosti od 94 do 99 let, in nekoliko 
mlajši Andrej Kurent. Pridružili so 
se jim še Borko Radešček in Tatja-
na Rezec Stibilj iz Slovenskega 
filmskega centra. Družbo so jim de-
lali tudi še živeči domačini – statisti, 
ki so s svojimi neprecenljivimi spo-
mini obogatili že prvi snemalni dan.
Kljub slabemu vremenu so gostje 

sprejeli povabilo v središče Koritni-
ce na filmsko lokacijo »Sezula se 
bom«. Pričakali so jih domačini, s 
pesmijo pa pozdravili najmlajši in jim 
razdelili vabila na prireditev ob 
70-letnici filma, ki bo 7. oktobra. Sli-
karka s peskom Stanka Golob je 
predstavila dva portreta iz svojega 
novega opusa »Na svoji zemlji«, in 
sicer Angelco in Tildico, ki sta Šte-

fko Drolc vidno ganila. Prižgali so še 
svečko v spomin na tragično premi-
nulega člana ekipe v času snema-
nja.

Druženje, fotografiranje in zvoki har-
monike, vse to je obogatilo sreča-
nje. Ob tem je Slavko Hren v svojo 
kamero lovil trenutke ganjenosti in 
spoštljivosti med krajani ter filmsko 
ekipo. Ta se je čudila skoraj nespre-
menjeni podobi lokacije, se spreho-
dila skozi vas in se nazadnje s tež-
kim srcem poslovila. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ZAHVALA DAROVALCEM 
KRVI
Poso~je, Rezija – Kri je najdrago-
cenejše zdravilo, ki nima cene in 
pomeni življenje. Številni jo dnevno 
in brezplačno darujejo, da bi s tem 
povrnili zdravje ter rešili življenje 
anonimnim posameznikom. Krvoda-
jalci verjamejo v moč človeške soli-
darnosti, plemenitosti in humanosti. 
So neopazni junaki, ljudje iskrenega 
in odprtega srca, ki so že marsikate-

USTVARJALCEM FILMA NA SVOJI ZEMLJI so najmlajši razdelili vabila na prireditev ob 70. 
obletnici snemanja. Organizatorji dogodka pa takrat še nismo slutili, da je bilo slovo Štefke 
Drolc od teh njej tako ljubih krajev dokončno. Foto: Cveto Zgaga
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BOVŠKI OSNOVNOŠOLCI SO KONEC JUNIJA ODŠLI NA IZMENJAVO V PULJ. Uživali so ob 
morju, gostitelji pa so jim razkazali tudi številne zanimivosti in znamenitosti. Foto: Peter Vitez

UČENCI IZ BOVCA IN TARČENTA SO SI OGLEDALI GLEDALIŠKO PREDSTAVO POZOR, PRI-
PRAVLJENI, ZDAJ v izvedbi Teatro al Quadrato, ki je plod sodelovanja med pobratenima 
občinama Bovec ter Tarčento.

bovški župan Valter Mlekuž in Be-
atrice Follador, ki je pri tarčentski 
občini zadolžena za turizem, šolstvo, 
društva in pobratene občine. Ob iz-
rekanju dobrodošlice sta poudarila 
pomen takega druženja ter tkanja 
čezmejnih vezi in prijateljstev že v 
šolskih letih. »V obeh občinah smo 
veseli, da pobratenje ni bilo zgolj ne-
ka politična gesta na papirju, temveč 
je sodelovanje na številnih ravneh 
zgledno, kar še posebej dokazuje tudi 
že drugič realizirana namera o sode-
lovanju na šolskem področju. Danes 
imam to čast, da lahko pozdravim 
učence iz Čente, zagotovo pa se bodo 
tudi naši učenci udeležili kakšne po-
dobne prireditve pri njih,« je med 

drugim vidno zadovoljen dejal bovški 
župan. Predstavo si je ogledala tudi 
Jožica Kavs iz službe za družbene 
dejavnosti na Občini Bovec.

Otroci so se nadvse zabavali, saj je 
predstava zastavljena tako, da je za 
razumevanje sporočilnosti potrebna 
samo domišljija, ki je bovškim otro-
kom očitno ne manjka. Čeprav so 
igralci Italijani, pa je bilo glavno be-
sedilo predstavljeno v slovenščini, z 
dodatkom furlanskega, italijanskega 
in angleškega jezika. Ob koncu pred-
stave je učenka OŠ Bovec Teatru al 
Quadrato predala priročno darilo. Učen-
ki iz Bovca in Tarčenta sta si izme-
njali darilci ter si v znak prijateljstva 
in nadaljnjega sodelovanja podali 

roki. Vsi otroci so takrat spontano 
glasno zaploskali in to podprli še z 
vzkliki veselja. Sledilo je skupno ko-
silo v OŠ Bovec, druženje in sprehod 
po bovškem trgu. Preden so se učen-
ci iz Italije vrnili domov, so obljubili, 
da bo naslednje srečanje pri njih.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Bov{ki otroci v Pulju
Zadnji teden v juniju je 16 učencev 

četrtega, petega in šestega razreda OŠ 
Bovec letovalo v Pulju. Šli so na iz-
menjavo osnovnošolskih otrok med 
Bovcem in Puljem, ki se je začela na 
pobudo županov obeh občin Valter-
ja Mlekuža ter Borisa Miletića.

Ob topli dobrodošlici so se spo-

mnili na povod za sodelovanje med 
obema občinama. Smrtna nesreča 
padalke Marine iz Pulja je pred le-
tom dni zbližala oba župana. Stkala 
so se nova prijateljstva, porodile so 
se nove zamisli o sodelovanju in v 
februarju je prišlo prvih 19 učencev 
iz Pulja na Bovško, kjer so nadvse 
uživali v zimskih dejavnostih. Tokrat 
so bovški učenci v spremstvu učite-
ljev uživali ob morju. Z obiskom šte-
vilnih turističnih zanimivosti in zna-
menitosti mesta ter okoliških otokov 
je bila tokratna dogodivščina tudi 
poučna in zanimiva. Vsi udeleženci 
so gostiteljem hvaležni za odlično 
organizacijo, ves trud in prijaznost.
Milan Štulc

Utrinki

POSEBNA ZAHVALA KRVODAJALCEM, ki so več kot 40-krat darovali kri, je bil izlet v Rezijo.

ro žalostno zgodbo spremenili v 
srečno.

Tudi na našem območju ima krvoda-
jalstvo dolgo tradicijo in z velikim ve-
seljem ugotavljamo, da se na naših 
terenskih krvodajalskih akcijah, ki se 
v Kobaridu in Tolminu odvijajo maja 
in novembra, število krvodajalcev 
povečuje. Na tokratni majski akciji je 
bilo, glede na zadnjih nekaj let, re-
kordno število odvzemov. Še enkrat 

bi se radi zahvalili vsem, ki ste po-
skrbeli za tako uspešno krvodajal-
sko akcijo! Verjamemo, da boste za 
to skrbeli tudi v prihodnje, saj je vsa-
ko darovanje dragoceno. Vendar 
moramo opozoriti, da se akcije izva-
jajo glede na vsakokratne potrebe 
po določenih krvnih skupinah, ne 
nujno za vse.

Za posebno zahvalo krvodajalcem, 
ki so več kot 40-krat darovali kri, 

smo letos organizirali izlet v Rezijo. 
Žal vseh krvodajalcev ne moremo 
povabiti. Odziv je bil enkraten. Na iz-
letu smo se imeli priložnost bolje 
spoznati, si ogledati Rezijo in malo 
drugače preživeti dan. Izkoristili smo 
ga tudi za podelitev priznanj vsem 
udeležencem, ki so kri darovali 
50-krat in več ter podelili 33 takšnih 
priznanj. Izlet je finančno podprla 
Občina Tolmin.

Da bi k darovanju spodbudili tudi 
mlade generacije, na krvodajalsko 
akcijo vsako leto povabimo naše 
najmlajše. Z ogledom se prepričajo, 
da odvzem krvi ni noben bav bav. 
Večina je izrazila mnenje, da bodo 
tudi samo postali krvodajalci, ko bo-
do polnoletni.
Besedilo in foto: Marjanca Velišček, 
sekretarka RKS, Območno združenje 
Tolmin

DRU[TVO PROTI RAKU DOJK 
POSO^JE IZVEDLO 
PREVENTIVNE PREGLEDE 
DOJK
Zgornje Poso~je – Število obolelih 
za rakom dojk je v Posočju nad slo-
venskim povprečjem. Državni pro-
gram DORA omogoča preventivno 
odkrivanje raka dojk z mamografom 
po dopolnjenem 50. letu starosti. 
Za mlajše ženske je omenjeni način 
pregledovanja zaradi delovanja hor-
monov neprimeren, ultrazvok pa se 
opravi le v primeru patologije.

Ker se rak vedno pogosteje pojavlja 
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Ob~ina Kobarid
Ob~ina Kobarid v projektih 
LAS

Upravni odbor LAS Dolina Soče 
je 13. junija potrdil projekte, v kate-
rih kot projektni partner sodeluje 
tudi Občina Kobarid. S tem je občina 
pridobila možnost do 85-odstotnega 
sofinanciranja upravičenih stroškov. 
V okviru enega večjih – Oživitev Ri-
bogojnice v Kobaridu (KobaRiba) – 
bo občina uredila pritličje ribogojni-
ce, zunanji partnerji pa bodo prispe-
vali k izvajanju programa v objektu. 
Poleg tega kot projektni partner so-
deluje tudi v naslednjih projektih: 
Tematske poti na območju LAS Doli-
na Soče – Tematska pot Livek, Inter-
pretacija naravne in kulturne dedišči-
ne kot popestritev turistične ponudbe 
v Dolini Soče in Usmerjanje obiska v 
Triglavski narodni park – Pot Julijske 
Alpe. Izvajati se bodo začeli v prvi 
polovici prihodnjega leta, več o vse-
bini pa smo že pisali v prvi številki 
letošnjega SOČAsnika.

PROJEKTI V IZVAJANJU
Občina je bila preteklo leto že 

uspešna na prvem pozivu LAS Doli-
na Soče. Vsi odobreni projekti so v 
izvajanju in bodo zaključeni po ter-
minskem načrtu.

V okviru projekta Ohranjanje kul-
ture in razvoj lokalne tradicije (KUL.
TRA) je Občina Kobarid kupila opre-

mo za izvedbo dogodkov na prostem 
ter v letih 2017 in 2018 sofinancirala 
dva dogodka – Kobariški sejem in 
Mrzli studenec. Zavod za turizem 
Dolina Soče v projektu sodeluje z 
organizacijo Jestivala okusov in ume-
tnosti. Finančna udeležba Občine 
Kobarid je ocenjena na slabih 60 ti-
soč evrov.

Kot partner je občina pristopila 
tudi k projektu Revitalizacija uma in 
prostora (REVITUM), ki prinaša do-
dano vrednost območju in se izvaja 
na večinskem delu območja LAS. V 
sklopu projekta se izdeluje karta ob-
močja z vrisanimi površinami, ki so 

z vidika ohranjanja kulturne krajine 
ključnega pomena in bo osnova za 
sistematično revitalizacijo. Vsebovala 
bo tudi popise kmetij iz demografsko 
ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. 
Izdelovalci sodelujejo s predstavniki 
krajevnih skupnosti in javnih stro-
kovnih služb. Poleg tega se v okviru 
projekta izvajajo pilotne revitalizacije 
kot primeri dobrih praks, študija iz-
vedljivosti nasada različnih kultur na 
širšem območju Nadiže ter strokovna 
izobraževanja, namenjena širši jav-
nosti in kmetovalcem, ki bodo pri 
revitalizaciji kmetijskih območij po-
sebnega pomena. Občina Kobarid bo 

organizirala in izvedla delavnice ter 
izobraževanja na območju LAS (oce-
na klavne kakovosti pri mesnih pa-
smah drobnice, izdelovanje pustnih 
mask – kobariški pust, pašništvo, 
gostovanje priznanih kuharjev – pro-
mocija lokalne hrane), kupila opre-
mo za hladilnico svežega mesa in 
zorilnico suhomesnatih proizvodov v 
objektu v Drežnici, poskrbela za obli-
kovanje in tisk publikacij ter promo-
cijo (tisk brošure in pravljice etnolo-
ške publikacije Sourǝnki). Finančna 
udeležba Občine Kobarid je ocenjena 
na slabih 29.000 evrov.

V izvajanju je tudi projekt Umešča-
nje kolektivne blagovne znamke Do-
lina Soče v kmetijske in rokodelske 
izdelke na območju LAS Dolina Soče 
(Blagovna znamka Dolina Soče), v 
sklopu katerega se izdeluje pravilnik 
za uporabo blagovne znamke Dolina 
Soče in katalog ponudnikov s pred-
stavitvijo pridelkov, izdelkov ter po-
nudbo podeželja. Celostna podoba 
bo predstavljala ponudbo podeželja 
doline Soče. Nabavljene bodo zače-
tne zaloge skupne embalaže. Na par-
kirišču v Zaročišču se je že uredila 
tržnica s premičnimi stojnicami za 
lokalne ponudnike; prvi ponudniki 
tržnico že uporabljajo. Občina Koba-
rid je za izvedbo zagotovila dobrih 
22.000 evrov.
Nataša Hvala Ivančič in Tomaž Skočir

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE S POMOČJO SREDSTEV LAS DOLINA SOČE OBNAVLJA 
OBJEKT, za katerega bo Občina Kobarid v okviru projekta REVITUM kupila opremo za hladil-
nico svežega mesa in zorilnico suhomesnatih proizvodov v objektu v Drežnici. Foto: Jernej 
Bric

Utrinki

tudi pri mlajših ženskah, so se v 
Društvu proti raku dojk Posočje od-
ločili za preventivno akcijo. Na ul-
trazvočni pregled dojk, ki je ena od 
preiskav pri odkrivanju raka dojk, so 
povabili sto mlajših žensk. Pri petih 
so bile potrebne dodatne preiskave. 
Preglede so opravili v ambulanti Me-
dicus Partner v Kobaridu, ki je za ta 
namen brezplačno odstopila prostor 
in aparature, pokrila materialne stro-
ške, osebje pa je delalo brezplačno. 
Stroške zdravnice so plačali iz sred-
stev, zbranih na dobrodelni prireditvi 
MIDO, in z donacijo Občine Koba-
rid. Akcija je bila uspešna, saj je 
vsako zgodnje odkritje pomembno.
Doroteja Batistuta, Društvo proti raku 
dojk Posočje

PISMO O NAMERI 
USTANOVITVE ^EZMEJNEGA 
GROZDA
Kobarid – Zamisel o ustanovitvi 
čezmejnega grozda, ki bo združeval 
občine z obeh strani meje in bo po-
menil možnost skupnega konkretne-
ga sodelovanja na področju turizma, 
infrastrukture, energetike, kulture, 
izročil, tradicije ter boljše možnosti 
pridobivanja in črpanja evropskih 
sredstev, se je porodila na leto-
šnjem tradicionalnem novoletnem 
srečanju Slovencev Videmske po-
krajine in Posočja. Tu se je ponovno 
pokazalo dejstvo, da si obmejni pro-
stor deli tako razvojne ovire, kot pri-
ložnosti. Boljši in hitrejši razvoj lahko 

SREDI JULIJA SO PISMO O NAMERI USTANOVITVE ČEZMEJNEGA GROZDA podpisali tudi 
župani na slovenski strani (z leve): Andrej Maffi, Uroš Brežan, Robert Kavčič in Valter Mlekuž.
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Urejanje komunalne in 
cestne infrastrukture

V Sužidu so se zaključila dela na 
komunalni infrastrukturi, ki so vklju-
čevala zamenjavo in rekonstrukcijo 
vodovoda s števčenjem priključkov. 
V zaključni fazi je izgradnja vodohra-
na na Robidišču, ki bo zaključena 
predvidoma v avgustu. Sredstva za 
izgradnjo vodohrana v višini okoli 70 
tisoč evrov je zagotovila Občina Ko-
barid iz 23. člena Zakona o financi-
ranju občin (ZFO).

V Breginju se zaključuje gradnja 
meteorne kanalizacije in s tem lani 
začeta naložba celovite rekonstrukci-
je odseka ceste v tem naselju. Vre-
dnost celotne naložbe je bila 74.000 
evrov, sredstva pa so bila zagotovlje-
na iz občinskega proračuna in iz na-
slova 23. člena ZFO.

Za območje Krajevne skupnosti 
Livek je bila izdelana projektna do-
kumentacija celovite rekonstrukcije 
cest v Golobih in na Livku ter idejna 

zasnova rešitve vodooskrbe in odva-
janja ter čiščenja odpadnih voda. 
Pridobljeno je mnenje Ministrstva za 
okolje in prostor glede idejne rešitve 
za izgradnjo individualnih čistilnih 
naprav. Občina bo po pridobitvi vseh 
ostalih potrebnih mnenj pristopila k 
izdelavi projektne dokumentacije in 
projekt umestila v enega od nasle-
dnjih proračunov.

V naselju Kred je letos predvidena 
rekonstrukcija odseka ceste med Kre-
dom in Robičem.
Nataša Hvala Ivančič

Za`ivela povezava Kobarida 
z Bene~ijo

Tudi letošnje poletje na Kobari-
škem vozi avtobus Hop ON Hop OFF 
Kobarid, ki bo do 31. avgusta pove-
zoval podeželje, oddaljene turistične 
točke, kopališča ob Nadiži in izhodi-
šča za pohodniške ter kolesarske iz-
lete s središčem občine. Vozni red z 
zemljevidom je objavljen na spletni 

strani Občine Kobarid in Javnega 
zavoda za turizem Dolina Soče. Na-
tisnjen izvod lahko prevzamete v 
prostorih turistično-informacijskega 
centra v Kobaridu. Cena dnevne vo-
zovnice Hop ON Hop OFF KOBARID 
znaša en evro na osebo, otroci do 15. 
leta pa se vozijo brezplačno. Brezpla-
čen je tudi prevoz koles.

Uspešno sodelovanje Občine Koba-
rid z Inštitutom za slovensko kultu-
ro na področju kulturnega in zelene-
ga turizma je letos obrodilo nove 
sadove. Avtobus BENEČIJA gor in dol 
vsako soboto od 23. junija do 1. sep-
tembra povezuje Kobarid s Čedadom, 
Špetrom in številnimi beneškimi va-
smi. Na poti se dvakrat sreča z avto-
busom Hop ON Hop OFF Kobarid: 
ob 9.25 v Kobaridu in ob 16.45 na 
nekdanjem mejnem prehodu Robič.

16-sedežni avtobus poimenovan 
BENEČIJA gor in dol se vsako sobo-
to ob 8.00 (nekaj minut po prihodu 

vlaka iz Vidma) odpravi z avtobusne 
postaje v Čedadu in preko Špetra v 
Kobarid prispe ob 9.25. Svojo pot 
nadaljuje skozi Žago in Učjo do Bar-
da in Zavrha, Prosnida, Črnega Vrha 
in Robidišča ter nazaj do Robiča in 
Čedada, kamor se vrne ob 17.20 (vlak 
krene proti Vidmu ob 17.30). Na po-
ti si potniki ogledajo beneške vasi, 
spoznajo njihovo kulturo, lokalne 
dobrote in ostale posebnosti. Cena 
vožnje po celotni trasi znaša 10 ev-
rov, vožnja po posameznih odsekih 
pa 5 evrov.

Predstavitev nove povezave je In-
štitut za slovensko kulturo v okviru 
večjega projekta za turistično promo-
cijo Mi smo tu, tuka … izde … kle … 
tle, ki ga je podprla tudi Dežela Fur-
lanija - Julijska krajina, pripravil 9. 
junija v muzeju SMO v Špetru. Na 
predstavitvi je predsednik inštituta 
Giorgio Banchig povedal, da je pro-
jekt nastal v želji, da bi povezali Slo-

GRADNJA VODOHRANA NA ROBIDIŠČU je v zaključni fazi. Foto: Simon Škvor AVTOBUS BENEČIJA GOR IN DOL je v Kobarid prvič prispel 23. junija. Do 1. septembra bo 
vsako soboto povezoval Kobarid s Čedadom, Špetrom in številnimi beneškimi vasmi. Na poti se 
dvakrat sreča z avtobusom Hop ON Hop OFF Kobarid: ob 9.25 v Kobaridu in ob 16.45 na nek-
danjem mejnem prehodu Robič.

Utrinki

dosegajo s še bolj intenzivnim sode-
lovanjem.

Prvi pomembnejši odraz tega spo-
znanja je podpis razvojno naravna-
nega sporazuma o sodelovanju. Žu-
pani iz Benečije, Rezije in Železne 
doline ter nekaterih drugih okoliških 
občin so pismo o nameri ustanovitve 
čezmejnega grozda podpisali 6. julija. 
Župani občin na slovenski strani – 
Uroš Brežan, Robert Kavčič, An-
drej Maffi in Valter Mlekuž – pa so 
pismo podpisali 17. julija. Predvi-
doma v septembru se obetajo že pr-
vi konkretni razgovori o projektnih 
vsebinah.
Besedilo in foto: Nataša Hvala  
Ivančič

KRACINOVI SKULPTURI 
IZBRANI ZA FASADO 
NARODNE GALERIJE
Ljubljana – V četrtek, 28. junija, so 
razglasili rezultate natečaja za idejno 
rešitev za dopolnitev niš na fasadi 
palače Narodnega doma, s katerimi 
bodo počastili 100. obletnico usta-
novitve Narodne galerije v Ljubljani. 
Strokovna komisija je izbrala delo 
akademskega kiparja Damijana 
Kracine iz Starega sela.

Kracina je oblikoval dve skulpturi, ki 
spominjata na moški in ženski prin-
cip. Obenem ponujata večplastno 
branje vsebin, ki jih hrani Narodna 
galerija, ter preplet kiparstva, slikar-
stva in arhitekture iz različnih ume-

NIŠI NA FASADI PALAČE NARODNEGA DOMA bosta krasili skulpturi akademskega kiparja 
Damijana Kracine. Foto: Damijan Kracina (fotomontaža)
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vence v Benečiji in Posočju ter obe-
nem omogočili obiskovalcem, da 
spoznajo kulturno in krajinsko boga-
stvo teh krajev, lokalno gastronom-
sko ponudbo in kmetijske proizvode. 
Marina Cernetig pa je izpostavila, 
da »bomo z alternativnimi povezava-
mi z avtobusom Benečija gor in dol 
omogočili obiskovalcem dostop do 
lokacij, ki niso tradicionalne turistič-
ne točke, zato so tudi izbrali izraz 
‘alternativne’.«

Župan Občine Kobarid Robert 
Kavčič se je zahvalil prijateljem iz 
Benečije za dolgoletno uspešno so-
delovanje na vseh področjih življenja 
in dela. »Skupaj smo si prizadevali, 
da vzpostavitev nove linije med Ko-
baridom in Čedadom ter beneškimi 
vasmi uspe, saj povezava pomeni 
veliko pridobitev za obe strani. Verja-
mem, da bo avtobus še tesneje pove-
zal skupni prostor«.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Re`ijski obrat skrbi za 
urejenost javnih povr{in, 
turisti~nih poti in ob~inskih 
stavb

Občinske ceste in javne površine v 
občini Kobarid vzdržuje Režijski 
obrat Občine Kobarid. V času pole-
tne sezone skrbi predvsem za ureje-
nost in prehodnost pomembnejših 
kolesarskih ter pešpoti, lokalnih cest, 
pločnikov, urejenost športnega parka, 
zelenic v Kobaridu in nudi pomoč na 

terenu po krajevnih skupnostih (KS). 
Ena glavnih nalog obrata je redno 
pregledovanje in vzdrževanje prevo-
znosti občinskih cest, skrb za čišče-
nje kanalov in propustov ter odstra-
njevanje kamenja s cestišča.

V prvi polovici leta je režijski obrat 
že opravil dogovorjena dela v KS Bor-
jana-Podbela, kjer so delavci sodelo-
vali pri izgradnji novega ekološkega 
otoka v Borjani, pravkar pa zaključu-
jejo še urejanje okolice vaškega 
objekta v Podbeli. V KS Ladra-Smast 
so zgradili podporne zidove ob va-
škem objektu in pripravili območje 
za preplastitev. Na Drežniškem, Vr-
snem, Krnu in v Starem selu je bila 
postavljena nova prometna signaliza-
cija, ki povečuje varnost v prometu. 

Prav tako je režijski obrat postavil 
table na vstopno-izstopnih mestih ob 
Soči in uredil signalizacijo ob novem 
prehodu za pešce na Stresovi ulici v 
Kobaridu. 

Ekipa je obnovila dotrajani leseni 
del mostu čez reko Idrijo in aktivno 
sodelovala pri interventnih vzdrževal-
nih delih na brvi čez Sočo v Trnovem 
ob Soči. Po končani zimi so bile za-
krpane luknje na občinskih cestah, 
za kar je bilo porabljene okoli tri 
tone hladne asfaltne zmesi. 

Ena izmed nalog režijskega obrata 
je tudi vzdrževanje javnih stavb v 
občini. Obrat skrbi za to, da imajo 
javne zgradbe vsa ustrezna potrdila, 
da so tehnično in požarno brezhibne. 
V sklopu tekočega vzdrževanja so 

bili v spomladanskem času prebelje-
ni prostori Turistično-informacijske-
ga centra Kobarid v Zeleni hiši, man-
sarda Doma Andreja Manfrede, ka-
mor se je preselila Medobčinska 
uprava občin Bovec, Kobarid, Tol-
min in Kanal ob Soči, ter prostori v 
telovadnici, kjer je svoje mesto dobil 
depo knjižnice. Prav tako sta bili pre-
beljeni veži in stopnišči kulturnega 
doma in občinske zgradbe. V celoti 
je bilo prenovljeno tudi občinsko sta-
novanje na Stresovi ulici v Kobaridu.

Režijski obrat redno vzdržuje in 
kosi turistične poti od Nadiže čez 
Pradolino ter v Logje, čez Blato, do 
slapa Krampež in skozi Koseška ko-
rita ter kolesarske poti med Kobari-
dom in Idrskim ter ob Nadiži. Skrbi 
tudi za oskrbovanje in praznjenje 
parkomatov ter urejenost in čistočo 
dostopnih mest ob Nadiži in v Zaro-
čišču. Kosi občinska zemljišča pri 
zdravstvenem domu v Breginju in 
okolici Kobarida.

Pred turistično sezono so bile na 
parkiriščih ob Nadiži zamenjane sta-
re in dotrajane ograje, prav tako sta 
bili urejeni parkirišči pri brvi v Trno-
vem ob Soči in Zaročišču. Režijski 
obrat nudi podporo pri večini prire-
ditev v občini, pri nekaterih s prevo-
zi opreme, pri drugih pa s pripravo 
prizorišč in logistično podporo. Prav 
tako je pomemben člen pri organiza-
ciji in izvedbi spomladanskih čistil-
nih akcij po krajevnih skupnostih.

BRV V TRNOVEM OB SOČI – Občinski režijski obrat je dejavno sodeloval pri interventnih vzdr-
ževalnih delih na brvi čez Sočo v Trnovem ob Soči. Foto: Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

tnostnih obdobij. Posebej pritegne 
pozornost povzemanje motiva Rob-
bovega vodnjaka s skalami, iz kate-
rih rasteta skulpturi, s čimer se izpo-
stavlja vez med Narodno galerijo, ki 
hrani original Robbovega vodnjaka, 
in mestom. Skulpturi je avtor prilago-
dil obliki niš, iz katerih je povzel 
okrasje in pozlato, ter prispodobi fi-
gur v svitku povezal z znamenitima 
slikama Jožefa Tominca. Simbolno 
opozarjata na poslanstvo in vsebino 
ustanove. Skladata se s kompozicijo 
fasade Narodnega doma, kljub temu 
da ohranjata značilen likovni izraz 
avtorja. Kipa, sodobna v obliki in 
materialu, predstavljata poklon ume-
tnosti starejših obdobij in Narodni 
galeriji.

Razstava vseh idejnih rešitev je na 
ogled v Narodni galeriji. Postavitev 
obeh skulptur v niše na fasadi pa je 
predvideno za 8. februar prihodnje 
leto.
Jasmina Urbančič

LEGENDA.FEST VABI
Vrsno – Legenda.fest je etnološko-
-družabna prireditev, ki povezuje 
preteklost s prihodnostjo, mlade z 
malo manj mladimi, staro z moder-
nim, predvsem pa je njen namen 
druženje v dobrem vzdušju. Postala 
je že največji vaški praznik, ki odme-
va daleč naokrog, tudi čez mejo.
Dogajanje je vedno razpotegnjeno 
po vsem Vrsnem. Tako je že od sa-
mega začetka, menja se le rdeča nit 
oziroma tema prireditve. Na osre-
dnjem trgu so vedno postavljene pi-
sane stojnice. Prav tako je na trgu 
vedno pestra ponudba domače hra-
ne, predvsem take, ki so jo dnevno 
jedli naši predniki in se počasi umi-
ka v pozabo. Primer so »budlje«, 
krompir s skuto, sirna »župa« … Na 
trgu se v kasnejših urah odvijajo 
kmečke igre za obiskovalce in ples z 
živo glasbo, ves dan pa se tu odvija-
jo otroške delavnice.
Najbolj zanimiv in poučen del prire-
ditve pa so prikazne točke oziroma 

PRIREDITEV LEGENDA.FEST povezuje preteklost s prihodnostjo, mlade z malo manj mladimi, 
staro s sodobnim … Letos bo obarvana s starimi običaji dvorjenja in poroke.

postaje po vasi, ki obujajo stare obi-
čaje, ki se zaradi sodobnega načina 
življenja ne uporabljajo več in tonejo 
v pozabo. Sodelujoči, oblečeni v 
stara oblačila ter s starimi pripomoč-
ki in orodji, na vsaki od teh postaj 
prikazujejo določeno opravilo ali 

običaj. Nekateri prikazi so že tradici-
onalni, drugi se menjajo glede na 
slogan prireditve. Prvi dve leti je bil 
slogan »Od ovce do nogavice«, ka-
sneje pa »Od zrna do kruha« in »Od 
trave do sira«. Letos nas vse čaka 
prav posebno potovanje v stare obi-
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Lahko zaključimo, da, pri tako ge-
ografsko kot turistično razgibani ob-
čini, dela za režijski obrat resnično 
nikoli ne zmanjka.
Jernej Bric

Pripravili smo se na 
turisti`no sezono

Župan Občine Kobarid Robert 
Kavčič je junija s pristojnimi javnimi 
službami sklical sestanek na temo 
pripravljenosti služb na turistično 
sezono. Prisotnim je najprej predsta-
vil pomen urejenosti občine, analizo 
turistične infrastrukture, ki jo je pri-
pravila občinska uprava, ter glavne 
izzive, s katerimi se vsi deležniki 
soočamo v času visoke turistične se-
zone (preobremenjenost cest, odvoz 
smeti, košnja, urejanje in vzdrževa-
nje turistične infrastrukture …). Pou-
daril je, da je pomembno, da v dvo-
mesečnem obdobju glavne turistične 
sezone vse službe delujemo koordi-
nirano in strpno.

Na sestanku so prisotni analizirali 
trenutno stanje na terenu in se dogo-
vorili, da vsak pristopi k reševanju 
problema iz svojega področja ter za-
deve pred sezono uredi tako, da med 
sezono ne bo dodatnih težav in slabe 
volje med domačini, ponudniki ter 
turisti. Glede na lanskoletni najbolj 
pereči problem – odvoz komunalnih 
odpadkov – je bilo sprejeto, da v pri-
meru prepolnih zabojnikov v Koba-
ridu Občina Kobarid obvesti Komu-

nalo Tolmin, ki bo odvoz čim prej 
izvedla, na nekaterih dostopnih me-
stih pa so že nameščeni dodatni za-
bojniki.

Izpostavljen je bil tudi problem 
preobremenjenosti poti proti slapu 
Kozjak in kopanja pri Kozjaku ter 
kopanje psov v Nadiži. Občina bo 
problematiko, ki se še vedno pojavlja 
na terenu, uredila s sprejetjem ustre-
znih pravnih podlag. Z zaposlenimi 
na Turistično-informacijskem centru 
Kobarid je dogovorjeno, da se obve-
ščanje o nezaželenem poseganju v 
naravo izvaja neposredno, to je z 
obveščanjem turistov, ki jih usmerja-
jo k tem znamenitostim. Pričakuje 
se, da bodo na navedeno opozarjali 
tudi vsi turistični ponudniki in ne 
nazadnje občani sami.
Nataša Hvala Ivančič

Turisti~na taksa v ob~ini 
Kobarid

Občinski svetniki so na junijski 
redni seji v prvem branju obravnava-
li predlog Odloka o turistični in pro-
mocijski taksi v občini Kobarid, ki je 
usklajen z novim Zakonom o spod-
bujanju razvoja turizma (ZSRT-1), 
Zakonom o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o gostinski dejavnosti in 
Zakonom o prijavi prebivališča. Do-
končno odločitev bodo svetniki spre-
jeli v drugem branju v septembru.

Cilji predlaganega odloka so pred-
vsem določitev višine turistične ta-

UREJEN PODVOZ JE PLOD DOBREGA SODELOVANJA MED LOKALNO SKUPNOSTJO IN 
ŠOLO. Pod mentorstvom učiteljice Petre Škrjanc so ga uredili osmošolci dveh generacij. Foto: 
Meta Pajer

kse, uvedba promocijske takse, skla-
dno z ZSRT-1, določitev upravičencev 
za oprostitev turistične in promocij-
ske takse,

določitev postopkov pobiranja in 
odvajanja turistične takse, izvajanje 
nadzora ter uveljavitev odloka, skla-
dno z ZSRT-1.

Po prvi obravnavi so bili svetniki 
enotnega mnenja, da se višja turistič-
na taksa uvede s 1. januarjem 2019, 
vzporedno z uvedbo promocijske 
takse, ki znaša 25 odstotkov zneska 
obračunane turistične takse. Višina 
turistične takse za prenočitev v obči-
ni Kobarid bo tako znašala 1,60 evra 
na dan na osebo, višina promocijske 
takse pa 0,40 evra. To pomeni, da bo 
celotna taksna obremenitev za pre-

nočitev na osebo na dan znašala dva 
evra. Za goste, ki prenočujejo v kam-
pih, in člane Planinske zveze Slove-
nije, ki prenočujejo v planinskih ko-
čah, se predlaga turistično takso v 
višini enega evra in posledično pro-
mocijsko takso v višini 0,25 evra, s 
čimer bi celotna taksna obremenitev 
za prenočitev na osebo na dan zna-
šala 1,25 evra; postopoma pa bi se 
izenačila s turistično takso za preno-
čevanje pri sobodajalcih.
Nataša Hvala Ivančič

Podvoz proti Napoleonovemu 
mostu dobil novo podobo

Ob zaključku šolskega leta je pod-
voz proti Napoleonovemu mostu v 
Kobaridu dobil dokončno novo po-

Utrinki

čaje dvorjenja in poroke.
V nekaj stavkih je težko opisati vse, 
kar se dogaja na Legenda.festu na 
Vrsnem. Največja poslastica so 
zgodbe ljudi, ki se še spominjajo 
otroštva, ko so dejansko živeli življe-
nje, katerega delček je prikazanega 
na prireditvi. Veselja in prijetnega 
vzdušja ne manjka, obiskovalcev 
vseh generacij pa je iz leta v leto 
več. Tudi vas vabimo, da se 4. avgu-
sta z nami podate nazaj, nazaj v pla-
ninski raj …
Besedilo in foto: Tina Sivec

LETNI KONCERT VOCALA 
BA^A PODBRDO
Podbrdo – V nedeljskem popoldne-
vu 17. junija se je v Podbrdu odvil le-
tni koncert moškega pevskega se-
stava Vocal Bača Podbrdo. Pet od 
sedmih pevcev ima korenine v Baški 
grapi, a le eden od njih, ki tokrat za-
radi daljše službene odsotnosti do-
godka ni sooblikoval, živi v Podbrdu. 

Drugi se na vaje enkrat tedensko vo-
zijo iz Cerknega, Davče, Kamnika, 
Kneže in Tolmina.

Koncertni program, ki ga je z mlado-
stno sproščenim povezovalnim teks-
tom napovedal domačin Marko Tro-
jer, se je ponašal s širokim razpo-
nom glasbenega repertoarja. Razte-
zal se je od priredb slovenskih naro-
dnih do narodnozabavnih pesmi in 

popevk, priredb tujih narodnih pe-
smi in popevk, dalmatinskih in črn-
skih duhovnih pesmi … Nekatere je 
na klaviaturah spremljala njihova pri-
zadevna umetniška voditeljica Mar-
ta Volf Trojer. Vseh 18 skladb smo 
ob različnih priložnosti že slišali, a 
tokrat so jih izmojstrili do popolnosti, 
da so zvenele, kakor da so jih na 
novo preoblekli: silovito, ponosno in 

radostno. Navdušili so tudi kot odlič-
ni solisti, kar se je posebno odrazilo 
v doslej največkrat izvajanih sklad-
bah »Just a Gigolo«, Materi in De-
lam kot zamorc, potrdilo pa še v 
všečnem dodatku v skladbah »Hal-
lelujah« in Kalinka. Ključ uspešnega 
nastopa je gotovo tudi v spomladan-
skem izobraževanju. V aprilu se jim 
je namreč ponudila priložnost, da so 
svoj talent razvijali in brusili kot de-
monstrativni zbor v okviru dveh de-
lavnic vokalne tehnike za zborovod-
je, ki ju je v organizaciji Javnega 
sklada RS za kultrurne dejavnosti, 
Območne izpostave Tolmin vodila 
sopranistka Martina Burgar.
Olga Zgaga

TMINSKI »TENDERETE« 
Tolmin – Kulturno društvo Folklorna 
skupina Razor Tolmin je v sodelova-
nju z Občino Tolmin in Javnim skla-
dom Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Tol-

NA LETOŠNJEM LETNEM KONCERTU VOCALA BAČA PODBRDO so pevci navdušili s širo-
kim glasbenim repertoarjem na novo preoblečenih pesmi in solističnimi nastopi. Foto: Cveto 
Zgaga
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dobo, za katero so poskrbeli osmo-
šolci OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 
generacij 2003 in 2004 pod mentor-
stvom učiteljice Petre Škrjanc. Ure-
jen podvoz je eden najlepših daleč 
naokoli in je ponos kraju, ki ga vsako 
leto obišče vse več turistov od vsepo-
vsod. Obiskovalca na eni strani poz-
dravijo ribice (mozaik), ki mirno 
plavajo v reki Soči, na drugi pa riba 
Faronika (mozaik) in mogočni Krn. 
Posebno, malo skrito mesto pripada 
zlati ribici, ki vsem, ki jo najdejo in 
pobožajo, izpolni željo.

Urejen podvoz je plod dobrega so-
delovanja med lokalno skupnostjo in 
šolo. Zasluži si posebno pozornost, 
saj je v ponos vsem, ki tu živimo, 
delamo, se vsak dan mimo sprehodi-
mo ali zapeljemo. Podvoz bomo ura-
dno odprli v septembru, ko OŠ Simo-
na Gregorčiča Kobarid praznuje 
50-letnico delovanja. Pred tem ga 
bomo opremili z informacijsko tablo 
z osnovnimi podatki o izdelovalcih 
in prikazano vsebino.
Nataša Hvala Ivančič

@upan pospremil 
osnovno{olce generacije 2003

V Kulturnem domu Kobarid se je 
14. junija od osnovnošolskih klopi 
poslovilo 35 devetošolcev OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid. Na zaključnem 
dogodku so prejeli spričevala in po-
hvale ter se v prijetnem vzdušju po-

slovili od osnovnošolskih klopi. V 
imenu Občine Kobarid je prisotne 
pozdravil in nagovoril župan Robert 
Kavčič. Poudaril je pomen prijatelj-
stva, ki so ga stkali v devetih letih, 
in podpore staršev, ki so jim vsesko-
zi stali ob strani »Pot ni bila vedno 
lahka in prav takrat, ko je bilo naj-
huje, so bili z vami vaši starši, ki se 
danes skupaj z vami veselijo in pono-
sno zrejo v vas. Spoštujte jih in se 
radi vračajte k njim. Nanje se spo-
mnite tudi takrat, ko boste najbolj 
srečni,« je mlade pozval župan, jim 
čestital ter zaželel vse dobro na na-
daljnji življenjski poti. Posebno po-

zornost je namenil najboljšim učen-
cem in jim ob tej priložnosti podaril 
spominsko darilo občine – uokvirjen 
portret Simona Gregorčiča.

Devetošolcem in vsem zbranim je 
spregovorila tudi ravnateljica Melita 
Jakelj. Mladim je namenila spodbu-
dne besede in jim zaželela veliko 
uspehov tudi v prihodnje. Ob 50-le-
tnici šole je bila odprta zlata knjiga, 
v katero se je kot prva vpisala deve-
tošolka Angelika Volarič.

Iz rok razredničark Nevenke Ba-
skar in Vesne Uršič so prejeli za-
ključna spričevala in pohvale in če-
stitke z dobrimi željami. Učitelja 

športne vzgoje Vesna Uršič in Ma-
tjaž Sovdat sta razglasila naj športni-
co in športnika šole; ta naslov je letos 
pripadal Neji Čušin ter Svitu Kra-
marju Rošu.

Devetaki so pripravili kulturno-za-
baven zaključni dogodek, prepleten 
z glasbo in plesom. S prisotnimi v 
dvorani so delili zgodbe šolskih dni, 
predali ključ kolegom iz osmih razre-
dov in se s himno poslovili od osnov-
nošolskih klopi.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Kobari{ki sejem vsako leto 
bolj obiskan

Predpraznično junijsko soboto je v 
Kobaridu potekal tradicionalni koba-
riški sejem in četrti Kobariški tek, ki 
iz leta v leto postaja vse bolj prepo-
znaven ter v kraj privablja vedno 
večje število ljubiteljev kulture, špor-
ta, zabave in dobre hrane. Uvod v 
letošnji sejem je bilo odprtje razstave 
likovne skupine Luna Kobarid v Ze-
leni hiši, kjer je svoja dela predstavilo 
deset likovnikov, ki so s strani obi-
skovalcev poželi veliko pohval. Do-
godek je uradno odprl župan Občine 
Kobarid Robert Kavčič, ki je obisko-
valcem zaželel dobrodošlico in se 
hkrati zahvalil organizatorju ter vsem 
sodelujočim za izvedbo praznika.

Bogata sejemska ponudba lokalnih 
izdelkov in pridelkov ter pester spre-
mljajoči program so na osrednji ko-

POSEBNO POZORNOST JE ŽUPAN NAMENIL NAJBOLJŠIM UČENCEM GENERACIJE 2003 
in jim ob tej priložnosti podaril spominsko darilo občine.

Utrinki

min gostila folklorno skupino La ron-
dala de Tetir z otoka Fuertaventura 
na Kanarskih otokih. V torek, 3. juli-
ja, sta skupini povabili na Tminski 
tenderete – folklorni večer. »Tende-
rete« je gostujoča skupina razložila 
kot veselo druženje ob plesu in glas-
bi. Skupina letos praznuje 45-letni-
co svojega delovanja in je Slovenijo 

izbrala za prvo tujo državo, v kateri 
gostuje.

Za prebivalce otoka, na katerem živi 
95.000 prebivalcev, pravijo, da nav-
dušenje nad svojo kulturo nosijo v 
krvi. Za ta sončni otok je značilno 
tudi to, da je brez sladke vode in 
brez gozdov. Nizko trnasto grmovje 
je poslastica za 110.000 koz, ki jih 

redijo domačini in proizvajajo znači-
len kozji sir. S pomanjkanjem lesa 
razlagajo tudi majhnost njihovega 
tradicionalnega glasbila, male kitare 
s petimi strunami, imenovane timple.

Osnovni elementi njihove folklore so 
petje, kitare in ples. Prikazali so jo 
oblečeni v značilne kmečke noše iz 
19. in 20. stoletja. Posebnost so 
ženske noše, ki pokrivajo celo telo, 
tudi roke, saj od sonca porjavela ko-
ža pri moškem spolu nekdaj ni bila v 
čislih. Nastop, prežet z radoživostjo 
gibanja, je bil poln temperamenta, 
čustev in ritma. Zaplesala je tudi Fol-
klorna skupina Razor. Gostje so z 
zanimanjem poslušali pesmi in sledi-
li plesnim korakom, značilnim za Po-
sočje. Od spremljevalnih instrumen-
tov jih je najbolj navdušila violina. V 
zaključnem nastopu so zaplesali 
skupaj z gostitelji in jih povabili v 
svojo domovino. To si je za svoj dom 
izbral tudi izseljenec slovenskega 
rodu Robert Peric, ki je dogodek 
dopadljivo povezoval. 
Olga Zgaga

»TENDERETE« je gostujoča folklorna skupina La rondala de Tetir z otoka Fuertaventura na Ka-
narskih otokih razložila kot veselo druženje ob plesu in glasbi. Foto: Cveto Zgaga

20. TRADICIONALNO 
KRESOVANJE NA [IROKEM
Tolminski Lom –Turistična kmetija 
Široko je v sodelovanju s Športno 
kulturno turističnim društvom Lom 
23. junija v popoldanskih urah naj-
prej gostila Downhill spust, večer pa 
je bil kulturno obarvan.

Kulturno društvo (KD) Ivana Preglja z 
Mosta na Soči je v goste povabilo 
Slovenski zbor iz Mendoze v Argen-
tini, ki je v organizaciji Izseljenskega 
društva Slovenija v svetu junija go-
stoval v Sloveniji. Velika jedilnica tu-
ristične kmetije se je v ta namen 
spremenila v dvorano, ki so jo po-
slušalci od blizu in daleč napolnili do 
zadnjega kotička. V prvem delu kon-
certa so argentinski Slovenci pod 
taktirko umetniškega vodje Diega 
Bosqueta s slovensko ljudsko pe-
smijo poslušalce najprej popeljali po 
domovini svojih očetov in dedov, v 
drugem delu pa je bilo čutiti argen-
tinski temperament. Po koncertu sta 
se predstavnika KD dirigentu in pev-
ki, ki je program povezovala, zahvali-
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NA PREDPRAZNIČNO JUNIJSKO SOBOTO JE V KOBARIDU POTEKAL TRADICIONALNI KO-
BARIŠKI SEJEM IN ČETRTI KOBARIŠKI TEK, ki iz leta v leto postaja vse bolj prepoznaven ter 
privablja vedno večje število ljubiteljev kulture, športa, zabave in dobre hrane. Foto: Nataša 
Hvala Ivančič

DELAVICA IVANOVIH (IUANOUIH) VENČKOV IN ŠOPKOV je potekala Pri Mrzlem studencu. 
Foto: Nataša Hvala Ivančič

bariški trg privabili številne obisko-
valce od vsepovsod. Spremljajoči 
program, ki je trajal skozi cel dan, je 
vsem generacijam ponudil zabavo, 
kulturo, šport in lokalne dobrote. Za 
mlajše otroke je Prostovoljno gasil-
sko društvo Kobarid pripravilo gasil-
ski poligon, kjer so se otroci lahko 
preizkusili v vlogi gasilcev. Najmlajši 
so si ogledali otroško predstavo Če-
belica Debelica, ljubitelji kulture in 
plesa pa so se zabavali ob programu 
Folklorne skupine Razor iz Tolmina. 
Pri Mrzlem studencu so potekale de-
lavnice izdelovanja Ivanovih (Iuano-
uih) venčkov in šopkov, na nogome-
tnem igrišču pa so ljubitelji nogome-
ta navijali za mlade nogometaše, ki 
so se pomerili na cici nogometnemu 
turnirju. V sklopu etnoloških dejav-
nosti so obiskovalci lahko izdelali 
kobariške štruklje in si ogledali pri-
kaz pletenja košar. Kobarid je dišal 
po kobariških štrukljih in drugih lo-
kalnih dobrotah.

Popoldne so trg zavzeli košarkarji 
in tekači, ki jih je na pot s himno 
Pridi tudi ti! pospremil domači kant-
avtor Borut Skočir. Mladina se je po-
dala po kobariških ulicah, člani pa po 
poti, ki povezuje Kobarid–Svino–Su-
žid. Finalni obračun košarkarskega 
turnirja trojk se je zaključil pozno zve-
čer, ko so na oder že stopili glasbe-
niki skupine HELP! A Beatles Tribute, 
ki so dodobra ogreli občinstvo in na trg 

še dodatno privabili domače ter tuje 
goste, želene dobre glasbe in zabave.

Kobariški sejem je eden večjih do-
godkov poletnega dogajanja, ki ga je 
tudi letos v sodelovanju z Občino 
Kobarid, Posoškim razvojnim cen-
trom, Tekaškim klubom Kobarid in 
številnimi drugimi lokalnimi akterji 
organizirala Krajevna skupnost Ko-
barid.
Nataša Hvala Ivančič in Peter 
Domevšček, Posoški razvojni center

Program poletja v Kobaridu 
glasbeno in plesno obarvan

Občina Kobarid je v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo in Turističnim 
društvom Kobarid, kulturnima dru-
štvoma Mešani pevski zbor Sveti 
Anton in Oktet Simon Gregorčič Ko-
barid pripravila pester program Pole-
tja v Kobaridu, ki se v poletnih me-
secih odvija na prireditvenem prosto-
ru oziroma v kulturnem domu. 

Uvodni dogodek, koncert Ljubezen 
pod plaščem Svetega Antona, je še 
dolgo odmeval. Preplet ljubezenskih 
ljudskih pesmi iz Posočja in popevk 
je popestril gost večera Oto Pestner, 
ki je občinstvo navdušil s svojimi 
največjimi uspešnicami. Koncert je 
bil dobrodelen, zbrane prostovoljne 
prispevke pa so pevci namenili za 
obnovo orgel v župnijski cerkvi. Svoj 
prispevek so donirala tudi številna 
domača podjetja in posamezniki.

Utrinki

SLOVENSKI MENDOŠKI PEVSKI ZBOR IZ ARGENTINE – V prvem delu koncerta so argentin-
ski Slovenci s slovensko ljudsko pesmijo poslušalce najprej popeljali po domovini svojih očetov 
in dedov, v drugem delu pa je bilo čutiti pridih argentinskega temperamenta. Foto: Darja Levpu-
šček

la s simboličnim darilom – košaro 
domačih dobrot in slovenskim šop-
kom. Bučen aplavz je nakazal, da 
morajo zapeti še kakšno, kar so 
pevci z veseljem storili.

Bližnji dan državnosti so prisotni po-
častili s himno. Kot se za kresno 
noč spodobi, je po koncertu zagorel 
kres, ob katerem je že tradicionalno 

zapel Mešani pevski zbor Zdravko 
Munih z Mosta na Soči pod vod-
stvom zborovodkinje Mirjam Klin-
kon.
Pozno v noč je za prazne želodčke 
in suha grla poskrbela turistična 
kmetija, za vse, ki so jih srbele pete, 
pa domači godci.
Valentina Žbogar

PROSLAVILI USPEHE IN SE 
POSLOVILI OD [OLSKIH 
KLOPI
Most na So~i – Letošnjo prireditev 
ob zaključku šolskega leta in dnevu 
državnosti smo na OŠ Dušana Muni-
ha Most na Soči zaznamovali z revijo 
šolskih pevskih zborov. Na odru so 
se zvrstili pevci iz vrtca ter učenci 
otroškega in mladinskega pevskega 
zbora. Pod vodstvom učiteljice glas-
be Marte Volf Trojer so se predsta-
vili posamezni in združeni pevski se-
stavi. Spremljali so jih kitaristi, ki so 
med šolskim letom obiskovali krožek 
učenja kitare, pianisti, violinistka, 
harmonikarica in Orffovi inštrumen-
talisti. Ob zaključni pesmi so se na 
oder postavili vsi pevci in tako je pe-
sem Ko bi vsa ljudstva na svetu za-
zvenela še posebej praznično. Na 
šolski prireditvi se je predstavil tudi 
harmonikar in občinstvo navdušil z 
Avsenikovim Čebelarjem.

V sklopu prireditve smo predstavili 
dosežke učencev v letošnjem šol-
skem letu. Učenci so sodelovali na 

11 tekmovanjih iz znanja in na šolski 
ravni dosegli kar 265 bronastih pri-
znanj. Na tekmovanju za čiste zobe 
ob zdravi prehrani so bili prvo- in 
drugošolci s PŠ Šentviška Gora ob-
močni zmagovalci med razredi na 
Tolminskem. Zelo radi so brali, saj je 
slovensko bralno značko opravilo 
224 učencev; med njimi je bilo se-
dem zlatih bralcev, ki so bralno 
značko osvojili v vseh devetih letih 
šolanja. Angleško bralno značko je 
opravilo 55, italijansko pa 21 učen-
cev. Uspehe so nizali tudi na špor-
tnem področju, kjer je bilo zabeleže-
nih 211 nastopov na sedmih medob-
činskih, sedmih področnih in štirih 
državnih tekmovanjih, in sicer v ko-
šarki, nogometu, odbojki, odbojki 
na mivki, atletiki, veleslalomu, orien-
tacijskem teku, gorskem teku, na 
22. Ljubljanskem maratonu ter na 
ekipnem teku trojk. Posebno prizna-
nje za dosežke na športnem podro-
čju je prejel Natan Maj Poženel iz 
9. a, ki je zabeležil veliko visokih 
uvrstitev predvsem v tekih.
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Na predvečer dneva državnosti, 24. 
junija, smo prisluhnili Oktetu Simona 
Gregorčiča Kobarid, ki je ob 40-letni-
ci delovanja pripravil koncert z gosti 
– Brencl bando. Na klavirju jih je 
spremljala Tanja Šterman. Za prese-
nečenje so poskrbele pevke Ženske-
ga pevskega zbora Znamenje, ki so 
se ponovno zbrale posebej za to pri-
ložnost.

S programom smo nadaljevali 4. 
julija, ko je nastopila folklorna sku-
pina Agrupacion Folklorica Tetir s 
Kanarskih otokov. Skupina, ki letos 
praznuje 45-letnico delovanja in je 
prvič obiskala Slovenijo, je v Kobarid 
prinesla svojo glasbo, ples, petje ter 
kmečke noše iz 19. in 20. stoletja ter 
navdušila občinstvo.

V nadaljevanju poletja je dogajanje 
popestril koncert kvazi godalnega 
kvarteta Podokničarji. Nismo pa po-
zabili niti na najmlajše, ki so si ogle-
dali predstavo Račka Olivija gre v 
svet. Pred nami je še koncert skupine 
Rezjanab sasiedi, ki bo 9. avgusta na 
Prireditvenem prostoru Kobarid.

Občina Kobarid organizacijsko in 
finančno podpira številne prireditve 
na Kobariškem, ki bogatijo turistični 
ter poletni utrip vasi in krajev.
Nataša Hvala Ivančič

Septembra evropsko 
prvenstvo v natan~nosti 
pristajanja z jadralnimi 
padali

Dolina Soče in Kobarid sta že dol-
go uveljavljeni destinaciji za jadralne 
padalce. Od začetka 90. let do danes 
se je tu zvrstilo skoraj sto tekmovanj, 
tudi tistih najvišjega ranga – državna 
prvenstva, svetovni pokali in evrop-
sko prvenstvo. V glavnem so bila to 
tekmovanja v preletih, po katerih je 
naša dolina tudi najbolj znana.

Z novim vzletiščem na Ozbenu, ki 
je hitreje dostopen in na nižji nad-
morski višini kot ostala v dolini, pa 
so se odprle nove možnosti. Ena od 
teh je tudi organizacija tekmovanj v 
natančnosti pristajanja. Konec leta 
2015 se je Društvo Adrenalin Para-
gliding Team Gornje Posočje s soor-
ganizatorjem Klubom jadralnih pa-
dalcev Krokar Železniki prijavilo na 
razpis za organizatorja evropskega 
prvenstva v natančnosti pristajanja. 
Mednarodna letalska zveza (FAI) 
nas je izbrala za organizatorja evrop-
skega prvenstva 2018 in s tem tudi 
predevropskega leta 2017. Po lanski 
zelo uspešni izvedbi tekmovanja, ki 
je veljalo tudi za svetovni pokal, bo 
tako septembra Kobarid gostil naj-

boljše jadralne padalce v natančnosti 
pristajanja stare celine.

Odprtje prvenstva s predstavitvijo 
udeležencev in spremljevalnim kul-
turno-glasbenim programom bo 16. 
septembra ob 19. uri na kobariškem 
trgu. Tekmovalni dnevi bodo poteka-
li od 17. do 22. septembra. Glavno 
vzletišče bo na Ozbenu s pristankom 
v Kobaridu (za bencinsko črpalko), 
kjer bodo ljubitelji letenja in navijači 
lahko spremljali tekmovanje. Zadnje-
mu tekmovalnemu dnevu bo sledil 

zaključek in podelitev priznanj no-
vim evropskim prvakom.

Na tekmovanju bomo gostili več 
kot sto tekmovalcev iz evropskih dr-
žav in nekatere povabljene iz ostale-
ga sveta. Naj omenimo še to, da so 
Slovenci v samem vrhu in lahko na 
najvišjih stopničkah pričakujemo tu-
di naše pilote. Organizatorji seveda 
upamo na lepo vreme in ugoden ve-
ter.
Klavdij Rakušček, Društvo Adrenalin 
Paragliding Team Gornje Posočje

KOBARID BO SEPTEMBRA GOSTIL EVROPSKO PRVENSTVO V NATANČNOSTI PRISTAJA-
NJA Z JADRALNIMI PADALI. Lani pa je tu že potekalo predevropsko prvenstvo. Foto: Jurij 
Fratina

Utrinki

V tem šolskem letu se lahko 24 
učencev pohvali z zaključenimi 
odličnimi ocenami pri vseh predme-
tih in s tem s priznanjem za odlič-
nost. S šolskih tekmovanj iz znanja 
so se nekateri učenci uvrstili na po-
dročna in državna tekmovanja. Jon 
Kaltnekar iz 8. b je prejel srebrno 
priznanje na tekmovanju iz anglešči-
ne, Meta Poljanec iz 9. a pa srebr-
no Stefanovo priznanje na področ-
nem tekmovanju iz fizike. Posebej 
smo ponosni na Bena Poljanca iz 
5. a, ki je dosegel zlato Vegovo pri-

Ob koncu prireditve je ravnatelj Ciril 
Makovec vsem učencem čestital za 
uspešno zaključeno šolsko leto.
Urška Kenda Mavrar, učiteljica mate-
matike in fizike na OŠ Most na Soči

IZJEMEN DOSE@EK 
MATURANTOV GIMNAZIJE 
TOLMIN
Tolmin – Vsem uspehom dijakov Gi-
mnazije Tolmin v šolskem letu 
2017/2018 in številnim dejavnostim 
na šoli ter izven nje, mnogim projek-
tom in izredno dobremu vpisu za na-
slednje šolsko leto se je tik pred po-
čitnicami pridružila še najlepša novica: 
dijaki so na spomladanskem roku 
mature dosegli izjemen uspeh. Vseh 
36 je izdelalo 4. letnik in opravljalo 
maturo. Uspešno jo je opravilo 34 
dijakov, torej 94 odstotkov maturan-
tov, le dva imata po en popravni izpit.

Izredno ponosni smo na visoko šte-
vilo doseženih točk – 20,75. Število 
je nad državnim povprečjem, dija-
kom pa omogoča vpis na izbrani 
študij. Cvet letošnjih maturantov Gi-
mnazije Tolmin so trije zlati maturan-
ti: Nikola Poljanec, Alenka Rutar 
in Anže Žagar.

znanje in šesto mesto med vsemi 
petošolci na državnem tekmovanju 
iz matematike, ter Laro Fortunat iz 
8. b, ki je prejela zajetno zbirko pri-
znanj: srebrno Vegovo, srebrno in 
zlato Cankarjevo priznanje na tek-
movanju iz slovenščine, srebrni pri-
znanji na tekmovanjih iz geografije in 
zgodovine ter zlato priznanje na tek-
movanju iz znanja o sladkorni bole-
zni. Seveda je bilo veliko učencev, 
ki so se vse leto trudili, pa niso do-
segli vidnejših uspehov, zato sta tudi 
njim veljala pohvala in aplavz.

Uspeh naših letošnjih maturantov 
želimo deliti z vsemi dijaki Gimnazije 
Tolmin, zaposlenimi in starši, zato 

MOSTARSKI OSNOVNOŠOLSKI PEVCI na prireditvi ob zaključku šolskega leta in dnevu držav-
nosti, na kateri so bili predstavljeni tudi letošnji uspehi učencev. Foto: Mirko Kavčič

CVET LETOŠNJIH MATURANTOV GIMNAZI-
JE TOLMIN SO TRIJE ZLATI MATURANTI (z 
leve): Alenka Rutar, Anže Žagar in Nikola 
Poljanec. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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Utrinki

Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Na obmo~ju {olskega centra 
pestro tudi med po~itnicami

Z začetkom šolskih počitnic konec 
junija so v Šolskem centru (ŠC) Tol-
min z dejvnostmi zaključili uporab-
niki prostorov, izvajalci gradbenih 
posegov pa so se takoj lotili preure-
ditve zunanjih površin objekta in 
obnove atletsko-nogometnega stadi-
ona v Športnem parku Brajda. Obe 
investiciji Občine Tolmin sta namreč 
zaradi obsega in narave del možni 
samo v tem poletnem obdobju brez 
šolskega pouka. Obenem občina kot 
eden od partnerjev projekta Lighting 
Solutions v času letošnjih poletnih 
počitnic nadaljuje z zamenjavo vseh 
obstoječih svetil z energetsko učin-
kovitejšimi – tokrat je na vrsti del 
šolskega centra, v katerem deluje 
tolminski vrtec. 

Obnova atletsko-nogometnega sta-
diona na Brajdi je z nekaj več kot 
milijon evrsko vrednostjo največja 

naložba letošnjega proračuna, pri ka-
teri je občina z uspešno prijavo na 
različne javne razpise izkoristila vse 
obstoječe možnosti zunanjih virov 
financiranja. Poleg lastnih proračun-
skih sredstev tako strukturo virov 
financiranja dopolnjujejo še povratna 
finančna sredstva iz naslova 23. člena 
Zakona o financiranju občin in sred-
stva Fundacije za šport ter Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in 
šport. Vsebinsko in terminsko je ob-
čina potek izvedbe predhodno uskla-
dila z vsemi deležniki, ki športni 
park bodisi uporabljajo bodisi bodo 
sodelovali pri izvajanju investicije. 
Obnova sledi navodilom Mednarodne 
atletske zveze (IAAF), zato dela ter-
jajo veliko natančnosti in ne dopu-
ščajo prehitevanja. Kot pojasnjuje 
vodja naložbe na občini mag. Matjaž 
Kos, bodo dela na začetku jeseni pre-
dvidoma še nekoliko sovpadala z 
dejavnostmi uporabnikov stadiona. 

»Zavedamo se, da z izvajanjem na-
ložbe posegamo v potek dejavnosti 
Atletskega društva Posočje, Nogome-
tnega kluba Tolmin ter vzgojno-izo-
braževalnih institucij, ki stadion upo-
rabljajo, in smo pripravljeni, kolikor 
je to v naši moči, pomagati pri tem, 
da se njihove dejavnosti v času izva-
janja naložbe odvijajo s čim manj 
negativnega vpliva na njihovo kako-
vost. Pri deležnikih je čutiti dobro 
voljo, da bomo s skupnimi močmi 
premagali vse izzive, ki nas pri tako 
zahtevnem projektu čakajo,« je zado-
voljen mag. Kos.

S preureditvijo zunanjih površin 
ŠC Tolmin pa občina poleg zunanje 
ureditve objekta preureja tudi dose-
danji prometni režim pešcev in kole-
sarjev ter motornega prometa na tem 
območju. Glavni cilj načrtovane na-
ložbe je namreč otrokom zagotoviti 
varno gibanje na območju ŠC Tol-
min. Ozko prometno grlo na stiku z 

Dijaško ulico se ureja z dvema kro-
žnima tokoma, ki bosta napajala obe 
preurejeni parkirišči za kratkotrajno 
parkiranje osebnih vozil za dovoz 
tistih otrok v šolo oziroma vrtec, ki 
potrebujejo spremstvo staršev. Krožni 
tok, najbližji Dijaški ulici, bo služil 
za dovoz starejših otrok, ki bodo na 
ta način lahko hitro izstopili iz vozi-
la in peš varno dostopali v šolo. Dru-
gi krožni tok pa se navezuje na spo-
dnje preurejeno parkirišče, kjer bo 
poleg parkirnih mest za kratkotrajno 
parkiranje omogočen tudi dovoz gi-
balno oviranim otrokom neposredno 
pod nadstrešek stavbe in direkten 
vhod v šolo. Za izvedbo naložbe je v 
proračunu Občine Tolmin zagotovlje-
nih 280.000 evrov. Nova prometna 
ureditev predvideva parkiranje zapo-
slenih in popoldanskih uporabnikov 
ŠC Tolmin na jugozahodnem delu 
stavbe ter povečanje števila parkirnih 
mest, ki bodo pred stavbo primarno 

jim bomo maturitetna spričevala slo-
vesno izročili na posebni prireditvi 
26. septembra v Kinogledališču Tol-
min.
Mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

TOLMINSKE GIMNAZIJCE 
TOKRAT ERASMUS+ 
POPELJAL NA POLJSKO
Lublin (Poljska) – Konec maja se je 
skupina sedmih dijakov in treh pro-
fesorjev z Gimnazije Tolmin odpravi-
la na Poljsko. Ta država je gostila pr-
vo srečanje v sklopu izmenjave pro-
jekta Erasmus+ z naslovom »Let’s 
learn! Let’s play!«, katerega namen 
je ustvarjanje iger, s katerimi se za-
bavaš in hkrati nekaj naučiš, ter igra-
nje z njimi. Tolminci smo na cilj pri-
speli v poznih urah, zato smo se z 
gostitelji odpravili kar k počitku. Na-
slednji dan je bil namenjen boljšemu 
seznanjanju z drugimi udeleženci v 
projektu: dijaki iz Poljske, Španije in 
Turčije.

Dopoldneve smo preživljali na gim-
naziji Paderewski, kjer smo spozna-
vali skupinske igre in se zabavali pri 
igranju. Za pestre popoldneve pa so 

poskrbeli gostitelji, ki so nam razka-
zovali stari in novi del mesta Lublin 
ter njegove znamenitosti. Ogledali 
smo si tudi druge pokrajine Poljske, 
kot sta Kazimierz Dolny in park 
Nałęczów, ter se odpravili na izlet z 
ladjo po reki Vistula.
Časa za druženje ni primanjkovalo, 
saj smo se vsi skupaj srečevali tudi v 
večernih urah. Preizkusili smo se v 
peki tradicionalne poljske jedi »Ce-
bularz«, ki je videti kot majhna pica 
s čebulo. Kuharske spretnosti so bi-
le vredne našega truda, saj je bila 

jed odličnega okusa. Zadnje dneve 
smo izkoristili za obisk diska in petje 
karaok, saj smo se že vsi bolje spo-
znali ter spletli močne vezi prijatelj-
stva, ki bodo, upajmo, trajno ostale.

Dnevi, preživeti na Poljskem, so ne-
pozabni zaradi spoznavanja tamkaj-
šnje kulture, arhitekture in tudi zara-
di izredno prijaznih gostiteljev. Ko je 
prišel čas odhoda, se poslavljanje 
nikakor ni izšlo brez solz.
Marjanca Bevčar, dijakinja 1. letnika 
Gimnazije Tolmin

[OLA V NARAVI ZA OTROKE 
S POSEBNIMI POTREBAMI
Ankaran – V ponedeljek, 28. maja, 
so se otroci Podružnične šole za iz-
obraževanje in usposabljanje otrok s 
posebnimi potrebami Tolmin odpra-
vili v težko pričakovano šolo v naravi. 
Ko je prispel avtobus, se je izraz na 
obrazih otrok spremenil v ogromen 
nasmešek in v veselje jih je bilo opa-
zovati, kako so se zgrinjali v vrsto, 
da si izborijo najboljši sedež. Starši 
smo dobili cmok v grlu in komaj 
opazne solzne oči. Lepo je, ko jih 
vidimo zadovoljne in nasmejane, 
obenem pa jih težko izpustimo iz 
varnega zavetja doma.
Vsaka šola v naravi je šola za življe-
nje in prav je, da jim to omogočimo, 
saj se le tako učijo samostojnosti ter 
življenja brez nas. Brez pomoči se-
veda ne gre, zato smo se starši na 
začetku šolskega leta odločili za ak-
cijo zbiranja sredstev, ki bi našim 
otrokom omogočila odhod v šolo v 
naravi, saj je bil naš sklad žal pra-
zen. Začeli smo s prodajo naravnih 
aranžmajev, ki smo jih izdelali sami, 
nato smo se lotili novoletnih voščil-
nic in leto zaključili z adventnimi 
venčki in dekoracijami. S pomočjo 
pisma v obliki prošnje za zbiranje 

DIJAKI TOLMINSKE GIMNAZIJE so se v okviru projekta »Let’s learn! Let’s play!« maja odpravi-
li na izmenjavo v poljski Lublin. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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namenjena staršem za jutranji prevoz 
otrok v šolo in popoldanski odhod 
domov.

Zaradi gradbenih del je pot okoli 
Športnega parka Brajda na območju 

ŠC zaprta za ves promet in tudi ne-
prehodna. S posegi naj bi izvajalci 
predvidoma zaključili še pred začet-
kom novega šolskega leta. V evrop-
skem tednu mobilnosti, med 16. in 

22. septembrom, se bomo z name-
nom spodbujanja aktivne poti otrok 
v šolo tudi v Tolminu poskusno pri-
družili projektu Ministrstva za 
zdravje Pešbus. V njem se učenci 
vsak dan s posebej označenih »po-
staj« in po stalnem urniku v organi-
ziranih skupinah, po varnih poteh in 
v spremstvu odraslega odpravijo peš 
v šolo. Pri pilotnem projektu sodelu-
jeta tudi OŠ Franceta Bevka Tolmin 
ter Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Tolmin.

»Z ureditvijo prostora pred šolskim 
centrom skrbimo predvsem za varnost 
otrok, z obnovo atletskega in nogo-
metnega stadiona pa gremo z velikim 
korakom proti celovitemu urejanju 
Športnega parka Brajda, ki smo ga s 
pripravo idejne zasnove tega unika-
tnega in občutljivega mestnega obmo-
čja zastavili v sodelovanju z vsemi 
pomembnimi akterji in zainteresira-
no javnostjo,« pomen obeh velikih 
naložb utemeljuje župan Uroš Bre-
žan, ki si podobno želi tudi za staro 
mestno jedro: »Območje med šolskim 
dvoriščem ter športnim parkom bo 
razbremenjeno avtomobilskega pro-
meta, bolj povezano in bolj varno. V 
perspektivi z izgradnjo tolminske ob-
voznice želimo podobno prometno 
razbremeniti cel stari del Tolmina 
južno od sedanje državne ceste skozi 
mesto.«

Besedilo in foto: Špela Kranjc

Ve~ nalo`b na cestni in 
komunalni infrastrukturi

S položitvijo grobega asfalta se je 
konec maja zaključila tretja faza širi-
tve ceste med Zatolminom in Tolmin-
skimi koriti, tako da od takrat promet 
na tem odseku znova teče brez za-
por. Z deli na zadnjem, 520-metr-
skem odseku do parkirišča pri okrep-
čevalnici in vstopni točki v Tolminska 
korita so izvajalci iz podjetja Ginex 
International začeli v prvi polovici 
januarja, predviden zaključek pa se 
zaradi za gradbene posege neugo-
dnih vremenskih razmer zaključuje 
dober mesec kasneje. Širina cestišča 
je sedaj enotnih 5,5 metra in omogo-
ča lažje srečevanje vozil na cesti do 
v zadnjih letih vse bolj množično 
obiskane turistične znamenitosti. Tre-
tja faza razširitve je občinski prora-
čun stala približno 290.000 evrov, v 
njenem okviru je Občina Tolmin 
uredila meteorno kanalizacijo ter ce-
stišče na tem odseku zavarovala s 
400 metri opornih in 100 metri pod-
pornih zidov, Komunala Tolmin pa 
je položila 520 metrov vodovoda. 
Vzporedno s to investicijo je podjetje 
Elektro Primorska izvedlo še elektro 
kabelsko kanalizacijo. Fina preplasti-
tev celotnega, skoraj kilometer dolge-
ga odseka med Zatolminom in Tol-
minskimi koriti je z ločenim projek-
tom predvidena v jesenskem času, po 
zamenjavi preostanka vodovoda v 
dolžini 200 metrov.

OBDOBJE POLETNIH POČITNIC izkorišča Občina Tolmin za dve veliki naložbi v občinskem 
središču – preureditev zunanjih površin šolskega centra z ureditvijo vhoda za gibalno ovirane 
otroke in obnovo atletsko-nogometnega stadiona v Športnem parku Brajda.

Utrinki

prostovoljnih prispevkov smo se po-
vezali z radiem Primorski val in ste-
kla je akcija, kjer so poslušalci radia 
lahko donirali sredstva v ta namen. 
Na pobudo staršev nam je na po-
moč priskočil bovški župan Valter 
Mlekuž. Pridružil se je tudi Lions 
klub Soča Kobarid in rodila se je za-
misel za dobrodelni glasbeno-nogo-
metni dogodek, ki ga ne bomo kar 
tako pozabili. S skupnimi močmi 
smo nabrali dovolj sredstev, da nam 

tudi naslednje leto ne bo treba raz-
mišljati o denarju, ampak bomo z 
lahkim srcem otroke pospremili v 
šolo v naravi. Zahvala gre vsem, ki 
ste nam pomagali s prostovoljnimi 
prispevki in nakupom izdelkov, orga-
nizatorjem dogodkov ter posamezni-
kom, ki ste nas spodbujali, da se 
borimo naprej. Hvala vsem iz srca.
Starši otrok Podružnične šole za izo-
braževanje in usposabljanje otrok s 
posebnimi potrebami Tolmin

RASTO^A KNJIGA IN 
ZAKLJU^EK [OLSKEGA LETA
Bovec – Ob zaključku šolskega leta 
so v bovškem kulturnem domu uči-
telji in učenci OŠ pripravili kulturni 
program s podelitvijo priznanj najza-
služnejšim učencem ter projektom 
Rastoča knjiga. Udeležence je poz-
dravil in nagovoril tudi župan Valter 
Mlekuž, ki je vsem čestital za uspe-

šno zaključeno šolsko leto, tistim, ki 
so zaključili osnovnošolsko izobra-
ževanje, pa zaželel veliko uspeha na 
novih izobraževalnih poteh. »Zelo 
sem vesel vsakega vašega uspeha 
in vam ob koncu šolskega leta že-
lim, da mirne duše odložite obve-
znosti in začnete zaslužene poči-
tnice. Tistim pa, ki boste jeseni se-
dli v šolske klopi v različnih izobra-

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA JE V BOVŠKEM KULTURNEM DOMU POTEKALA SLOVE-
SNOST, na kateri so najzaslužnejšim učencem podelili priznanja. Pod Bovško rastočo deklico 
pa so postavili stopničko z mislijo Slavice Della Bianca, ki jo je zapisala ob zaključku svoje pe-
dagoške kariere.

OTROCI TOLMINSKE PODRUŽNIČNE ŠOLE ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI so se konec maja odpravili v šolo v naravi. Foto: Maša Rot
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NA PROMETNEJŠIH LOKALNIH CESTAH V OBČINI je bilo v zadnjem obdobju zaključenih več naložb, ki so v času izvedbe zahtevale tudi prometne zapore, v prihodnjih mesecih pa gre zaradi 
gradnje vodovodnega omrežja na odseku Drobočnik–Tolminski Lom oviran promet pričakovati na lokalni cesti Most na Soči–Kanalski Lom. Foto: Špela Kranjc, Gregor Lapanja, Vesna Lipušček, 
Boštjan Uršič

Utrinki

Ravno v času zaključevanja redak-
cije SOČAsnika so z deli zaključeva-
li tudi izvajalci iz gradbenega podje-
tja SGP Zidgrad Idrija, ki so se v 
januarju lotili ureditve drugega, pol-
kilometrskega odseka Gregorčičeve 
ulice v Tolminu od križišča z Žagar-
jevo ulico in Pregljevim trgom do 

konca naselja v smeri proti Zatolmi-
nu. V okviru te občinske naložbe so 
pod voziščem uredili meteorno kana-
lizacijo in zamenjali vodovod, posta-
vili novo javno razsvetljavo, prilago-
dili višino pokrovov za jaške kanali-
zacije in inštalacij (javna razsvetljava, 
optični kabli), uredili pločnike s tla-

kovci v predhodni dolžini in širini, 
na celotni dolžini odseka so izvedli 
tamponsko nasutje spodnjega ustroja 
ceste ter po grobi še fino asfaltacijo 
vozišča. Na odseku je dodaten uvoz 
na parkirišče stanovanjskega bloka 
Gregorčičeva ulica 18a, križišče z 
Bevkovo in Ilirsko ulico je dvignjeno 

(t. i. ležeči policist), dodaten je pre-
hod za pešce za v ulico Pod gradom, 
pred uvozi do mehanične delavnice 
pa promet umirjajo zvočne zavore. 
Iz pasu med voziščem in pločnikom 
so izvajalci izkopali zemljo in jo na-
domestili z novo, zasaditev predvi-
doma 26 nadomestnih in dodatnih 

ževalnih institucijah po Sloveniji, 
želim položiti na srce, da ostanete 
ponosni na naše prelepe kraje in 
ta ponos samozavestno prenesete 
tudi tja, kjer boste dosegali nova 
znanja in nove stopnje izobrazbe. 
Zelo pa si želim, da se boste po 
doseženem končnem cilju vrnili v 
domači kraj, saj boste prav vi tisti, 
ki boste krojili prihodnost te prele-
pe doline, na katero smo, pona-
vljam, lahko res vsi zelo ponosni.«

Sicer pa je celotno dogajanje v Kul-
turnem domu Bovec potekalo v zna-
menju Deklice z rastočo knjigo, ki je 
lani, prav ob tem času, zagledala luč 
sveta in se naselila v OŠ Bovec. Za 
izjemno uspešno izvedbo Deklice z 
rastočo knjigo je vsem čestital tudi 
dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče 
tega mednarodnega projekta. Ob 
tem je poudaril tudi njegov smisel in 
bistvo. Bovška deklica je ob kultur-
nem programu zrasla za eno sto-
pničko, na kateri je misel, ki jo je ob 
zaključku svoje pedagoške kariere 
zapisala Slavica Della Bianca: 

»Naša najboljša popotnica v življe-
nju je ljubezen, bodisi da jo daje-
mo ali sprejemamo.«
Besedilo in foto: Milan Štulc

U@IVAJ DAN IN NE BODI 
SAM!
Tolmin – Juhu, počitnice so tu! Za 
pravi skok v poletje smo za tolminske 
osnovnošolce tudi letos poskrbeli 
Center za socialno delo Tolmin, Za-
vod za kulturo, šport in mladino Ob-
čine Tolmin ter Društvo za kakovostno 
preživljanje prostega časa otrok Mala 
hiša, ki smo soorganizirali program 
aktivnega preživljanja poletnih šolskih 
počitnic Uživaj dan in ne bodi sam! 
V program, ki je potekal od 26. juni-
ja do 6. julija, je bilo vključenih 45 
otrok. Vreme nam je bilo naklonjeno, 
zato smo večino programa izvedli na 
prostem, kjer so otroci uživali v 
športnih igrah, lovu na zaklad, kraj-
ših pohodih. Popoldnevi so ponujali 
ustvarjalne delavnice in glasbene ter 
družabne igre.

V drugem tednu smo se udeležili tu-
di festivala Kreativni tabor Sajeta, 
kjer nas je najbolj navdušila cirkuška 
delavnica. Poleg nekaterih ponuje-
nih vsebin je bilo na voljo tudi dovolj 
prostora za prosto igro, druženje in 
uresničevanje pobud, ki so prihajale 
s strani otrok. Skupaj smo preživeli 
dva tedna polna dogodivščin in no-
vih prijateljstev.
Besedilo in foto: Marina Laharnar, 
soorganizatorica počitniškega programa

BISERNA OBLETNICA 
TOLMINSKIH MATURANTOV
Tolmin – Na sončen majski dan 
smo se nekdanji tolminski maturanti 
v kar lepem številu zbrali na prazno-
vanju 60. obletnice zaključka naše-
ga šolanja v Tolminu. V Tolminskem 
muzeju nas je presenetil Otroški 
pevski zbor OŠ Franceta Bevka Tol-
min pod vodstvom izurjene dirigent-
ke Barbare Kovačič. Izjemno ugla-
šeni glasovi otrok so nas zasanjali v 
svet glasbe. Temu doživetju je sledil 

UŽIVAJ DAN IN NE BODI SAM! S progra-
mom, ki na Tolminskem poteka že od leta 
2005, se otrokom omogoči aktivno preživlja-
nje šolskih počitnic.
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dreves na trasi od križišča z Žagarje-
vo ulico do odcepa za Šterklepce (gre 
za drevesne vrste, primerne za me-
stno okolje) pa bo predvidoma v je-
senskem času. Predvidena skupna 
vrednost izvedenega projekta je do-
brih 630.000 evrov – občina bo na-
ložbo pokrila s 340.000 evrov nepo-
vratnih sredstev, ki so ji za sofinan-
ciranje naložb v lokalno javno infra-
strukturo letos na voljo na podlagi 
23. člena Zakona o financiranju ob-
čin, preostanek pa bo lastnih prora-
čunskih sredstev.

Od druge polovice junija je upo-
rabnikom nekoliko prijaznejša tudi 
cesta s Slapa ob Idrijci proti Šentviški 
planoti, saj so izvajalci zaključili s 
sanacijo 400-metrskega poškodovane-
ga odseka med Ročami in Markadu-
cem. Občina Tolmin je za to naložbo 
namenila 100.000 evrov proračunske-
ga denarja, v njenem okviru pa so 
popravili vse podirajoče se kamnite 
podporne zidove ceste, na delu z bolj 
strmo brežino so spodnji rob ceste 
utrdil z novo kamnito-betonsko zlož-
bo in preko vseh kamnitih zidov na-
redili nove armiranobetonske krone. 
Na bolj poškodovanih delih odseka 
so izvedli lokalne sanacije vozišča, 
pred končno asfaltacijo celotnega od-
seka pa so izravnali še tri krajše va-
lovite dele ceste in nazadnje name-
stili cestne odbojne ograje.

V drugi polovici junija pa so se 
začela gradbena dela za izgradnjo 
vodohrana Tolminski Lom, ki pred-
stavlja I. fazo izgradnje vodovoda 

Tolminski Lom in je osnova za na-
daljnjo širitev vodovoda proti Široke-
mu in Kanalskemu Lomu. Po poja-
snilih Komunale Tolmin, ki vodi na-
ložbo, bodo izvajalci v vodohranu 
Drobočnik uredili črpališče, od koder 
se bo črpala voda iz vodovodnega 
sistema Zadlaščica proti novemu vo-
dohranu v Tolminskem Lomu. Med 
črpališčem Drobočnik in novim vo-
dohranom Tolminski Lom s prostor-
nino 100 kubičnih metrov bo nov 
visokotlačni vod vodovoda v dolžini 
2.440 metrov, novi in obstoječi vodo-
hran v Tolminskem Lomu pa bosta 
povezala dva cevovoda v dolžini 160 
metrov. Ob trasi tlačnega vodovoda 
bo položen tudi kabel za telekomu-
nikacijske potrebe v obeh Lomih. 
Vrednost javnega naročila brez DDV 
je dobrih 750.000 evrov, pri čemer 
mora biti večina del izvedenih do 
konca oktobra letos, rok za dokonča-
nje naložbe pa je 15. junij prihodnje 
leto.
Špela Kranjc

Najprimernej{e so brvi z 
minimalnimi posegi v 
naravno okolje So~e

Rešitve za novo brv čez Sočo na 
rečnem odseku med Mostom na So-
či in Tolminom je Občina Tolmin 
skupaj z Zbornico za arhitekturo in 
prostor Slovenije (ZAPS) letošnjo po-
mlad iskala prek javnega natečaja, ki 
je bil objavljen od 5. marca do 20. 
aprila. Na ta način je želela pridobiti 
funkcionalno, konstrukcijsko, arhi-

tekturno in krajinsko optimalen pred-
log za novo brv čez Sočo, ki na tej 
lokaciji predstavlja najkrajšo razdaljo 
med krajema, obenem pa bo zaokro-
žila peš in kolesarsko pot okoli mo-
starskega jezera ter predstavljala na-
vezavo po dolini Soče proti Novi 
Gorici ter po dolini Idrijce proti Tre-
buši in Idriji. Župan Uroš Brežan je 
ob odprtju razstave natečajnih elabo-
ratov v tolminski knjižnici ugotavljal, 
da je bila izbrana pot dobra: »Tokrat 
smo se prvič odločili poiskati arhitek-
turno in krajinsko rešitev prek nate-
čaja. Zadovoljni smo lahko tako z 
zame presenetljivo velikim interesom 
natečajnikov kot tudi s kakovostno 
rešitvijo, ki smo jo s tem pridobili.«

Elaborate, ki so prispeli na natečaj, 
je obravnavala ocenjevalna komisija 
pod vodstvom predsednika mag. Pe-
tra Gabrijelčiča, v slovenskem pro-
storu poznanega tudi kot strokovnja-

ka za oblikovanje in načrtovanje 
mostov ter brvi. Vanjo je Občina 
Tolmin imenovala arhitekta in občin-
skega urbanista Zorana Štanto, arhi-
tektko Natašo Štrukelj in krajinsko 
arhitektko Nino Lipušček, ZAPS pa 
poleg mag. Gabrijelčiča še gradbeni-
ka Petra Kristančiča. Za namestnika 
članov sta bila imenovana gradbenik 
Tomaž Balut in krajinski arhitekt 
Luka Javornik, za poročevalca arhi-
tekt Klemen Vodnik in gradbenik

Aljoša Klobučar ter za skrbnico 
natečaja arhitektka Veronika Ščeti-
nin. Vseh 16 obravnavanih natečaj-
nih elaboratov je po mnenju komisi-
je pokazalo visoko strokovno raven, 
pet od njih pa je posebej nagradila. 
Med temi je prvo nagrado dodelila 
elaboratu podjetja Navor iz Celja, 
pod katerega so se podpisali arhitek-
ti Denis Rovan, Aleš Žmavc, Matic 
Škarabot in Katja Saje ter gradbeni-

RAZSTAVA 16 NATEČAJNIH ELABORATOV za strokovno najprimernejšo rešitev za brv čez 
Sočo od neposredne bližine sotočja Gadiče in Soče pod vasjo Prapetno proti vasi Modrejce je 
v tolminski knjižnici gostovala od 4. do 27. julija. Foto: Nataša Humar

Utrinki

ogled projekcije fotografij, ki so 
spremljale naša srečanja v zadnjih 
desetih letih.
Smo predstavniki generacije, ki se 
od 30. obletnice dalje sestajamo 
vsako leto in to na različnih koncih 
naše lepe domovine. Podoživeli smo 
Kostanjevico nad Novo Gorico, kjer 
se letos odvija vrsta prireditev ob 
stoletnici smrti patra Stanislava 
Škrabca, velikega slovenskega jezi-
koslovca, ki je tu več kot štiri dese-
tletja jasnil slovenskega jezika du-
šo. Prevzela nas je tudi lepota bujnih 
burbonk, ki že 15. leto krasijo vrt 
frančiškanskega samostana. Pope-
ljali smo se tudi skozi Brkine, v Šta-
njel in na Cerje z veličastnim pomni-
kom braniteljem slovenske zemlje. 
Čisto na drugem koncu sta nas pre-
vzela Novo mesto in muzej na pros-
tem v Pleterjah.
55. obletnico smo obeležili v Tolmi-
nu. Zaradi močnega deževja je bil 

muzejski ogled razstave ob 300. 
obletnici tolminskega punta kar do-
brodošel. Naslednje leto smo se se-
stali v Solkanu. Navdušil nas je po-
gled na deročo Sočo na jezu, kjer 
se vsako leto odvijajo mednarodne 

tekme v kajaku. Sledili so Idrija s pr-
vo realko, znamenitim renesančnim 
gradom in idrijskimi žlikrofi, pa Vila 
Vipolže in Šmartno v Goriških brdih. 
Tudi Planica s svojo čudovito veli-
kanko nam ni ušla.

Ob koncu smo podoživeli spomine 
na sotočje Tolminke in Soče, kjer so 
se tkale srčne ter prijateljske vezi. 
Zaključili smo v Zatolminu; najstarej-
šemu, 86-letnemu sošolcu je pripa-
dalo slovesno rezanje torte.

Bil je naš dan – bogat, slovesen, 
neponovljiv.
Katarina Vuga

[OLSKI SPOMINI SO STARI 
55 LET
Ba{ka grapa – Zadnjo junijsko so-
boto so se na Kneži srečali učenci 
8. razreda OŠ Podbrdo, za katerimi 
so se osnovnošolska vrata zaprla 
pred 55 leti, to je leta 1963. Razred 
je bil najštevilčnejši na šoli, saj jih je 
bilo v redovalnico vpisanih 34. Radi 
poudarjajo, da so bili prva generaci-
ja osemletke. Razred je bil tudi sta-
rostno pester, saj je bilo v njem ne-
kaj starejših učencev, ki niso nada-

NEKDANJI TOLMINSKI MATURANTI so se zbrali na praznovanju 60. obletnice zaključka šola-
nja v Tolminu. Foto: Foto Červ
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ka Gregor Planinšek in Alojz Ro-
van, njihov konzultant je bil Pavel 
Saje iz gradbene stroke.

V zaključnem poročilu so člani 
komisije ocenili, »da so v tem krajin-
sko občutljivem prostoru reke primer-
nejše rešitve z vitkejšimi konstrukcij-
skimi elementi«. Posebej so cenili 
rešitve, ki so prepoznale različen 
karakter prostora na obeh straneh 
reke, zato so višje uvrstili tiste elabo-
rate, ki ohranjajo in izkoriščajo na-
ravne kakovosti prostora. Po njiho-
vem mnenju so primernejši projekti, 
ki ne posegajo neposredno v obvodni 
prostor, predvidevajo minimalne in 
oblikovno zadržane posege v narav-
nem okolju ter so pri arhitekturno-
-konstrukcijski zasnovi in umestitvi 
upoštevali vizualno občutljivost 
obravnavanega območja, pa tudi ge-
ografske danosti ter omejitve.

Kot je ob odprtju razstave odloči-
tev komisije predstavil mag. Gabrijel-
čič, je brv iz prvonagrajenega elabo-
rata »oblikovno zasnovana z videzom 
tankega loka preko reke, kot navzgor 
napeta konstrukcija, ki nima verti-

kalno izstopajočih delov ter se na oba 
rečna bregova priključi v kar se da 
najnižji točki ter hkrati omogoča 
udobno vožnjo ter neovirane poglede 
tako z brvi kot na njo.« Širina 107 
metrov dolge brvi je 3 do 6 metrov, 
višina konstrukcije 1,3 do 2,9 metra, 
obenem pa upošteva 1- do 2-metrsko 
nadvišanje nad stoletnimi vodami in 
svetlo širino pretoka. V elaboratu po-
dana ocena naložbe za natečajno 
rešitev je približno 1,3 milijona evrov, 
nekaj več kot 90.000 evrov pa znaša 
priprava projektne dokumentacije. 
Kot je povedal župan Brežan, letošnji 
občinski proračun zagotavlja finanč-
na sredstva tudi za nadaljevanje pro-
jektiranja, zato bo Občina Tolmin s 
prvonagrajenim podjetjem sklenila 
pogodbo za pripravo projektne doku-
mentacije, ki bo podlaga za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja. »Nato vi-
dim možnost pridobitve sredstev za 
izvedbo investicije ob zaključevanju 
sedanje finančne perspektive v okviru 
postavk za trajnostno mobilnost,« se 
k realizaciji brvi obrača Brežan.
Špela Kranjc

Dogovorili so se o izvedbah 
festivalov na Soto~ju

Pred začetkom letošnje festivalske 
sezone na Sotočju so se župan Uroš 
Brežan in pristojni sodelavci z občinske 
uprave srečali z organizatorji večjih 
festivalov ter se dogovorili o letošnjih 
izvedbah. Pri dogovorih so izhajali iz 
sklepov občinskega sveta za usmerja-
nje festivalskega dogajanja na obmo-
čju Tolmina, podlaga za razpravo na 
februarski seji pa so bili ugotovitve 
in priporočila študije vplivov festival-
skega turizma v občini Tolmin, ki jo 
je po naročilu Občine Tolmin pripra-
vila Fakulteta za uporabne družbene 
študije v Novi Gorici, in zaključki 
kasnejše javne razprave na to temo. 
Za izvedbo glasbenih festivalov na 
Sotočju in v okolici tako velja:
• glasba na odprtem se konča do 2. 

ure zjutraj, traja pa največ 8 ur 
dnevno (do 4. ure je možna glasba 
v zaprtem šotoru pri nekdanjem 
hotelu Paradiso);

• območje z začasnim kampom bo 
od ograje oziroma zidu pokopali-
šča ustrezno odmaknjeno v skladu 
z dovoljenjem;

• dostop do brvi čez Tolminko bo za 
potrebe prehoda omogočen tudi 
neudeležencem posameznega fe-
stivala, pri čemer naj varnostnike 
in reditelje na kontrolnih točkah s 
tem seznanijo;

• prehod do nemške kostnice bo ne-
udeležencem festivala omogočen v 
spremstvu osebja Tolminskega mu-
zeja, ki upravlja s to znamenito-
stjo;

Utrinki

PRVO NAGRADO JE PREJEL ELABORAT CELJSKEGA PODJETJA NAVOR – V zaključnem 
poročilu so člani komisije ocenili, »da so v tem krajinsko občutljivem prostoru reke primernejše 
rešitve z vitkejšimi konstrukcijskimi elementi«. Foto: arhiv podjetja Navor

• Medobčinska inšpekcija bo vsakič 
opravila ogled festivalskega prizo-
rišča;

• do ugodnejših vstopnic za festiva-
le MetalDays, MotörCity, Overjam 
Reggae Festival in Punk Rock Holi-
day so upravičeni prebivalci nasle-
dnjih naselij: Tolmin, Zatolmin, 
Volče, Dolje, Prapetno, Poljubinj in 
Žabče.
Upoštevajoč sklep občinskega sveta, 

je župan Brežan imenoval tudi komi-
sijo za spremljanje festivalov, ki bo 
spremljala potek festivalov in skrbela 
za sporazumno reševanje morebitnih 
sporov v zvezi z njihovo organizacijo 
in izvedbo. Njeni člani so naslednji:
• dva predstavnika krajevnih skupno-

sti (KS) z vplivnega območja – An-
drej Leban (KS Poljubinj-Prape-
tno) in Nataša Kocič (KS Tolmin),

• predstavnica Zavoda za turizem 
Dolina Soče – Mateja Leban,

• predstavnik Zavoda za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin – 
Branko Velišček,

• predstavnik občinske uprave Občine 
Tolmin – mag. Darko Hrast ali Da-
vor Simčič ali mag. Miran Drole,

• predstavnika organizatorjev festi-
valov – Janez Leban (Kreativni ta-
bor Sajeta), Slobodan Milunović 
(MetalDays, Punk Rock Holiday, Over-
jam Reggae Festival, MotörCity).
Dovoljenja za začasno čezmerno 

obremenitev okolja s hrupom je Ob-
čina Tolmin letos izdala petim glas-
benim festivalom: Kreativni tabor 
Sajeta (3.–8. julij), Overjam Reggae 

ljevali šolanja na nižji gimnaziji v Bo-
hinjski Bistrici. Nekaj učencev je pri-
hajalo k pouku tudi s Porezna, če-
prav je v vasi takrat še delovala OŠ.
Najbolj oddaljeni so na srečanje pri-
šli iz Štajerske, Koroške, Ljubljane, 

eden celo iz Nemčije. Zadnja leta se 
srečujejo skoraj vsaki dve leti, vsa-
kokrat v drugem kraju Baške grape. 
Zbralo se jih je 23, med njimi tudi 
priljubljeni razrednik Jože Smolni-
kar, ki ne zamudi nobenega sreča-

nja. Našteli so kar osem sošolcev, ki 
so žal že pokojni. Po zdravici in 
okrepčilu je stekel prisrčen pogovor. 
Iz spomina so kar vreli dogodki iz 
šolskih dni, polni mladostnih igrivosti 
in norčij, ob katerih ni bilo smeha ne 
konca ne kraja. Ko je ura v bližnjem 
zvoniku odbila polnoč, so že ugibali, 
kje se bodo srečali naslednjič. A ne 
šele čez dve leti, najbrž že čez eno!
Cveto Zgaga

»NAJ MEDI!« SE 
POZDRAVLJAJO @E 110 LET
Tolmin – Čebelarsko društvo Tol-
min, ki kot eno večjih slovenskih 
društev te vrste deluje na območju 
občin Tolmin in Kobarid, je 6. junija 
v Kinogledališču Tolmin s slavnostno 
sejo ter fotografsko razstavo foto 
skupine Planinskega društva Tolmin 
počastilo 110-letnico organiziranega 
delovanja.

Njegova bogata dediščina korenini 
na Grahovem ob Bači. Na čebelar-
skem shodu z udeležbo več kot 40 
čebelarjev iz Baške grape, Cerkljan-
skega in Kobariškega je bila 3. maja 
1908 na predlog nadučitelja Franči-
ška Kašce pri Slovenskem osre-
dnjem čebelarskem društvu za 
Kranjsko, Koroško in Primorsko 
ustanovljena Čebelarska podružnica 
za tolminski in cerkljanski sodni 
okraj, prva na Primorskem. Leta 
1914 je bila skupaj z rihemberško 
podružnico pobudnik ustanovitve 
Osrednjega slovenskega čebelar-
skega društva za Goriško.

Razdiralni čas obeh vojn in vmesne 
italijanske zasedbe čebelarjem ni bil 
prijazen. Po osvoboditvi so se orga-
nizirali že leta 1945, kot Čebelarsko 
društvo Tolmin pa delujejo od 15. mar-
ca 1951. Danes društvo šteje 144 
članov, mladi čebelarji pa se kalijo v 
okviru krožka na OŠ Franceta Bevka 

PONOVNO SREČANJE UČENCEV 8. RAZREDA PODBRŠKE OŠ, za katerimi so se osnovno-
šolska vrata zaprla pred 55 leti. Foto: Majda Šorli
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Festival (10.–14. julij), MetalDays 
(21.–27. julij), Punk Rock Holiday 
(6.–10. avgust) in MotörCity (17.–18. 
avgust).
Špela Kranjc

Z 2019 enotni turisti~na in 
promocijska taksa, 
festivalska taksa po pav{alu

Glede na določila Odloka o turistič-
ni, promocijski in festivalski taksi v 
občini Tolmin, ki ga je občinski svet 
v drugi obravnavi sprejel na seji 3. 
julija, bodo gostje, ki bodo od 1. ja-
nuarja 2019 dalje prenočevali v na-
stanitvenem obratu na območju ob-
čine Tolmin, morali poravnati turi-
stično takso v višini 1,60 evra in 
promocijsko takso v višini 0,40 evra, 
skupna taksna obveznost bo torej 
2,00 evra za prenočitev na osebo na 
dan. Promocijsko takso, ki se bo ob-
računala poleg turistične takse in bo 
znašala 25 odstotkov njenega zneska, 
uvaja nov, letošnjega 15. marca uve-
ljavljen Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma, občine pa jo bodo mesečno 
nakazovale Slovenski turistični orga-
nizaciji. Višina skupnega zneska tu-
ristične in promocijske takse bo s 1. 
januarjem 2019 enotna za prenoče-
vanje v vseh nastanitvenih obratih, 
za goste v kampih torej ne bo več 
dosedanje 50-odstotne oprostitve. Te 
bodo deležni otroci in mladostniki od 
7. do 18. leta starosti ter mladi od 18. 

do 30. leta starosti, ki bodo prenoče-
vali v nastanitvenih obratih, vključe-
nih v mednarodno mrežo mladinskih 
prenočišč (IYHF). Zakon, enako tudi 
občinski odlok, določata tudi, da so 
plačila takse oproščeni otroci do 7. 
leta starosti, invalidi, otroci in mladi 
s posebnimi potrebami, udeleženci 
strokovnih ekskurzij in prostovoljci 
pri odpravi posledic morebitnih ele-
mentarnih nesreč, udeleženci leto-
vanj v organizaciji društev v javnem 
interesu, pripadniki policije pri opra-
vljanju svojega dela, osebe na zača-
snem delu, po mednarodnih pogod-
bah plačila turistične takse oproščeni 
tuji državljani in festivalski gostje, ki 
prenočijo v začasnih šotoriščih na 

prireditvenem prostoru festivala, v 
zvezi s katerim je poravnana festival-
ska taksa.

Novost sprejetega odloka je na-
mreč tudi uvedba tako imenovane 
festivalske takse, ki jo bodo za rabo 
javnih površin v lasti Občine Tolmin 
in/ali infrastrukturo občinskih javnih 
služb plačevali organizatorji festiva-
lov. Kot pojasnjuje vodja občinskega 
Oddelka za gospodarstvo, negospo-
darstvo in finance Janja Bičič, se bo 
višina festivalske takse za posamezen 
festival določila ob upoštevanju pred-
videnega števila obiskovalcev festiva-
la v tekočem letu, in sicer po nasle-
dnji lestvici: 500 evrov za festivale z 
največ 5.000 obiskovalci, 1.500 evrov 

za festivale s 5.000–10.000 obiskoval-
ci, 3.500 evrov za festivale z 10.000–
25.000 obiskovalci, 10.000 evrov za 
festivale s 25.000–50.000 obiskovalci 
in 30.000 evrov za festivale z več kot 
50.000 obiskovalci. »Ob predpostavki, 
da se število festivalov in število obi-
skovalcev le-teh ne bo bistveno spre-
menilo, je mogoče oceniti, da bi se 
na letni ravni v občinski proračun 
nateklo skupaj okoli 45.000 evrov fe-
stivalske takse, kar je okoli 25.000 
evrov več, kot je bilo iz naslova noči-
tev v festivalskih šotoriščih zbrane 
turistične takse v letu 2017,« pove 
Bičičeva. V primeru festivalske takse 
bodo zbrana sredstva namenski vir 
občinskega proračuna za financiranje 
spodbujanja razvoja turizma v občini 
Tolmin.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Turisti~nim prireditvam 
razdelili vso razpisano 
pomo~

Z Javnim razpisom o dodeljevanju 
pomoči za turistične prireditve v ob-
čini Tolmin za leto 2018 je Občina 
Tolmin organizatorjem tudi letos raz-
delila dobrih 52.000 evrov nepovra-
tnih finančnih sredstev za v letu 2018 
izvedene prireditve lokalnega in šir-
šega pomena, ki dopolnjujejo turistič-
no ponudbo in pospešujejo turistično 
promocijo občine. Razpisna komisija 
je obravnavala skupno 34 turističnih 

NOVI ODLOK O TURISTIČNI, PROMOCIJSKI IN FESTIVALSKI TAKSI V OBČINI TOLMIN za 
prenočevanje v začasnih šotoriščih na prireditvenem prostoru festivala uvaja tako imenovano 
festivalsko takso, ki jo bodo za rabo javnih površin v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukturo 
občinskih javnih služb plačevali organizatorji festivalov, obračunala pa se bo ob upoštevanju 
predvidenega števila obiskovalcev festivala v tekočem letu.

Utrinki

Tolmin. Sicer pa je društvo uredilo 
pašni kataster za pasišča, poleg tega 
organizira izobraževanja in strokovne 
ekskurzije, veliko napora pa vlaga v 
zdravljenje čebel. V registru ima vpi-
sanih 250 čebelnjakov in prevoznih 

enot, ki naseljujejo okoli 3.000 če-
beljih družin. Značilnost območja je 
lipov med, ki prejema domača in 
mednarodna priznanja. Kot je v na-
govoru povedal predsednik društva 
Tadej Muznik, je eden večjih pro-

jektov v bližnji prihodnosti postavitev 
učnega čebelnjaka v Tolminu.

Čebelarjem so čestitali župan Obči-
ne Tolmin Uroš Brežan, podžupan 
Občine Kobarid Marko Miklavič in 
podpredsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Anton Tomec, ki je najza-
služnejšim podelil priznanja. Dogo-
dek je s pesmijo polepšal Moški 
pevski zbor Justin Kogoj pod vod-
stvom Mateja Kavčiča, ki je tudi 
medil povezovalno nit dogodka.
Olga Zgaga

PROGRAM KREPITVE  
DRU@IN V TOLMINU
Tolmin – Zveza klubov zdravljenih 
alkoholikov Slovenije, ki ima sedež v 
Tolminu, združuje društva zdravlje-
nih alkoholikov in že več kot deset 
let uspešno koordinira delo po sku-
pinah zdravljenih alkoholikov. V za-
dnjih letih smo strokovni skupinski 
obravnavi dodali še možnost indivi-
dualnega svetovanja, pri čemer smo 
naleteli na pozitiven odziv, zato smo 

program Svetovalnica razširili na ce-
lotno Severno primorsko regijo.

V lanskem letu smo v naše področje 
dela vključili tudi preventivne dejav-
nosti, ki jih financira Ministrstvo za 
zdravje. Poleg šolskega preventivne-
ga programa izvajamo tudi program 
Krepitve družin, ki je namenjen celo-
tni družini, saj vključuje tako starše 
kot otroke. V sklopu 14 srečanj dru-
žine usmerjamo k temu, da prepo-
znajo njihovo lastno družinsko dina-
miko in kaj lahko v svoji družini iz-
boljšajo. S starši odpiramo prostor 
za pogovor o odnosih znotraj družin, 
vzgoji, komunikaciji in partnerstvu. 
Ti skozi srečanja krepijo svoje star-
ševske in partnerske veščine, poleg 
tega pa program ponuja tudi čas, ki 
si ga družine v tem hitrem tempu živ-

PRIZNANJE ČASTNI ČLAN je Čebelarska zveza Slovenije podelila (od leve) Janku Melincu, 
Martini Kofol in Robertu Rusiču. Ob prejemnikih priznanj stojita še Anton Tomec in Tadej Mu-
znik. Foto: Branko Humar
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prireditev. Od tega jih je bilo 26 lo-
kalnega in 8 širšega pomena, v obeh 
primerih pa je glede na določila pra-
vilnika delež sofinanciranja največ 75 
odstotkov upravičenih stroškov prire-
ditve oziroma za turistične prireditve 
lokalnega pomena največ 3.000 evrov 
ter za turistične prireditve širšega 
pomena največ 4.000 evrov.

Med prvimi je bil najvišji možen 
znesek sofinanciranja 3.000 evrov 
odobren Rekreativnemu društvu 
Lahnica-Volarje za Košpar 2018, med 
drugimi pa bodo najvišji možen zne-
sek sofinanciranja 4.000 evrov preje-
li Turistično društvo Most na Soči za 
Noč na jezeru, Košarkarski klub 
Tolmin za Mednarodni košarkarski 
kamp Brezec & Sagadin Tolmin 2018, 
Turistično društvo Podbrdo za Gor-
ski maraton 4 občin (Podbrdo Trail 
Running Festival), Športno društvo 
Šentviška Gora za Dobrodelni rock 
festival GorA RockA in Športno dru-
štvo Manija za Soča Outdoor Festi-
val.
Špela Kranjc

Najve~ nepovratne finan~ne 
pomo~i za posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev

Letošnji proračun Občine Tolmin 
med drugim namenja 47.000 evrov 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in gozdarstva v občini. 
Nepovratna sredstva pomoči za pet 

različnih ukrepov je občina dodelila 
z vsakoletnim javnim razpisom, ki za 
posamezno naložbo dopušča največ 
50-odstotno sofinanciranje upraviče-
nih stroškov. Na razpis je prispelo 36 
vlog, od katerih je dodelitev pomoči 
upravičilo 33.

Pretežni del razpisanih finančnih 
sredstev, skupaj dobrih 40.000 evrov, 
bo prejelo 27 vlagateljev za naložbe 
v posodobitev kmetijskih gospodar-
stev, katerih skupna predračunska 
vrednost je ocenjena na več kot 
150.000 evrov. Vsebina odobrenih 
naložb je predvsem nakup kmetijske 
mehanizacije, v nekaj primerih tudi 
obnova gospodarskih poslopij in 
oprema hlevov, le ena pa se nanaša 
na ureditev kmetijskih zemljišč (pa-
šnikov). Med tri naložbe za opravlja-
nje dopolnilnih dejavnosti na kmeti-
jah, vredne 20.000 evrov, je razdelje-
nih nekaj več kot 3.000 evrov pomo-
či, en vlagatelj bo prejel 2.000 evrov 
za pokrivanje slabih 7.000 evrov 
operativnih stroškov cestnega tovor-
nega prometa. Za pomoč pri nalož-
bah v gradnjo in rekonstrukcijo goz-
dnih vlak letos ni zaprosil nihče, dva 
vlagatelja pa bosta za skupaj skoraj 
10.000 evrov vredni naložbi v nakup 
opreme za sečnjo in spravilo lesa 
prejela dobrih 1.700 evrov nepovra-
tnih finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna.
Špela Kranjc

SLOVO ^ASTNE OB^ANKE 
MARTE FILLI
Konec maja se je za vedno poslo-
vila z 92 leti najstarejša in po stažu 
najmlajša častna občanka Občine 
Tolmin Marta Filli, ki je ta naziv 
za življenjsko delo na področju 
kulturno-izobraževalne dejavnosti 
prejela ob lanskem občinskem 
prazniku. 

Marta Filli se je leta 1926 rodila 
v kulturi in slovenstvu naklonjeni 
družini. Oče Vinko Filli je bil sk-
ladatelj in Slovenec po duši, kot je 
sama rada poudarila, in to je 
pomembno vplivalo na njena 
prizadevanja pri delu. »V 40 letih 
dela sem vedno mislila na našo 
ubogo Tolminsko, ki je ležala ob 
meji in je bila po dolgih letih potu-
jčenja zelo potrebna roke, ki bi ji 
pomagala, da se dvigne in postane 
spet prijazna slovenska dežela,« je 
povedala ob prejemu naziva častna 
občanka. S šolanjem je začela na 
učiteljišču v Tolminu in nadaljeva-
la v Gorici, v času učiteljevanja v 
Soči in Zadlaz Čadrgu pa opravila 
gimnazijsko maturo na slovenskem 
liceju v Trstu. V Knjižnici Tolmin 
se je zaposlila leta 1954 in kot 
ravnateljica do upokojitve postavi-
la temelje delovanja ustanove, ki 
se je počasi razvila v žarišče kul-

turnega življenja v kraju. Po njeni 
zaslugi smo bili v Tolminu med 
začetniki pravljičnih uric za najm-
lajše in prvi ustanovitelji glasben-
ega oddelka, pod njenim vodstvom 
je tolminska knjižnica uvedla bib-
liobus, pridobila svojo enoto v Bov-
cu in se spoprijela z založništvom. 
V galeriji po potresu zgrajene nove 
knjižnične stavbe so Tolminci 
spoznavali najpomembnejše slov-
enske ustvarjalce, kulturno ponud-
bo v Tolminu pa je Fillijeva boga-
tila tudi po upokojitvi, saj so se v 
njeni zasebni galeriji predstavljali 
mnogi slovenski likovniki, dejavna 
je bila tudi kot prevajalka iz itali-
janskega jezika. Za svoje delo je 
kot vsestranska kulturna delavka 
prejela več visokih priznanj.
Špela Kranjc
Foto: arhiv občine

Utrinki

ljenja lahko vzamejo samo zase.

Letos smo v Tolminu izvedli prvi 
sklop programa, pri čemer so bile 
izkušnje udeleženih družin zelo po-
zitivne. V jesenskem času načrtuje-
mo izvedbo programa v Bovcu in 
Tolminu. Program bomo glede na 
zadostno število prijavljenih družin 
izvajali tudi v drugih krajih v regiji.

Če bi želeli izvedeti še več o našem 
programu, vas vabimo, da obiščete 
našo spletno stran (www.zveza-kza-
-slovenije.si) ali stopite v stik z nami 
(kontakte najdete na spletni strani).
Teja Kumar, Zveza klubov zdravljenih 
alkoholikov Slovenije

MEDGENERACIJSKO 
PRIJATELJEVANJE
Tolmin – V maju smo se z učenci 
tolminske Podružnične šole za izo-
braževanje in usposabljanje otrok s 
posebnimi potrebami (PŠ IU OPP) 
zadnjič v tem šolskem letu srečali s 
»Spominčicami« oziroma članicami 
Društva Spominčica Zgornjega Po-

sočja Tolmin. Z njimi smo se med le-
tom srečali šestkrat, večinoma v 
prostorih šole, enkrat pa tudi v Knji-
žnici Cirila Kosmača Tolmin, kjer 
smo v okviru projekta Bralnice pod 
slamnikom in tudi sicer v celem šol-
skem letu spoznali več kot 20 lite-
rarnih del.

Na vsakem srečanju smo prebrali 
po eno delo, ki se je navezovalo na 
aktualne dogodke šolskega koledar-
ja in vsakdanjega življenja. Po branju 
smo iz vsakega prebranega dela 
skupaj oblikovali sporočilo oziroma 
povzeli nauk zgodbe, ki so ga učen-
ci tudi zapisali, zgodbo ilustrirali in 
list vstavili v svojo bralno mapo, ki so 
jih pripravile razredničarke.

Za zaključni dogodek oziroma naše 
zadnje srečanje so se učenci oddel-
ka od 3. f do 5. f pod vodstvom av-
torice tega prispevka in varuhinje 
Larise Mugerli naučili pesem An-
dreja Rozmana - Roze Marela ter 
jo ob sodobni glasbi tudi uprizorili. 
Pri tem so jim bili glavni rekviziti kar 

MEDGENERACIJSKO PRIJATELJEVANJE – Učenci iz vseh treh oddelkov posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja so se s »Spominčicami« med letom srečali večkrat. Foto: arhiv Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

modri dežniki, ki so jih prejeli za 
bralno nagrado v okviru drugega 
bralnega projekta tolminske knjižni-
ce Moja knjižnica, v katerem smo 
prav tako sodelovali.

Z učenci iz oddelkov posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja 
smo v projektu Bralnice pod slamni-
kom sodelovali drugo leto zapored. 

Po letošnjem medgeneracijskem 
prijateljevanju smo se vsi strinjali, da 
nas je druženje ob knjigah povezalo 
in obogatilo. In prav to je bila tudi iz-
točnica za našo nadaljnjo odločitev, 
da se bomo ob branju družili tudi v 
prihodnjem šolskem letu.
mag. Nikolaja Munih, prof. def.,  
OŠ Franceta Bevka Tolmin – PŠ IU OPP
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Kje je moj dom?
Konec maja so v Bovcu predstavili 

nov zbornik, ki je nastajal sočasno s 
pripravo spominskega obeležja, posta-
vljenega v neposredni bližini cerkve 
sv. Urha. Delo obsega 12 različnih 
prispevkov, ki se nanašajo na čas 
vélike vojne, in ki jih je pripravilo 
prav toliko različnih avtorjev. Zani-
miva besedila so dopolnjena z arhi-
vskimi posnetki, starimi fotografijami 
prebivalcev, grafi, preglednicami, 
skeniranimi dokumenti in petimi pe-
snitvami. Zbornik se zaključi s pov-

Knji`na polica

zetki v angleškem, italijanskem in 
nemškem jeziku ter kratko predstavi-
tvijo avtorjev. Kot v uvodu pojasnju-
jejo člani uredniškega odbora, so za 
prispevke zaprosili raziskovalce – zgo-
dovinarje, geografa, psihiatra, knji-
žničarko in druge prebivalce občine 
Bovec, »ki so proučevali in pisali o 
tem najstrašnejšem obdobju bovške 
zgodovine«. Ustvarjalci so ga zato 
posvetili vsem, ki so v prvi svetovni 
vojni trpeli na Bovškem, saj pričuje o 
trpljenju predvsem civilnega prebival-
stva, ki je, kot je na predstavitvi dejal 
odgovorni urednik zbornika Fedja 
Klavora, »trpelo prav tako kot vojaki 
v bojnih rovih«. Izdajo so podprli Ob-
čina Bovec, KS Bovec in Turistično 
društvo Bovec – sekcija mladih.

NASLOV: Kje je moj dom? URE-
DNIK: Fedja Klavora. ZALOŽILA: 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«. KRAJ IN LETO IZDAJE: Bovec, 
maj 2018. NAKLADA: 300 izvodov. 
ŠTEVILO STRANI: 156. FORMAT: 
22,8 cm × 22,8 cm. VEZAVA: mehka. 
Knjižno polico napolnila: T. Š. F.

Utrinki

1. 
NAJAVA JAVNIH RAZPISOV 
IN JAVNIH POZIVOV ZA 
SPODBUJANJE MALEGA 
GOSPODARSTVA IN TURIZMA 
TER VZPODBUJANJE  
PROJEKTOV INOVACIJ V 
OB^INI BOVEC ZA LETO 2018

Obveščamo vas, da Občina Bovec raz-
pisuje sofinancerska sredstva po Pra-
vilniku o finančnih intervencijah za 
ohranjanje in razvoj malega gospodar-
stva in turizma ter vzpodbujanje pro-
jektov inovacij v občini Bovec (Uradni 
list RS, št. 48/2009 s spremembami 
in dopolnitvami) za naslednje ukrepe:

2.1: Nakup, urejanje in opremljanje 
zemljišč za poslovne namene, vključno 
s pridobivanjem projektne dokumenta-
cije za gradnjo poslovnih prostorov;

2.2: Nakup, graditev, adaptacija po-
slovnih prostorov;

2.3: Nakup opreme – osnovnih sredstev;

2.4: Stroški nematerialnih investicij;

2.5: Svetovalne storitve, nujno potrebne 
za izvedbo zgoraj navedenih investicij;

2.8: Sofinanciranje novih zaposlitev;

2.10: Sofinanciranje strokovnega izo-
braževanja in usposabljanja;

2.14: Sofinanciranje izdelave promo-
cijskih gradiv in internetnih strani.

Celotno besedilo javnih razpisov in po-
zivov ter razpisna dokumentacija so z 
dnem izida SOČAsnika na voljo na 
občinski spletni strani (http://obcina.
bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi).

2. 
NAJAVA JAVNEGA RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI NA 
PODRO^JU TURIZMA IN 
PRIREDITEV V OB^INI BOVEC 
ZA LETO 2018

Obveščamo vas, da Občina Bovec 
razpisuje sofinancerska sredstva za 
delovanje, projekte in prireditve turi-
stičnih društev in društev, ki delujejo 
na področju spodbujanja in ohranjanja 
naravne in kulturne dediščine v pove-
zavi s turizmom v skladu s Pravilnikom 
o sofinanciranju dejavnosti na podro-
čju turizma in prireditev v občini Bo-
vec (Uradni list RS, št. 46/2018). 

Pravilnik je nov in v svoji vsebini nado-
mešča Ukrep 3.3 (Sofinanciranje turi-
stičnih društev), po katerem so bili v 
preteklosti za Občino Bovec vodeni 
razpisi po enotnem pravilniku za malo 
gospodarstvo in turizem. Posledično 
je drugačen tudi razpis in prenovljena 
razpisna dokumentacija. 

Celotno besedilo javnega razpisa in 
razpisna dokumentacija sta z dnem 
izida SOČAsnika na voljo na občinski 
spletni strani (http://obcina.bovec.si/
razpisi-natecaji-pozivi).

Za potencialne prijavitelje bo zaradi 
sprememb v letu 2018 ponujena po-
moč pri izpolnjevanju razpisne doku-
mentacije. Koristiti jo bo mogoče po 
predhodni najavi.

Občina Bovec

Javni razpisi

OBVEZNO ODSTRANJEVANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE

PRVI^ DAN KNJI@NICE
Poso~je – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin je 15. junija prvič organizirala 
Dan knjižnice. Potekal je v vseh od-
delkih knjižnice in bil namenjen dru-
ženju ter predstavitvi dejavnosti. Ob 
celodnevnem dogajanju je knjižnica 
novim članom ponudila brezplačni 
vpis, pripravila nagradno žrebanje, 
zvečer pa sta z mladimi in manj mla-
dimi repala Rok Trkaj in dr. Igor Sa-
ksida. Dan knjižnice je potekal tik 
pred poletjem, v dneh, ko je bila pred 
38 leti uradno odprta stavba knjižni-
ce v Tolminu in se takrat poimenovala 
po pisatelju Cirilu Kosmaču.

V Knjižnici Tolmin so najmlajši prisluh-
nili uram pravljic, ustvarjali, izdelovali 
makete potujoče knjižnice ter preiz-
kusili znanje in spretnosti na prvih in-
teraktivnih tleh (»Active Floor«) v Slo-
veniji. V čitalnici so obiskovalci iskali 
in prebirali elektronske časopise v 
bazi »Press Reader«, zbirki tekočih 
izdaj časopisov z vsega sveta. Svoja 
vrata je na Dan knjižnice odprl domo-
znanski oddelek, ki hrani znanje o lju-
deh in krajih Zgornjega Posočja. Mi-
moidoči so si pred knjižnico lahko 
ogledali Dostavno knjižnico in Potujo-
čo knjižnico, ki je lansko leto prazno-
vala 40-letnico delovanja.

Obiskovalci Knjižnice Kobarid so se 

družili ob pravljicah, ugankarski in li-
kovni ustvarjalnici ter delavnici stripa. 
Spoznavali so katalog COBISS+ in 
aplikacijo za izposojo elektronskih 
knjig Biblos. Bovčani pa so knjižnični 
popoldan preživeli ob družabnih igrah 
in v družbi animatorjev skupine Fuldo-
ro, ki so najmlajšim poslikali obraze in 
izvedli predstavo Dobra vila Soča.

Knjižnica je svoje člane v vseh oddel-
kih povabila k nagradnemu žrebanju. 
V Tolminu sta nagrade podelila glasbe-
na gosta, profesor književnosti dr. Igor 

SREDI JUNIJA JE KNJIŽNICA CIRILA KO-
SMAČA TOLMIN PRVIČ ORGANIZIRALA 
DAN KNJIŽNICE. Potekal je v vseh oddelkih, 
programi pa so bili različni. V Tolminu so ude-
leženci lahko preizkusili spretnosti na prvih 
interaktivnih tleh (»Active Floor«) v Sloveniji. 
Foto: arhiv knjižnice

Uprava RS za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin se je letos po-
novno odločila za širšo akcijo o ob-
veznem odstranjevanju pelinolistne 
ambrozije. Imetniki zemljišč se na-
mreč še vedno ne zavedajo, da so 
oni tisti, ki morajo poskrbeti za pra-
vočasno odstranjevanje te rastline 
na svoji lastnini. Rastlina je točkovno 
razširjena po vsej državi, zarašče-
nost z njo pa se širi. Ker je neza-
htevna glede rastnih razmer, jo po-
gosto najdemo na zapuščenih in 
neobdelanih površinah – največkrat 
ob cestah, železniških progah, bre-
govih rek in potokov, na zapuščenih 
obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih, 
slabo komunalno urejenih javnih ter 
drugih površinah –, od koder se širi 
na kmetijska zemljišča. Preprečeva-
nje njenih škodljivih vplivov je mogo-
če le z doslednim odstranjevanjem 
in preprečevanjem njenega cvetenja 

oziroma tvorbe semen, s katerim se 
širi.

Ambrozija cveti od sredine julija do 
konca oktobra; višek cvetenja pa je 
v avgustu in začetku septembra. Kot 
je zapisano v Odredbi o ukrepih za 
zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Am-
brosia, mora imetnik zemljišča od-
straniti škodljive rastline s korenina-
mi vred ali odstraniti njihov nadzemni 
del tako, da se v tej rastni dobi ne 
obraste več. Cvetočih rastlin se ne 
sme odlagati na kompost. Pelinoli-
stna ambrozija se po košnji hitro 
obrašča, zato morajo imetniki opra-
vljati nadaljnja opazovanja zemljišč 
vso rastno dobo in po potrebi izva-
jati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, 
da se prepreči nastanek semen.

Po spletni strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
povzela Mateja Kutin.
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PODARJAMO VSTOPNICE 
ZA OGLED PREDSTAV  
V SNG NOVA GORICA

SNG Nova Gorica v sodelovanju s 
SOČAsnikom podarja štiri darilne 
vstopnice, s katerimi si lahko v 
gledališki sezoni 2018/2019 ogle-
date predstavo omenjenega gle-
dališča, ki si jo izberete sami (ne 
velja za premiere in gostujoče 
predstave). Spremljajte program 
gledališča na www.sng-ng.si in si 
izberite gledališko doživetje, ki 
vam bo pisano na kožo.

NAGRADNO VPRAŠANJE
Katera je najbolj ugodna pot do 
gledališke predstave? 
a) Popust za skupine nad deset 
oseb
b) Nakup abonmaja
c) Vožnja po prometnih predpi-
sih, da ne prejmete kazni
Odgovore pošljite na e-naslov  
socasnik@prc.si do 14. septem-
bra (zraven pripišite vaše ime in 
priimek). Med pravilnimi odgo-
vori bomo izžrebali dva nagrajen-
ca, ki bosta prejela po dve darilni 
vstopnici. Imena nagrajencev 
bomo objavili v naslednji številki 
SOČAsnika.

Utrinki

Saksida in reper Trkaj, avtorja knjige 
Kla la klasika, v kateri sta slovensko 
poezijo odela v repersko preobleko.
Peter Pavletič, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

POLETNE DEJAVNOSTI  
KNJI@NICE
Zgornje Poso~je – Pred poletnimi 
dopusti se izbiri počitniških destinacij 
pogosto pridruži tudi literarno obarva-
na dilema: katere knjige vzeti s seboj 
na dopust? Naše knjižne police z uspe-
šnicami so v tem času že pošteno iz-
ropane. Dandanes si lahko e-knjige 
brezplačno prenesemo na bralnik, a 
po svoj literarni plen se vseeno velja 
podati v najbližjo knjižnico. Knjig in 
ostalega gradiva je v vseh oddelkih 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin do-
volj, v poletnih dneh pa smo pripravili 
še mnogo zanimivih dejavnosti.

Po nekajletnem predahu smo obudili 
Knjižno pekarno. V vrečke vsako ju-
tro pripravimo vroč knjižni zalogaj, za-
nimiv za različne tipe bralcev. Član si 
vrečko s knjigami izposodi pri izposo-
jevalnem pultu, vsebina pa ostane do 
doma skrivnost.

Za najmlajše smo pripravili pravljične 
kovčke, ki s podobami gasilskega av-
ta, Zverjasca ali muce vsebujejo razli-

projekcijo pripravili razstavo knjig na 
temo iz filma.

Obiskovalci poletnih hladnih senc v 
Zgornjem Posočju pa si čas krajšajo 
s knjigami in revijami iz Senikov knjig. 
Knjižnim hišicam na planini Razor, ko-
pališču na Slapu ob Idrijci, piknik pro-
storu Senca na Modrejcah in Robiču 
pri Nadiži so se pridružili še trije: prvi 
stoji v bližini Kulturnega doma Bovec, 
drugi pri baru Vanja ob Soči v Tolminu, 
tretji pa kar na domačem terenu pod 
brezami – v atriju tolminske knjižnice.
Peter Pavletič, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

NAJMLAJŠI SE LAHKO V DOMIŠLJIJO ODPELJEJO S KNJIŽNIMI KOVČKI. Foto: arhiv Knji-
žnice Cirila Kosmača Tolmin

čno knjižnično gradivo. Ko si izposo-
dijo kovček z vsebino, jih ta ne pope-
lje le v domišljijo, ampak se na njem 
lahko zares odpeljejo.

Del dogajanja je knjižnica preselila na 
prosto. V atriju v Tolminu je ponovno 
zaživel Kino pod brezami, ki od junija 
do konca avgusta vabi na ogled še-
stih brezplačnih filmskih predstav; av-
gusta nas čakata romantična komedi-
ja Ljubezen na prvo bolezen in animi-
rani film Rdeča želva; pred slednjim 
bomo z najmlajšimi iz kamenčkov iz-
delovali želvice. V kotičkih Od knjige 
do filma bomo pred vsako filmsko 

http://www.sng-ng.si
mailto:socasnik@prc.si
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- mobilni paketi
- internet
- telefonija
- televizija
- elektrika

Več kot 70 različnih modelov 
mobitelov priznanih znamk 

tudi v prosti prodaji in 
brez obveznosti do operaterjev 

Trgovina Mobitmin

Novo

Kje nas najdete?

VAŠ DOM, VEDNO NA OČEH
vrhunske varnostne kamere
Enostavno povezljiva, preprosta 

za namestitev in uporabo.
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Utrinki

Datum Kraj Prireditev Informacije

1. 8. KOBARID
Podpis Evropske zaveze za mir in koncert Evropskega mladinskega 
simfoničnega orkestra Bobni miru 2018

Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju”: 
05/38-90-166

4. 8. SLAP OB IDRIJCI Poletni Tantaval 2018 – turnir v odbojki na mivki in zabava s skupino Malibu ŠKTD Tantadruj: 051-203-136

4. 8. VRSNO Legenda.fest TD Planinski raj Vrsno

4. in 5. 8. BORJANA Burjanski sejm KS Borjana-Podbela

9. 8. (20.00) KOBARID Poletje v Kobaridu s skupino Rezjanab sasiedi Občina Kobarid

10. in 11. 8. 33. Tradicionalni nogometni turnir na travi na Ponikvah Jani Grahelj: 031-438-501

12. 8. KARNIJSKE ALPE Planinski izlet: Creta di Mimoias val Pesarina PD Kobarid – https://pdkobarid.com

15. 8. MOST NA SOČI
17. Vzpon na Široko (tekaški, gorskokolesarski in cestnokolesarski 
vzpon)

www.sktd-lom.si/vzponsiroko

17. 8. (20.00) BOVEC Festival src Občina Bovec (M. Štulc): 041-714-080

18. 8. (11.00) MRZLI VRH, pred kaverno z 
oltarjem 18. spominska slovesnost z mašo za padle v 1. sv. vojni Društvo Peski (L. Pavšič): 031-876-589 

11. 8. JULIJSKE ALPE Planinski izlet: Vrh Laške Planje (2.448 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622- 962

11. 8. (18.00) PODBELA Bejske igre TD Podbela

Koledar prireditev

TRADICIONALNO SRE^ANJE 
[TIRIH GASILSKIH ZVEZ
Ba{ka grapa – Tradicionalno, že 
25. srečanje gasilcev štirih gasilskih 
zvez (GZ) – Bovec, Tolmin, Dravske 
doline in Obalna gasilska zveza Ko-
per – je 30. junija gostila Gasilska 
zveza (GZ) Tolmin. 

Srečanje korenini v letu 1989, ko sta 
se takratni poveljnik GZ Tolmin Viktor 
Kavčič in poveljnik GZ Dravske doli-
ne Hubert Erjavec zmenila za sreča-
nje GZ na Muti. Od ustanovitve nove 
GZ Bovec leta 2003 so srečanja te-
kla med tremi zvezami, leta 2009 pa 
je krog pobratenih gasilskih zvez na-
rasel še za Obalno gasilsko zvezo 
Koper (OGZ Koper), s katero je GZ 
Tolmin sodelovala že od leta 1982. 
Odtlej se srečanja vrstijo vsako leto 
na območju druge zveze.

Tokrat so goste najprej sprejeli v 
Prostovoljnem gasilskem društvu 
(PGD) Kneža, kjer jih je pozdravil 
predsednik Jurij Kenda Maver. Ga-
silke GZ Tolmin so se izkazale s pri-
kazom gašenja požara na objektu. 

Sledilo je povabilo v slikovito alpsko 
dolino reke Kneža, katere sredinski 
tok je ujet v zajetje male hidroelek-
trarne Knežca. V nadaljevanju poto-
vanja po Baški grapi so se ustavili v 
gasilskem domu PGD Grahovo ob 
Bači, kjer sta jim izrekla dobrodošli-
co in jih povabila k okrepčilu pred-
sednik GZ Tolmin Aleš Poljak in 
predsednik PGD Gregor Torkar. To 
je društvo z največjim deležem mla-
dih v GZ Tolmin.

Že pred tem so jim vodniki Društva 
Baška dediščina predstavili vetroval-
no napravo predora Bukovo na Kori-
tnici, znamenito tehnično dediščino, 
edino te vrste v Evropi. Ob ogledu 
razstave in odlomkov iz filma Na svoji 
zemlji v tematski sobi ter med spre-
hodom po filmski tematski poti so jim 
Grahovo ob Bači in Koritnico orisali 
tudi kot zibelko slovenskega filma.

Prijateljske vezi so se v prijetem 
vzdušju in ob zvokih harmonike ple-
tle še ob zaključnem kosilu v Kampu 
Šorli na Koritnici.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

SRE^ANJE Z VETERANI IZ 
LA[KEGA
Most na So~i – Sredi junija smo 
člani Društva veteranov SEVER Se-
verne Primorske, pododbor Tolmin 
ob finančni podpori Občine Tolmin 
sprejeli kolege iz Laškega. Dobili 
smo se v lokalu Pri Miklavžu, kjer 
smo si privoščili pozni zajtrk, nato pa 
nas je etnologinja Karla Kofol iz Tol-
minskega muzeja odpeljala na ogled 
kraja. Predstavila nam je zgodovinske 
in etnološke značilnosti in nas pope-
ljala v arheološki muzej, skupaj pa 
smo si ogledali še obnovljene teme-
lje atrijske stavbe iz rimskega časa, 
ki pričajo o takratni visoki stanovanj-
ski kulturi. V prostorih OŠ Dušana 
Muniha nam je ravnatelj Ciril Mako-
vec pokazal in na kratko opisal ra-
zvoj ter pomen naravoslovne učilnice.

Ob vrnitvi smo se ustavili pri obeležju 
na pročelju nekdanjega oddelka mi-
lice, ki spominja na hrambo orožja 
med osamosvojitveno vojno, in se 
od tu spustili do jezera, kjer smo na 
ladjici Barki pojedli kosilo in se z njo 

odpeljali na ogled jezera. Ogledali 
smo si še Mali muzej soške fronte – 
Tolminsko mostišče, po katerem nas 
je popeljal lastnik Peter Kogoj. Sledil 
je še ogled tistega dela Mosta na So-
či, ki leži ob reki Idrijci, za nameček 
pa smo se ustavili še pri našem članu 
Senadu Bišćaninu, kjer smo strnili 
dogodke, ki so se zvrstili čez dan.
Ob tej priložnosti je tolminski podod-
bor našega društva od Zveze slo-
venskih častnikov za dolgoletno us-
pešno sodelovanje prejel tudi častni 
znak. Poleg tega nam je predsednik 
Policijsko veteranskega društva SE-
VER za Celjsko območje, odbor La-
ško-Radeče Ivan Ržen v spomin iz-
ročil dva zbornika prispevkov o osa-
mosvajanju Slovenije na celjskem 
območju, prisotni gostitelji pa smo v 
spomin prejeli tudi knjige s posveti-
lom. V želji po ponovnem snidenju 
smo gostom predali še prehodni po-
mnik in si obljubili, da se prihodnje 
leto ponovno srečamo v Laškem.
Dušan Komar, član Društva veteranov 
SEVER Severne Primorske, pododbor 
Tolmin

TRADICIONALNO, ŽE 25. SREČANJE GASILCEV ŠTIRIH GASILSKIH ZVEZ – Gostje so spo-
znali znamenito tehniško dediščino bohinjske proge, vetrovalno napravo predora Bukovo. Foto: 
Cveto Zgaga

SREČANJE Z VETERANI IZ LAŠKEGA – V želji po ponovnem snidenju so člani Društva vetera-
nov SEVER Severne Primorske gostom predali prehodni pomnik in si obljubili, da se prihodnje 
leto srečajo v Laškem. Foto: Erika Gerbec
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (telefonski številki: 05/38-41-502, 05/38-41-510; 
e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 11. oktobra 2018. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo 
odvijale med 26. oktobrom in 14. decembrom 2018.

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podatke: 
datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje najaviti 
prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

12. 8. (16.00) STRŽIŠČE Stržiškarski sejem KS Stržišče in DBD (F. Peternelj: 041 901 098)

18.–19. 8. KAM.-SAVIN. ALPE Planinski izlet: Skuta (2.532 m n. n.) in Turska gora (2.251 m n. m.) PD Tolmin (S. Gorjup): 031-344-967

18. 8. DREŽNICA 13. Atelje pod Krnom KD likovnih ustvarjalcev Tolmin

18. 8. 
KOBARID, Kulturni dom in Mrzli 
studenec

Mrzli studenec: strokovni simpozij in kulturni dogodek v počastitev 
prednikov, stare vere in ohranjanja kulturne dediščine

TD Kobarid

18. 8. (18.00) IDRSKO Rožnica – kulturna prireditev KS Idrsko-Mlinsko

20. 8. (20.00) BOVEC Festival src Občina Bovec (M. Štulc): 041-714-080

21. 8. (20.30) TOLMIN Kino pod brezami: Ljubezen na prvo bolezen Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

24. 8. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Zaključni koncert udeležencev Tabora mladih pevcev JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

25. 8. KARNIJSKE ALPE Planinski izlet: Veliki Koritnik ali Trogkofel (2.280 m n. m.)  PD Tolmin (A. Lužnik): 040-232-898

28. 8. (19.30) TOLMIN, atrij knjižnice Kino pod brezami: Rdeča želva Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

1. 9. PODBRDO 25. tek Ivana Anderleta na Črno prst PD Podbrdo (T. Štenkler): 041-468-469

2. 9. KARNIJSKE ALPE Planinski izlet: Mt. Peralba (2.694 m n. m.) PD Tolmin (N. Gabršček): 031-876- 010 

2. 9. MATAJUR Gorski praznik na Matajurju PD Kobarid – https://pdkobarid.com

3.‒4. 9. JULIJSKE ALPE Planinski izlet: Triglav (2.864 m n. m.) PD Tolmin (D. Kenda): 041-744- 631

8. 9. BOVEC Strokovno srečanje članov Turistične zveze Gornjega Posočja TZGP (A. Križnič): 031-409-300

9. 9. KANINSKO POGORJE Planinski izlet: Žrd in Visoki Kanin PD Kobarid – https://pdkobarid.com

15. 9. ČRNA PRST Tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti PD Podbrdo (T. Štenkler): 041-468-469

15. 9. JULIJSKE ALPE Planinski izlet: V. Tičarica (1.891 m n. m.) in Čisti vrh (1.875 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622- 962

15. 9. (19.00) ZATOLMIN Pesem na vasi (V primeru dežja: 16. 9. ob 18.00 Pr' Petrinu) Musica Viva (N. Gabršček): 031-886 -905

16. 9. (10.00) HUDAJUŽNA 
7. pohod po Bevkovi poti (Festival pohodništva, Dnevi evropske kulturne 
dediščine)

Društvo Baška dediščina (A. Zgaga): 
041-601-248

16.–22. 9. KOBARID
Evropsko prvenstvo v natančnosti pristajanja z jadralnimi padali 
(odprtje prvi dan ob 19.00)

Društvo Adrenalin Paragliding team Gornje 
Posočje

19. 9. KOBARID Dan mobilnosti PRC (M. Kutin): 05/38-41-502

21. 9. DOLINA SOČE Festival pohodništva Dolina Soče Turizem Dolina Soče 

22. 9. KANINSKO POGORJE Planinski izlet: Skutnik (1.721 m n. m.) PD Tolmin (M. Kokošin): 031-890-079

25. 9. KOBARID Pohod po Huljevi poti in čez Ozben PD Kobarid – https://pdkobarid.com

29. 9. BREGINJ
Planinski izlet: Breški Jalovec (1.613 m n. m.) – 24. tradicionalni pohod 
Breginj–Musc–Breški Jalovec–Brezje** ali  Breginj–Brezje*

PD Tolmin (D. Gabršček): 031-868-031

29. 9. (11.00) KOBARID, kulturni dom Prireditev ob 75. obletnici Kobariške republike Občina Kobarid in ZB Kobarid: 040-234-051

30. 9. MUZCI Planinski izlet: Zajavor (1.825 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622- 962

5.–7. 10. GRAHOVO OB BAČI Festival Odmevi dediščine – 70 let filma Na svoji zemlji DBD (A. Zgaga): 041-601-248

6. 10. KOBARID Jestival okusov in umetnosti Turizem Dolina Soče – TIC Kobarid

7. 10. BENEČIJA Praznik kostanja PD Tolmin (S. Boljat): 051-622- 962

10. 10. (17.00) TOLMIN, knjižnica Lisica Mica www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

12. 10. (17.00) BOVEC, KOBARID, knjižnica Lisica Mica www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

14. 10. KARNIJSKE ALPE Planinski izlet: Bivera (2.474 m n. m.) in Clapsavon (2.462 m n. m.) PD Tolmin (N. Gabršček): 031-876- 010

14. 10. ČRNI VRH Planinski izlet: Burnjak v Črnem vrhu PD Kobarid – https://pdkobarid.com

18. 10. 
(18.00)

KOBARID, kulturni dom Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Kobarid Občina Kobarid

20. 10. KANINSKO POGORJE Planinski izlet: Bohnica–Cima Mogenza Piccola (1.946 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622- 962

21. 10. KOBARID Izlet v neznano PD Kobarid – https://pdkobarid.com

24. 10. TOLMIN, knjižnica Lisica Mica www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

26. 10. BOVEC, KOBARID, knjižnica Lisica Mica www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
https://pdkobarid.com
https://pdkobarid.com
https://pdkobarid.com
http://www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica
http://www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica
https://pdkobarid.com
https://pdkobarid.com
http://www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica
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