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Imeti vizijo in videti cilj 

P omlad v naše kraje prinaša 
nov veter in prvo letošnjo šte-
vilko SOČAsnika. Med pisano 

paleto vsebin bo gotovo vsak izmed 
vas našel kaj zase. Med največjimi 
zgodbami, o katerih lahko berete, je 
ponovno odprtje našega edinega vi-
sokogorskega smučišča – Kanina, ki 
je po vseh ovirah na poti to zimo 
ponovno vabil ljubitelje smučanja na 
svoje bele planjave. Z minimalno ko-
ličino snega so skoraj čudežno izpe-
ljali prvo polovico sezone, povezava 
z italijansko Sello Neveo pa je bila 
po februarskem sneženju ponovno 
vzpostavljena. Lahko rečemo, da je 
res pozitivno, ko po več letih osame 
ponovno vidiš polno parkirišče avto-
mobilov na postaji. Premike pa opa-
žamo tudi drugje v kraju in okolici, 
kjer se z zgodbo o uspehu Kanina 
odpirajo nove.

Po sprejetju letošnjih proračunov 

pa svoje cilje zasledujejo tudi vse tri 
občine. V njihovih načrtih so projek-
ti, namenjeni pospeševanju oziroma 
podpori gospodarstvu, turizmu in 
kmetijstvu, naložbe v infrastrukturo, 
podpirale pa bodo tudi šport, rekre-
acijo, kulturo, prireditve ... Za neka-
tere med njimi si občine prizadevajo, 
da bi pridobile evropska sredstva, 
kjer pa je bitka za nepovratni denar 
vse prej kot lahka. Kako uspešne bo-
do pri tem, bo znano v prihodnjih 
mesecih.

Zgornje Posočje pa se že lahko 
pohvali še z eno pridobitvijo, po-
membno predvsem za razvoj gospo-
darstva v dolini. Na Gimnaziji Tol-
min bo v sodelovanju s Šolskim 
centrom Nova Gorica z naslednjim 
šolskim letom vrata odprl dislocirani 
oddelek programa strojni tehnik. Po-
budo za to so dala večja posoška 
podjetja, ki se soočajo s pomanjka-

tudi na Facebooku

njem tehničnega kadra, med drugimi 
pa so jo podprle tudi naše tri občine. 
Vpis poteka vse do 4. aprila, podjetja 
od Bovca do Deskel pa dijakom po-
nujajo štipendije, ki jim bodo olajša-
le šolanje, možnost opravljanja de-
lovne prakse in kasneje zaposlitev.

Naštet je le delček vsebine, saj SO-
čAsnik med vas prinaša tudi druge 
zgodbe, ki prispevajo k uspehu doli-
ne in bogatijo življenje tukajšnjih 
prebivalcev ter obiskovalcev. Pozitiv-
ni premiki so odraz trdega dela in 
vztrajnosti. Uspehi ne pridejo sami 
od sebe in se ne zgodijo čez noč. 
Potreben je trud, vztrajnost, volja, v 
prvi vrsti pa vizija. Kdor ima vizijo, 
je naredil prvi korak do cilja. In ko-
mur vztrajnosti ne manjka, bo zasta-
vljeni cilj tudi dosegel.

Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

Utrinki

KJE V SLOVENIJI @IVIJO 
NAJBOLJE
Slovenija – V februarski številki Mo-
je finance je objavljena lestvica ob-
čin, ki nam razkriva, kje v Sloveniji 
se živi najbolje. Podobno ocenjeva-
nje so izvedli že leto prej, a primerja-
va zaradi spremenjene metodologije 
ni povsem mogoča. Kot lahko pre-
beremo, se najbolje živi v občini Že-
lezniki. Na aktualni lestvici Tolmin 
zaseda deveto mesto, najvišje med 
posoškimi občinami. Bovec se je 
uvrstil na 14., Kobarid pa na 47. me-
sto. Na lestvici regij je Goriška na 
prvem mestu.
Kot je pojasnjeno v predstavitvi me-

todologije, so pripravljavci lestvice 
uporabili pet glavnih skupin kazalni-
kov, sestavljenih iz 41 podkazalni-
kov. Vsaki skupini je bila določena 
tudi utež. Najvišjo težo, 50-odsto-
tno, je imela gospodarska moč ob-
čine in občanov, sestavljena iz deve-
tih podkazalnikov. Gospodarska 
moč namreč zelo vpliva na kakovost 
življenja, ker ljudem omogoča soci-
alno varnost. Na najvišjem mestu 
najdemo Idrijo.

Druga skupina kazalnikov je ocenje-
vala prebivalstvo. Povprečju petih 
podkazalnikov so pripisali 20-odsto-
tno težo. Prvo mesto zasedajo Žele-
zniki. Ista občina je zasedla vrh le-

stvice tudi pri ocenjevanju zdravja. 
Kazalnik s 15-odstotno težo je zaje-
mal 15 podkazalnikov. Med občina-
mi z najbolj urejeno infrastrukturo in 
stanovanji je na prvem mestu Koba-
rid, na devetem pa Tolmin. Skupina 
osmih podkazalnikov, ki so ocenje-
vali infrastrukturo in stanovanjske ter 
druge objekte, je imelo 10-odstotno 
težo. Ocenjevali so tudi kriminalite-
to. Kazalcu, ki kaže, kako varni so 
občani pred tatvinami in drugimi ka-
znivimi dejanju, so pripisali petod-
stotno težo, zajemal pa je štiri pod-
kazalnike. Na lestvici je prvo mesto 
zasedla občina Trzin.
Mateja Kutin
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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 v začetku junija. Če bi želeli objaviti 
prispevek, nam ga posredujte do 8. maja oziroma v dogovoru 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 
7.450 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 7.450 gospodinjstev!
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OBISKALI STANOVALCE 
DOMOV UPOKOJENCEV
Petrovo Brdo, Tolmin – Predstavni-
ki posoških občin, društev upoko-
jencev, območnih združenj Rdeče-
ga križa (RK) Slovenije in Karitasa so 
tudi letos obiskali stanovalce Doma 
upokojencev Podbrdo, in sicer enoti 
v Tolminu in na Petrovem Brdu. Ob-
čino Bovec sta zastopala župan Val-
ter Mlekuž in vodja službe za druž-
bene dejavnosti Jožica Kavs, Obči-
no Kobarid podžupan Marko Mikla-
vič, Občino Tolminu pa podžupanja 
Martina Kenda. Na začetku so poz-
dravili stanovalce in si ogledali pro-
gam, ki so ga na Petrovem Brdu pri-
pravili učenci podbrške osnovne šo-
le. Veliko dobre volje so s spontani-
mi nastopi pričarali kar stanovalci 
sami, zaradi prepovedi obiskov eno-
te v Podbrdu žal niso mogli obiskati. 
V tolminski enoti pa je za prijeten 
kulturni program poskrbela folklorna 
skupina Podružnične šole za izobra-
ževanje in usposabljanje otrok s po-
sebnimi potrebami Tolmin.

Župan Valter Mlekuž je v svojem na-
govoru poudaril, da se moramo za-
vedati, da stanovalcem ta obisk veli-

ko pomeni. »Vesel sem, ko vidim, 
da osebje tu lepo skrbi za vas in 
vam nudi vso potrebno zdravstve-
no in drugo oskrbo. Obljubim vam, 
da vas bom v času svojega man-
data še naprej obiskoval. Verjemite 
pa mi, da moje misli tudi med le-
tom velikokrat zbežijo k vam in 

spomin na to srečanje traja vse le-
to,« je še dejal. Stanovalcem je za-
želel veliko zdravja in dobrega poču-
tja. Po uradnem delu je bilo še do-
volj priložnosti za prijetno kramljanje, 
ob zaključku pa so si ogledali še fo-
tografsko razstavo Borisa Simčiča.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OBISK STAROSTNIKOV PO DOMOVIH UPOKOJENCEV V POSOČJU, ki ga koordinira sekre-
tarka tolminskega območnega združenja RK Marjanca Velišček, postaja tradicionalen. Povabi-
lu se vsako leto z veseljem odzovejo vse tri posoške občine in številna društva.
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Na Posoškem razvojnem centru za 
vas organiziramo tudi brezplačne 
delavnice, ki se bodo v okviru pro-
jekta »VEM 2016 in 2017« odvijale 
v prostorih Coworking Baze na 
Cankarjevi ulici 3 v Tolminu, in 
sicer ob 17. uri:

BREZPLAČNE DELAVNICE

Projekt »VEM 2016 in 2017« je financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Posoški razvojni center, T: 05/38-41-514, M: 051-626-446, E: pum@prc.si

•	Ko hobi postane vir zaslužka (7. april),

•	Pomen grafične podobe za prodajo (21. april),

•	 Izdelava spletne strani v Wordpressu (5. maj),

•	Digitalno arhiviranje podatkov (26. maj),

•	Pospeševanje prodaje prek spleta (9. junij),

•	Agilne metode vodenja projektov (16. junij).

Prijave in dodatne informacije:
Posoški razvojni center  
(Nežika Kavčič), 
telefon: 05/38-41-519,  
e-pošta: nezika.kavcic@prc.si

Za MLaDE MED 15. in 26. LEtoM

Pomoč pri 
ISKANJU 

ZAPOSLITVE

UČNA 
POMOČ za 

dijake

Zanimive 
DELAVNICE 
za mlade

•	 uporabno	znanje:	pisanje	prošenj	in	
življenjepisa	

•	 priprave	na	razgovor	
•	 krepitev	veščin

•	 inštrukcije	
•	 pomoč	pri	učenju	in	

opravljanju	različnih	
izpitov	

•	 pomoč	pri	ponovnem	
vstopu	v	izobraževanje

•	 ustvarjalne	in	druge	
delavnice	

•	 uporabne	veščine	
•	 šport	in	rekreacija

ProjEktno 
ucEnjE MLajSih 

oDraSLih 
(PuM-o)
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( � )Brezpla~ne delavnice, predavanja in druge dejavnosti

Ve~generacijski centri, ki so se januarja odprli po Sloveniji, so namenjeni dru`enju ozi-
roma ohranjanju in {irjenju socialne mre`e uporabnikov. Vklju~itev v dejavnosti je za 
uporabnike prostovoljna in brezpla~na.

Ve~generacijski center 
Gori{ke – svetla stran 
`ivljenja

DoDatne	informacije:		
Ur{a ^im`ar, tel. {t.: 0�/�8-�1-�1�,  
e-naslov: ursa.cimzar@prc.si

UDELEŽENKE DELAVNICE EMILIJE PAVLIČ PREHRANA ZA STAREJŠE, ki je potekala v okviru projekta Večgeneracijski center 
Goriške – Svetla stran življenja. Foto: Karmen Perinčič

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada.

so starejši, otroci, mladi, priseljenci, osebe z nizko 
delovno intenzivnostjo …

Dejavnosti v Zgornjem Poso~ju
PRC bo organiziral delavnice, predavanja, jezi-

kovne tečaje, tečaje slovenščine za priseljence, 
tečaje računalništva, pohode oziroma telesno vad-
bo, družabna in kulturna srečanja, počitniške de-
javnosti za otroke, občasno varstvo otrok, skupine 
za samopomoč oziroma osebno rast … Dejavnosti 
se bodo odvijale po različnih lokacijah v občinah 
Bovec, Kobarid in Tolmin. Slednji dve občini za-
gotavljata dodatna dva prostora, ki sta namenjena 
informiranju, druženju in neformalnemu srečeva-
nju uporabnikov. Na tolminskem območnem zdru-
ženju Rdečega križa Slovenije je uporabnikom 

prostor na voljo vsak delovni četrtek med 7. in 15. 
uro, v Kobaridu v Domu Andreja Manfreda pa 
izmenično ob delovnih sredah ali petkih med 7. in 
15. uro.

Informacije, povezane z dejavnostmi in dogodki, 
najdete na spletnih straneh PRC, LUNG, sodelujo-
čih občin in društev, družbenem omrežju Facebo-
ok, v informacijskih središčih VGC Goriške, pa 
tudi na letakih in plakatih po občinah.
Urša Čimžar, Posoški razvojni center

IZDELKI, nastali na delavnici Origami v Tolminu. Foto: Urša 
Čimžar

V ečgeneracijski center (VGC) Goriške je eden 
izmed 15 centov v Sloveniji. Ustanovljen je 
bil v okviru petletnega projekta, katerega 

glavni cilj je dvig kakovosti življenja in prepreče-
vanje zdrsa v socialno izključenost ter revščino. 
Delno ga financirata Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska 
unija prek Evropskega socialnega sklada; svoje 
deleže pa dodajajo tudi občine, kjer se programi 
izvajajo.

VGC Goriške združuje tri partnerje: vodilni par-
tner je Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), v 
projekt pa sta vključena še Posoški razvojni center 
(PRC) in Ljudska univerza Ajdovščina. Vsak v 
svojem lokalnem okolju izvajajo preventivne pro-
grame vključevanja ranljivejših skupin družbe, kot 
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Na razpisu Interreg Podonavje pridobljen transnacionalni projekt NETwORLD je pod vodstvom Poso{kega 
razvojnega centra (PRC) in Ustanove »Fundacije Poti miru« povezal 25 partnerjev iz 12 dr`av. Prvo partner-
sko sre~anje, ki je potekalo 14. in 15. februarja v Kobaridu, je pokazalo, da bo projekt zahteven, a zagoto-
vo uspe{en.

V sklopu projekta je 
predvidenih več de-
javnosti na temo de-

diščine prve svetovne vojne 
in njenega kulturno-turistič-
nega potenciala. Med drugim 
bodo projektni partnerji: 
• pripravili strategijo razvoja 

kulturnega turizma 1. sve-
tovne vojne (WW1), 

• promovirali blagovno znam-
ko Pot miru na območju 
programa, 

• poskrbeli za prenos znanja 
in pomembnosti zavedanja 
kulturne dediščine prve 
svetovne vojne na mlade, 

• obeležili 100-letnico konca 
vojne z različnimi dogod-
ki, razstavami in priredi-
tvami in 

• uredili posamezna obelež-
ja spomina iz časa prve 
svetovne morije. 
V sklopu projekta bosta 

slovenska partnerja v projek-
tu PRC in fundacija sofinan-
cirala prireditve, posvečene 
100-letnici zaključka WW1, 
ki bodo izvedene na obmo-
čju doline Soče.
T. Š. F.
Foto: T. Š. F. in arhiv fundacije

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

Projekt NETwORLD

Razvoj potencialov dedi{~ine 
prve svetovne vojne

VIZITKA PROJEKTA
Naslov projekta: »Networking in preserving the First World 
War multicultural heritage in the Danube countries« 
Akronim: NETWORLD 
Prijava na 1. javni poziv transnacionalnega programa Po-
donavje 201�–2020: Specifi~ni cilj programa 2.2 Okoljsko 
in kulturno odgovorno Podonavje
Vodilni partner: Poso{ki razvojni center (PRC)
Vodja projekta: Vesna Kozar
Partnerstvo: V projekt je poleg vodilnega partnerja 
vklju~enih {e 1� projektnih partnerjev in 11 pridru`enih 
partnerjev iz 10 dr`av (poleg Slovenije {e iz Avstrije, Bol-
garije, Bosne in Hercegovine, ^e{ke, Hrva{ke, Italije, 
Mad`arske, Nem~ije, Romunije in Slova{ke).

1 – »Program Podonavje je imel na 
prvem pozivu dvostopenjsko prija-
vo, kamor se je skupaj uvrstilo 576 
projektnih predlogov. Komisija je 
med njimi izbrala 100 najboljših, 
med katerimi je bil tudi naš projekt 
NETwORlD. Sledila je druga faza 
prijave. Tokrat je bilo odobrenih 54 
projektov. Na naše veselje smo prišli 
v finalni izbor tudi mi,« zadovoljno 
pove Vesna Kozar, vodja projekta. 
Poudari še, da znaša finančna kon-
strukcija projekta dobrih 1.800.000 
evrov, od katerih bo lahko Posoški 
razvojni center razpolagal z nekaj 
več kot 280.000 evri, Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju« 
pa z okoli 186.000 evri.

2 – Na javni predstavitvi projekta, 
kjer se je zbralo več kot 50 poslu-
šalcev, je spregovorila tudi dr. Petra 
Svoljšak, predstavnica pridružene-

ga partnerja v projektu ZRC SAZU, 
ki si prizadeva za uvrstitev dedišči-
ne 1. svetovne vojne na Unescov 
seznam svetovne dediščine.

3, 4 – Udeleženci uvodnega sreča-
nja so prvi dan prisluhnili predstavi-
tvam partnerjev in pridruženih par-
tnerjev ter podrobneje pregledali 
dejavnosti po delovnih sklopih pro-
jekta. Naslednji dan so z delovnim 
sestankom nadaljevali, po kosilu 
pa so še v praksi spoznali kulturno 
dediščino 1. svetovne vojne. Podali 
so se namreč po Poti miru v Poso-
čju, kjer so si ogledali kostnico, 
vojne ostaline na poti proti slapu 
Kozjak, dan pa zaključili z ogledom 
Kobariškega muzeja in obiskom 
Fundacije.

1 2

3

4



SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 1, 2017

( 7 )LAS Dolina So~e

V programskem obdobju 2007–2013 smo se pri nas prvi~ soo~ili s programom LEADER, ki je prine-
sel veliko izzivov in novih mo`nosti. Kot se spominja Greta ^ernilogar, vodja sektorja za pode`elje 
na Poso{kem razvojnem centru, »smo na ravni Slovenije izpeljali ve~ kot 1.400 projektov in po~rpali 
okoli 33 milijonov evrov, medtem ko smo na na{em obmo~ju izvedli 54 projektov in po~rpali 1,2 
milijona evrov.« To so bili po njenem mnenju majhni, a pomembni koraki, ki so na terenu pustili 
pe~at v obliki izvedenih dejavnosti in konkretnih rezultatov. »Skupaj smo se veliko nau~ili: od pri-
prave vlog za oddajo projektnih predlogov na javne pozive lokalnih akcijskih skupin, izvajanja pro-
jektnih dejavnosti, pa vse do oddajanja poro~il,« {e pove.

Kako izbolj{ati in uresni~iti zastavljene 
cilje Programa LEADER/CLLD?

V novem programskem obdobju 
2014—2020 je program LEA-
DER/CLLD (Comunity Led 

Local Development) dosegel več kot 
2.600 lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
iz cele Evrope in jim skupno namenil 
9,8 milijarde evrov. Med omenjene 
LAS se uvršča tudi LAS Dolina Soče, 
ki razpolaga s 3,2 milijona evrov. Ob 
tem ne gre pozabiti, da LAS po no-
vem ne razpolagajo zgolj s sredstvi 
iz programa LEADER, ki je sofinan-
ciran s strani Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja, am-
pak lahko del denarja pridobijo tudi 
iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo. »Danes imamo 
tako še več možnosti in še več razpo-
ložljivih sredstev, kar pa posledično 
prinese tudi večjo odgovornost in zah-
tevnost,« pojasni černilogarjeva, ki 
se je februarja v belgijskem glavnem 
mestu udeležila 4. srečanja podsku-
pine Evropske komisije za program 
LEADER/CLLD — Lokalni razvoj.

Povedala je, da so se v prvem delu 
srečanja udeleženci dotaknili izbolj-
šav programa LEADER in implemen-
tacije instrumenta CLLD, ki ga po 
principu od spodaj navzgor vodi pod-
skupina evropske komisije – ta zdru-
žuje predstavnike stroke, ministrstev, 

nacionalnih mrež, evropskih nevla-
dnih organizacij in lokalnih akcijskih 
skupin iz celotne Evropske unije. V 
drugem delu srečanja pa so udeležen-
ci podali lastna mnenja, razmišljanja 
in pobude za izvedbo predlaganih 
izboljšav pri izvajanju omenjenega 
programa. Največji poudarek so na-
menili poenostavitvi sistema na naci-
onalni ravni, prilagodljivosti organov, 

vpletenih v sistem, in poenotenju 
pravil za izvajanje projektov sodelo-
vanja med evropskimi članicami.

»Poleg neposrednega vpliva na iz-
vajanje evropske politike na področju 
razvoja podeželja je takšno srečanje 
tudi odlična priložnost, da vpleteni iz 
prve roke izvemo za najnovejše spre-
membe s področja izvajanja progra-
ma LEADER/CLLD. Na tak način se 

te informacije prenesejo na lokalni 
nivo,« dodaja Greta černilogar, ki ob 
koncu poudari, da gre za izkušnjo, 
»ki nam je omogočila pogled na celo-
tno sliko, ki je zastavljena za Evropsko 
unijo. Verjamem, da smo na pravi po-
ti in s skupnimi močmi bomo še naprej 
uresničevali projektne ideje, ki prina-
šajo dodano vrednost območju.«

T. Š. F.

SREČANJE PODSKUPINE EVROPSKE KOMISIJE ZA PROGRAM LEADER/CLLD — Četrtega srečanja v Bruslju se je med drugim udeležila tudi 
Greta Černilogar, vodja sektorja za podeželje na Posoškem razvojnem centru, ki je član Evropskega združenja gorskih območij Euromontana. 
Foto: arhiv LAS Dolina Soče

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.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
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Spadate morda med tiste pohodnike, ki si poleg lepih razgledov, sve`ega zraka in po`ivljajo~e hoje 
v hribih `elijo do`iveti ve~? Bi morda radi pokukali v sirarno, odkrili skrivnosti sirarskih mojstrov, 
prisluhnili zgodbam tradicije, ki jih {epetajo poso{ke planine in okusili pravi planinski sir? Vabimo 
vas, da se z nami podate po Sirarskih poteh doline So~e.

Poso{ke planine vabijo 
v svoj objem

T radicija posoškega sirarstva iz-
haja iz planinskega pašništva 
in je globoko ukoreninjena na 

planinah, ugnezdenih na pobočjih 
visoko nad dolino Soče. Planine so 
kmetom od nekdaj pomenile vir pre-
živetja in dodatnega zaslužka, stole-
tna tradicija predelovanja mleka v sir 
pa se je ohranila vse do danes. Spod-
budno je, da se planine v Zgornjem 
Posočju v zadnjih letih ne opuščajo 
več, temveč jih celo ponovno oživlja-
jo. Še delujoče planine so pomembna 
in celovita kulturna prvina, saj zdru-
žujejo različne vrste tradicionalnega 
znanja oziroma so povezane z različ-
nimi prvinami snovne in nesnovne 
kulturne dediščine. In prav ta dedi-
ščina predstavlja ogromen potencial 
za dodatni turistični razvoj.

S pridružitvijo projektu TastyCheese-
TOUR, katerega namen je graditi 
boljšo prepoznavnost lokalnih sirov 
in s tem prispevati k turistični ponud-
bi območja, smo si na Posoškem 
razvojnem centru (PRC) zadali nalo-
go, da v sodelovanju s sirarji ter tu-
rističnimi delavci pristopimo k vzpo-
stavitvi novega turističnega produkta, 
ki bo temeljil na promociji sirov in 
sirarske tradicije posoških planin. 
Skupaj si prizadevamo za to, da bi 
že to sezono zaživele sirarske poti, 
ki bodo obiskovalca vodile do planin 
ter razkrivale zgodbe o zgodovini in 
tradiciji sirarstva ter območja kot ta-
kega. Povpraševanje po tovrstni po-
nudbi je že zdaj precejšnje, saj si 
obiskovalci poleg nakupa sira želijo 
izkusiti nekaj več in kaj jim lahko 
ponudimo pristnejšega od opazova-
nja sirarja pri delu na planini, nekje 
visoko pod Krnom ter okušanja mleč-
nih dobrot, ki pred našimi očmi na-
stajajo pod spretnimi rokami?

S podpisom pisma o nameri so 

Projekt TastyCheeseTOUR v par-
tnerstvo povezuje evropske regije in 
območja, ki slovijo po proizvodnji 
kakovostnih sirov, zlasti tistih, ki jim 
je uspelo pridobiti enega od zaščitnih 
znakov Evropske unije (Zaščitena 
označba porekla, Zaščitena geograf-
ska označba, Zajamčena tradicional-
na posebnost). Skupaj s partnerji iz 
Španije, Italije, Latvije, Bolgarije in 
Malte gradimo na prepoznavnosti 
svojih sirov in hkrati skušamo nad-
grajevati turistično ponudbo v smislu 
razvijanja novega trajnostnega turi-
stičnega produkta – sirarskih poti.

Projekt se financira iz Evropskega 
programa COSME 2014–2020, pro-
grama za konkurenčnost podjetij, 
katerega cilj je krepitev konkurenč-
nosti in trajnosti podjetij v Evropski 
uniji, vključno s sektorjem turizma. 
PRC v projektu sodeluje kot partner, 
poleg vzpostavljanja sirarskih poti se 
naše projektne dejavnosti vežejo še 
na promocijo dveh avtohtonih sirov 
z zaščiteno označbo porekla – Tol-
minca in Bovškega sira.

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske 
komisije. Vsebina tega prispevka je izključno odgo-
vornost avtorja in v nobenem primeru ne predstav-
lja stališč Evropske komisije.

številni sirarji izkazali pripravljenost 
za sodelovanje. Skupaj z njimi in tu-
rističnimi vodniki oziroma ponudniki 
smo na delavnicah zasnovali sirarske 

poti, ki vsaka na svoj način predsta-
vljajo območje, preko katerega vodi-
jo ter ponujajo različna doživetja, 
prav vse pa obiskovalca pripeljejo do 
planine, kjer ga pričaka posebna iz-
kušnja – prikaz sirjenja in degustaci-
ja mlečnih dobrot. Obiskovalce bodo 
na poteh spremljali izkušeni vodniki, 
za katere smo v ta namen na PRC v 
januarju in februarju pripravili po-
sebna izobraževanja.

Odprtje in preizkus novonastalega 
turističnega produkta Sirarske poti v 
dolini Soče bomo pripravili v sodelo-
vanju z Ustanovo »Fundacija poti 
miru v Posočju« in Lokalno turistič-
no organizacijo Sotočje. Vsi, ki bi se 
želeli z nami podati na pot do pod-
krnskih planin oziroma bi se želeli 
preizkusiti v izdelovanju sira, ste 
vljudno vabljeni, da se nam 30. apri-
la pridružite v Kobaridu. Dodatne 
informacije o dogodku bodo na voljo 
na spletnih straneh PRC.
Tjaša Maurič, vodja projekta 
TastyCheeseTOUR, Posoški razvojni 
center

Sofinancirano s programom 
Evropske unije: COSME

Foto: Peter Domevšček

Foto: Katarina Ipavec

Foto: arhiv Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«
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Vlada RS je 6. marca obiskala Gori{ko regijo. Obisk se je za~el z delovnim posvetom v Vipavi, nato 
pa so se predsednik vlade, posamezni ministri, dr`avni sekretarji in drugi predstavniki razpr{ili po 
vsej regiji. Ponovno so se sestali na popoldanskem zaklju~nem sre~anju z naslovom Regionalni ra-
zvojni dialog za severno Primorsko v Novi Gorici.

Premier Cerar in ministri obiskali 
Severno Primorsko

E kipa SOčAsnika je sledila delu 
dogajanju, ki se je odvijal v 
Zgornjem Posočju, od koder 

smo pripravili kratka poročila.

Turizem
V Bovcu so se predstavniki Vlade 

RS udeležili posveta Potenciali in iz-
zivi turizma v dolini Soče. V uvodnih 
nagovorih so predsednik vlade dr. 
Miro Cerar, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Poči-
valšek, župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž in predsednik Turistične zve-
ze Slovenije Peter Misja podali svoj 
pogled na turistično dejavnost, vezan 
na regijo. Premier je izrazil zadovolj-
stvo nad usmerjenostjo turizma v 
regiji, ki stremi k povezovanju in so-
delovanju. Izpostavil je projekt Pot 
miru v Posočju, ki povezuje regijo in 
se postopoma širi na druga območja 
ter države. Pohvalil je sodelovanje 
države in lokalne skupnosti pri reše-
vanju smučarske sezone na Kaninu. 
»Če lokalna skupnost pokaže voljo, 
smer, projekte in vizijo, potem tudi 
vlada lažje pristopi in pomaga,« je 
poudaril ter v nadaljevanju spomnil, 
da med ključne elemente turizma 
sodijo varnost, aktivni oddih v nara-
vi, kultura in kulinarika. Izkoristil je 
še priložnost in se osebno zahvalil 
kuharski mojstrici Ani Roš za pomoč 
pri promociji Slovenije.

V razpravi, ki je sledila, so turistič-
ni ponudniki izpostavili težave, s 
katerimi se soočajo. Med drugim so 
opozorili na netransparentno porabo 
turistične takse, problematiko po-
manjkanja ustreznih gostinskih in 
vodniških kadrov, nesmiselnost regi-
stracij čolnov in padal, »luknje« v 
Zakonu o varstvu pred utopitvijo itd. 
Izrazili so željo po uveljavitvi more-
bitnega zakona, ki bi urejal plovbo 
na celinskih vodah. Poleg tega so se 
spraševali, kakšen turizem si sploh 
želimo – kakovosten ali številčnejši 
in ali morda ne pretiravamo s promo-
cijo, saj je treba še veliko postoriti 
tudi na sami ponudbi. Na zastavljena 

vprašanja sta jim v glavnem odgovar-
jala državna sekretarka na gospodar-
skem ministrstvu eva štravs Podlo-
gar in direktor Lokalne turistične 
organizacije Bovec Janko Humar.

Medkulturni dialog
Ministrica za obrambo Andreja 

katič in generalni direktor Uprave RS 
za zaščito in reševanje Darko But sta 
se na Občini Kobarid srečala z župa-
nom Robertom kavčičem. Na začet-
ku se je župan ministrici zahvalil za 
dosedanje odlično sodelovanje in po-
moč, ki jo je občina deležna pri or-
ganizaciji dogodkov v okviru obele-
ževanja 100-letnic prve svetovne 
vojne in drugih skupnih projektih. 
Predstavil jima je načrte občine na 
področju zaščite in reševanja. Mini-
strica je obisk nadaljevala v prostorih 
Ustanove »Fundacije Poti miru v 
Posočju«, kjer je potekal podpis po-
godbe o sofinanciranju mednarodne-
ga projekta Pot miru v Posočju za 
leto 2017.

Najzahodnejšo slovensko vas Ro-
bidišče je obiskal minister brez resor-
ja Gorazd Žmavc, pristojen za podro-
čje odnosov med RS in avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo v so-
sednjih državah ter med RS in Slo-

venci po svetu. Delovno srečanje je 
potekalo na Domačiji Škvor, kjer so 
se zbrali predstavniki obeh krovnih 
organizacij Slovencev v Italiji in žu-
pani. Staša Mesec in Simon škvor 
sta predstavila zgodovino vasi ter 
njeno uspešno zgodbo o oživitvi. V 
nadaljevanju delovnega srečanja, ki 
se ga je udeležil tudi kobariški žu-
pan, so predstavniki obeh strani me-
je predstavili dosedanje sodelovanje 
in skupne projekte. Prisotni so bili 
enotnega mnenja, da je sodelovanje 
in povezovanje ključnega pomena za 
uresničitev zastavljenih ciljev tako na 
področju gospodarstva kot tudi kul-
ture in turizma.

Prehrana
Premier Cerar je v družbi ministra 

Počivalška obiskal Mlekarno Planika 
Kobarid, ki letos praznuje 60 let. V 
spremstvu direktorice Anke Miklavič 
lipušček in kobariškega župana sta 
si ogledala proizvodnjo mlekarne in 
poklepetala z zaposlenimi. Sledil je 
ogled muzeja Od planine do Plani-
ke. Premier ni skrival navdušenja nad 
mlekarno, ki jo je obiskal na lastno 
pobudo, ker je o njeni uspešni zgod-
bi že slišal. V izjavi za medije je med 
drugim poudaril, da mlekarna ni le 

kobariški, ampak slovenski ponos. 
Njeno delovanje je lahko zgled – od-
kupujejo in predelujejo le slovensko 
mleko, svojim izdelkom ne dodajajo 
dodatkov, pridelujejo kakovostno na-
ravno hrano …

Prometna problematika
Župan Uroš Brežan je gostil mini-

stra za infrastrukturo dr. Petra Ga-
šperšiča ter sodelavce z ministrstva 
in Direkcije RS za infrastrukturo (DR-
SI). Pričakal jih je na enem od treh 
gradbišč v Stopniku, kjer so si z vod-
stvom Kolektorja CPG ogledali na-
predek gradbenih del na četrti razvoj-
ni osi. Vožnjo proti Tolminu je župan 
izkoristil za to, da je ministra opozo-
ril na nekatere projekte na državnih 
cestah na območju občine. Poleg 
gradbišč na cesti Dolenja Trebuša–
Želin je promet oviran tudi na cesti 
skozi Baško grapo (nad Knežo), na 
mostu v Ušniku in zaradi zožanja 
cestišča pri Podselu. Za izvedbo so v 
pripravi novi odseki v Stopniku, ob-
voznica Tolmin, obnova mostu čez 
Sočo na Mostu na Soči in cesta sko-
zi Grahovo ob Bači, v načrtovanju pa 
je še dokončanje rekonstrukcije ceste 
skozi Podbrdo, obvoznici Volče in 
Most na Soči, predor pri Dolenji Tre-

POSVET O TURIZMU V BOVCU – Svoj pogled na turistično dejavnost so predstavili predsednik vlade dr. Miro Cerar, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, bovški župan Valter Mlekuž in predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja.
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buši in plaz Ščenk pred Knežo. Nekaj 
je že izdelanih projektov, ki pa do 
izvedbe še niso prišli: obnova mostu 
s pešpotjo čez Tolminko v Tolminu 
in čez Knešco na Kneži, zavarovanje 
brežin na Koritnici, nadaljevanje ko-
lesarske poti od galerije Pod Ključem, 
krožišče na Rodnah pri poslovni coni 
Poljubinj.

Minister je svoj obisk nadaljeval z 
delovnim posvetom na tolminski ob-
čini, kjer sta ga predsednik Krajevne 
skupnosti (KS) Gorenja Trebuša 
Franc ličer ter predsednik KS Pod-
brdo in član tolminskega občinskega 
sveta tomaž štenkler seznanila z 
razmerami na državnih cestah na teh 
dveh območjih. Kot je obljubil mini-
ster, bodo najbolj kritične odseke 
poskusili rešiti tudi samo s preplasti-
tvami, poleg tega v svojem resorju 
daje pobudo, da se lahko v okviru 
rednih vzdrževalnih del lotijo tudi 
več kot 300-metrskih odsekov. Pred-
stavnik Civilne iniciative za Bohinj-
sko progo Dragan Jandrić je opo-
mnil na nujen vsaj minimalen vložek 
v železniške tire, saj učinka z novimi 
vlaki na isti progi ne gre pričakovati, 
prav tako postaja Most na Soči ne 
more ostati brez vsaj manjše nakla-
dalne rampe. Miro kristan s Poso-
škega razvojnega centra je dodal, da 
ne bi smeli pozabiti na pomen žele-
zniške povezave med Novo Gorico in 
Gorico, ki z bližnjimi Benetkami 
predstavlja velik potencial. Tako Ga-
šperšič kot direktor DRSI Damir to-
polko Bohinjski progi z muzejskim 
in avtovlakom priznavata zanimivo 
turistično ponudbo in kot zatrjujeta, 
si tudi na ministrstvu želijo njenega 
razvoja. »Ravno v tem času v okviru 
integracije javnega potniškega prome-
ta usklajujemo vozne rede vlakov in 
avtobusov,« je še dodal minister.

Kombinacija železniškega prometa 
s kolesarskimi potmi predstavlja po-
memben prispevek k razvoju trajno-
stne mobilnosti na območju Alp. 
Koliko neizkoriščenega turističnega 
potenciala imamo zaradi pomanjka-
nja urejenih kolesarskih poti, je mi-
nistrovo ekipo seznanil Peter 
Dakskobler, član medresorske delov-
ne skupine za razvoj kolesarjenja 
pod vodstvom Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Gašper-
šič je povedal, da so zaradi zavedanja 
pomembnosti kolesarskih povezav za 
razvoj turizma na ministrstvu že lani 
začeli s projektom označevanja kole-
sarskih povezav tudi tam, kjer ne gre 
izključno za kolesarske steze, ampak 
na primer le s prometom manj obre-

menjeno obstoječe omrežje.
Predsednik Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu Občine 
Tolmin Jože Režonja je znova spo-
mnil na problematiko opravljanja 
praktičnega dela vozniškega izpita v 
Tolminu zaradi zahtev po preverjanju 
kandidatov pri vožnji po hitri cesti in 
avtocesti, kar kandidatom prinaša 
dodaten napor ter izgubo časa. Mini-
ster je obljubil, da bodo dodatno 
preučili določila pravilnika o vozni-
ških izpitih in direktive za vozniška 
dovoljenja.

[olstvo
Ministrica za izobraževanje, zna-

nost in šport dr. Maja Makovec 
Brenčič se je v tolminskem šolskem 
centru srečala z ravnateljema gimna-
zije in OŠ mag. Branko Hrast Debe-
ljak in Vladimirjem Mavrijem, pod-
županjo Martino kenda ter odgovor-
nim za družbene dejavnosti na Ob-
čini Tolmin mag. Matjažem kosom. 

Tesno sodelovanje lokalne skupnosti 
in izobraževalnih ustanov je izposta-
vila kot primer dobre prakse, saj sicer 
ni ravno običajno, da občine podpi-
rajo (tudi materialno) delovanje sre-
dnjih šol, katerih ustanoviteljica je 
država. Profesorji tolminske gimnazi-
je so izpostavili problematiko odra-
ščanja sodobne mladine in izzive, s 
katerimi se pri tem srečujejo.

Zdravstvo
Ministrica za zdravje Milojka ko-

lar Celarc je obiskala Zdravstveni 
dom (ZD) Tolmin, kjer se je z direk-
torjem Gaudenciem lucasom trie-
pom in njegovo ekipo ter podžupa-
nom Danijelom Oblakom in mag. 
Kosom pogovarjala o reorganizaciji 
službe nujne medicinske pomoči. 
Pravilnik namreč za ZD Tolmin pred-
videva status satelitskega urgentnega 
centra (SUC), vezanega na urgentni 
center v Novi Gorici. Vodstvo ZD je 
s tem v zvezi izpostavilo kadrovsko 

problematiko, podžupana Oblaka in 
mag. Kosa pa je zanimalo, kako bo 
ministrstvo pristopilo k sofinancira-
nju naložb, potrebnih za vzpostavitev 
in delovanje SUC. V ta namen se bo-
do predstavniki ministrstva in občine 
srečali na posebnem operativnem 
sestanku.

Program obiska zastavljen 
preobsežno

Vlada je obisk sklenila v Novi Go-
rici, kjer je premier Cerar vtise o 
»naravno lepi in kulturno bogati re-
giji« strnil z optimizmom. Po njego-
vih besedah je gospodarstvo v regiji 
na pravi poti, veliki so potenciali v 
turizmu, posebej pomembno pa je, 
da imajo ljudje tu vizijo.

V delu regijskega dialoga, ki ga je 
vlada namenila vprašanjem in ko-
mentarjem, je tolminski župan Bre-
žan izpostavil mačehovski odnos 
države in Ministrstva za okolje in 
prostor do edinega nacionalnega par-
ka pri nas, Triglavskega narodnega 
parka (TNP). Šest let po uveljavitvi 
Zakona o TNP se razvojni del še ne 
izvaja, zelo borno je financiranje de-
lovanja zavoda, ki je brez direktorja 
s polnim mandatom. Ob procesu 
spreminjanja Operativnega programa 
kohezijske politike 2014–2020, ki se-
daj občine popolnoma zapostavlja, je 
poudaril potrebo lokalnih skupnosti, 
da se zagotovi evropska sredstva tudi 
za regijske projekte, ki jih bodo za-
snovale občine. Nazadnje je Brežan, 
ki so mu pritrdili tudi drugi župani, 
izpostavil, da si je vlada program obi-
ska zastavila preširoko, saj je nemo-
goče obdelati toliko pomembnih tem 
hkrati.
Povzetki in foto: N. H. I., Š. K. in T. Š. F.

PRAV Z MINISTRSTVOM ZA INFRASTRUKTURO so na tolminski občini najbolj zadovoljni. 
Župan Uroš Brežan je ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča seznanil s prometno prob-
lematiko območja.

KOBARIŠKI ŽUPAN ROBERT KAVČIČ JE OBISK VLADE IZKORISTIL TUDI ZA OSEBNO POVABILO premiera dr. Mira Cerarja na tradicionalno 
novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki bo januarja 2018 v Kobaridu. Sicer pa je posnetek nastal med obiskom pred-
stavnikov Vlade RS v Mlekarni Planika Kobarid.

Vlada RS na obisku
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Bov{ki svetniki sprejeli 
leto{nji prora~un

člani bovškega občinskega sveta 
(OS) so na prvih dveh letošnjih sejah 
obravnavali in sprejeli Proračun Ob-
čine Bovec za leto 2017. Ta na prihod-
kovni strani predvideva 5.683.048,49 
evrov, na odhodkovni strani pa 
7.055.111,34 evrov. Stanje sredstev na 
računu na dan 31. 12. 2016 je bilo 
1.760.414,30 evrov. V letošnjem letu 
zadolževanje ni predvideno. V zakon-
skem roku je bil pred drugim bra-
njem s strani župana Valterja Mle-
kuža vložen amandma, ki so ga 
svetniki sprejeli. V njem je predlagal 
prerazporeditev sredstev, predvidenih 
za financiranje čistilne naprave Vol-
če, na konto nekategorizirane ceste 
in investicijsko vzdrževanje.

Na 16. redni seji so člani bovškega 
OS obravnavali in sprejeli tudi Letni 
načrt pridobivanja in Letni načrt raz-
polaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Bovec v letu 2017, sprejeli 
Sklep o podelitvi koncesije za vlečni-
co Podi na Kaninu ter Popravek Od-
loka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Sončni Kanin, pri čemer so s skle-
pom potrdili uporabo skrajšanega 
imena zavoda Sončni Kanin.

Na naslednji seji (17.) so svetniki 
podprli predlog za odpis nekaterih 
terjatev iz daljne preteklosti, ki jih, 
predvsem zaradi zastaranja, ni mo-
goče izterjati. Predlog Spremembe 5. 
člena Pogodbe o najemu in uporabi 
Avtodomskega postajališča Dvor Bo-
vec, ki predvideva spremembe ob 
podaljšanju pogodbe o najemu in 
uporabi omenjenega avtodomskega 
postajališča, pa so zavrnili. Podprli 
so namreč pobudo enega izmed sve-
tnikov, da bi moral s tem območjem, 
tudi z avtodomskim postajališčem, v 
celoti upravljati Sončni Kanin.

Med pomembnejše točke te seje 

lahko umestimo tudi predstavitev 
projektne dokumentacije za DOLB 
(daljinsko ogrevanje na lesno bioma-
so), v kateri so se svetniki seznanili 
s prvimi načrti za izvedbo iz leta 
2011, prekinitvijo postopka v prej-
šnjem mandatu in sedanjim stanjem 
oziroma možnostmi za izvedbo, 
predvidenim finančnim načrtom in 
cilji projekta. V proračunu za leto 
2017 so za projektiranje že predvide-
na namenska sredstva. Na podlagi 
tega so člani OS soglasno sprejeli 
sklep, da Občina Bovec ponovno pri-
stopi k izvedbi projekta DOLB.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Po slovesnem odprtju 
zadovoljni z obiskom

Konec preteklega leta smo bili pri-
ča ponovnemu odprtju smučišča Ka-
nin, ki je tistega dne žarelo v sonč-
nem vremenu in odličnem vzdušju. 
Pričarala ga je celotna podoba izje-
mne naravne kulise, udeležba najviš-
jih predstavnikov države in spremlja-
joči program.

Spomnimo, da je po odprtju kro-
žnokabinske žičnice v septembru 
optimizem celo med tistimi, ki niso 
prav zares verjeli v uspešnost projek-
ta, dobil novo dimenzijo. Do odprtja 
zimske sezone pa je bilo treba opra-
viti še ogromno dela na ostalih žič-
niških napravah in drugih objektih, 
vključno z restavracijo. Z neprimer-
nim pristopom in nemogočimi pogo-
ji, ki jih je postavljal na javnem raz-
pisu edini prijavljeni interesent za 
upravljanje s smučiščem, so se stva-
ri še bolj zapletale in Občina Bovec 
se, čeprav tik pred zdajci, ni odločila 
za izbiro. Ekipa za oživitev smučišča 
je tudi takrat sledila načelu, ki ga je 
obljubila že na prvi javni predstavitvi 
projekta: da uspešni ljudje v vseh 
težavah najdejo rešitve in ne v reši-
tvah težav. Zato je občina pristopila 

ČLANI BOVŠKEGA OBČINSKEGA SVETA so na februarski seji sprejeli letošnji proračun.

Utrinki

SRE^ANJE SLOVENCEV IZ 
POSO^JA IN VIDEMSKE 
POKRAJINE
Bovec – V Kulturnem domu Bovec 
se je letos odvilo še eno od tradicio-
nalnih srečanj, ki ohranjajo ter po-
glabljajo odnose med Slovenci iz 
Posočja in Videmske pokrajine. Ob-
čine Bovec, Kobarid in Tolmin si or-
ganizacijo izmenjujejo vsako leto, s 
tem pa sodelovanje in druženje Slo-
vencev tudi zares živi v celotnem 
Zgornjem Posočju. Veliko dvorano 
Ite Rine je duh domoljubnosti prevel 
že s prvimi nagovori, kljub neugo-
dnim vremenskim razmeram pa se 
je srečanja udeležilo spoštljivo števi-
lo udeležencev, med njimi vsi trije 
posoški župani Uroš Brežan, Ro-
bert Kavčič in Valter Mlekuž ter 
župani vseh obmejnih občin iz Be-
nečije.
Program sta povezovala člana bov-

ške gledališke skupine David Štulc 
Zornik in Nika Gaberšček. Poz-
dravne besede je v imenu županov 
občin organizatoric zbranim namenil 

Valter Mlekuž, ki je izrazil veliko čast 
in veselje, da lahko to pomembno 
srečanje letos gosti Bovec. Pomen 
srečanj in zgodovino ohranjanja slo-

venstva je preletela kulturna delavka 
Luisa Cher ter poudarila izjemen 
pomen kulture za ohranjanje sloven-
ske identitete v Italiji.
Slavnostna govornica, evropska po-
slanka Tanja Fajon, je ta brezmejni 
prostor postavila za zgled izpolnjeva-
nja ideje Evropske unije. »Rada 
sem med ljudmi, ki imajo posebno 
zgodovino, saj jim to daje poseben 
značaj. In zgodovina teh krajev je 
nedvomno posebna. Dogodki iz 
preteklosti so zelo surovo in popol-
noma nenaravno pretrgali poveza-
ve med ljudmi na obeh straneh 
meje. Prekinili prometne, gospo-
darske, socialne tokove. Niso pa 
mogli uničiti občutka pripadnosti 
svojemu narodu, niso torej uničili 
slovenstva v tistih, ki so ostali na 
drugi strani, v Italiji, in domačinom 
niso uničili občutka, da so tisti za 
mejo še vedno slovenski, naši. Kot 
tudi niso uničili odločenosti, da se 

NA LETOŠNJEM SREČANJU SLOVENCEV IZ POSOČJA IN VIDEMSKE POKRAJINE sta Gujo-
novo priznanje prejela podružnica Glasbene matice iz Špetra in Center za kulturne raziskave v 
Bardu.
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k planu B in za upravljanje z žični-
škimi napravami in spremnimi ob-
jekti ustanovila svoj javni zavod – 
Sončni Kanin. Za vršilca dolžnosti 
direktorja je Svet zavoda potrdil Ma-
rijana Skorniška, začel pa se je tudi 
postopek zaposlovanj.

23. decembra je nastopil dolgo pri-
čakovan dan. Zgodaj zjutraj so se 
pod Prestreljenik podali prvi smučar-
ji in vabljeni gostje. Bovški župan 
Valter Mlekuž ter državnozborski 
poslanec in predsednik Komisije za 
oživitev Kanina Danijel krivec sta že 
v dolini sprejela ministra za gospo-
darski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška s sodelavci, podpredse-
dnika Državnega zbora Matjaža 
nemca ter poslanca Marka Ferlugo, 
poslanca v Evropskem parlamentu 
Patricijo šulin in lojzeta Peterleta, 
številne predstavnike gospodarstva 
ter drugih institucij. Iz sosednje de-
žele Furlanije - Julijske krajine sta se 
povabilu odzvala predsednik in pod-
predsednik deželnega sveta Franco 
iacop ter igor Gabrovec, slovesnega 
odprtja pa so se udeležili tudi župa-
ni sosednjih občin Rezija, Kluže, Ko-
barid in Tolmin: Sergio Chinese, 
Fabrizio Fuccaro, Robert kavčič in 
Uroš Brežan.

Ob dogovorjeni uri je na postajo A 
krožnokabinske žičnice prispel pred-
sednik Republike Slovenije Borut 
Pahor s sodelavci, pod Prestreljeni-
kom pa se je zbralo dobrih 300 va-
bljenih udeležencev, ki so nestrpno 

čakali na ključno dejanje – simbolič-
ni zagon naprav na smučišču Kanin. 
Slovesnost, po scenariju Roberta 
trampuža, se je začela s spustom 
smučarjev Smučarske šole Kanin, 
Smučarskega kluba Kanin in Društva 
starosvetnih smučarjev Kanin z 
evropsko, slovensko in občinsko za-
stavo iz Sedla do prizorišča pri vsto-
pni postaji štirisedežnice Prevala. 
Moški pevski zbor Golobar in Coro 
monte Canino iz Rezije sta s pesmi-
jo dodala svoj prispevek k zavedanju, 
da je to smučišče edino visokogorsko 

čezmejno povezano smučišče v Slo-
veniji. To dejstvo je s svojo udeležbo 
podkrepil tudi Marco tullio Petran-
gelo, generalni direktor Promoturi-
sma, ki upravlja tudi smučišče Na 
Žlebeh (Sella Nevea). Da gre za resno 
smučišče pa je s svojo prisotnostjo 
potrdil Andrea Massi, dolgoletni tre-
ner naše najboljše smučarke vseh 
časov tine Maze.

Domači župan je udeležencem za-
želel dobrodošlico in jih prisrčno 
pozdravil. Poteka projekta in načinov 
zagotavljanja sredstev iz evropske, 
državne ter občinske malhe se je v 
nagovoru spomnil minister Počival-
šek. S pozitivnimi mislimi in iskreni-
mi željami za uspešno delovanje 
smučišča je vsem čestital slavnostni 
govornik predsednik Borut Pahor. Še 
preden pa je pritisnil na gumb za 
zagon štirisedežnice, so oba z mini-
strom z izvirnim darilom presenetili 
starosvetni smučarji, ki so jima po-
darili pletene rokavice in dokolenke 
iz domače volne, delo članic Društva 
od ovce do izdelka. Oba zbora sta ob 
tem združila moči in zapela Oj, Tri-
glav, moj dom. S pritiskom na »ča-
robni« gumb je predsednik Pahor 
pognal štirisedežnico Prevala in s tem 
simbolično odprl smučišče Kanin.

Kljub velikemu pomanjkanju sne-
ga so delavci Sončnega Kanina pri-
pravili odlično progo in že prvi dan 
je na njej smučalo več kot 50 smu-
čarjev. Presenečenje je čakalo tudi v 
restavraciji Prestreljenik, saj nihče ni 

pričakoval tako lepo urejenih prosto-
rov. V eni izmed jedilnic je predse-
dnik Pahor simbolično odprl tudi 
bivak, ki so ga pred tem postavili na 
grebenu nad Domom Petra Skalarja. 
Minister Počivalšek je v družbi Kriv-
ca slovesno odprl veliko steklenico 
penine, s tem pa tudi pogostitev, ki 
so jo za to priložnost pripravili neka-
teri bovški gostinci. Z združenimi 
močmi so za slovesno odprtje prispe-
vali vsak svoj priboljšek in tako ne-
posredno pomagali Sončnemu Kani-
nu.

SeZOnA PReSeGlA 
PRičAkOVAnJA

Število smučarjev je preseglo vsa 
pričakovanja. Na Občini Bovec in v 
Sončnem Kaninu se zavedajo, da je 
brez ustrezne predhodne promocije, 
ob zaprtih dveh največjih bovških 
hotelih in pomanjkanju snega vse do 
sredine februarja, nemogoče pričako-
vati rekordne številke obiska iz naj-
boljših let smučišča. Prav zato so 
lahko z dosedanjim obiskom nadvse 
zadovoljni. »Zadovoljstvo pa z nami 
delijo tudi kolegi iz Sella Nevee, saj 
se je z odprtjem Kanina, še posebej 
pa s ponovno vzpostavitvijo povezave 
obeh smučišč takoj po prvem obilnej-
šem sneženju, tudi njim obisk skoko-
vito povečal,« pove v. d. direktorja 
Sončni Kanin Skornišek. Vodja smu-
čišča v Sella Nevei Alberto Schiavi 
še dodaja, da se s ponovnim odpr-
tjem povezanega smučišča začenja 

NA SLOVESNOSTI OB PONOVNEM ODPR-
TJU KANINA je slavnostni govornik predse-
dnik RS Borut Pahor s pozitivnimi mislimi in 
iskrenimi željami za uspešno delovanje smu-
čišča vsem čestital. S pritiskom na »čarobni« 
gumb je pognal štirisedežnico Prevala in s 
tem simbolično odprl smučišče. Foto: Milan 
Štulc

Utrinki

mora manjšina ohraniti, z vsemi 
svojimi značilnostmi in pravicami,« 
je poudarila Fajonova.

Letos sta Gujonovo priznanje prejela 
podružnica Glasbene matice iz Špe-
tra in Center za kulturne raziskave v 
Bardu. Priznanji je podelil Zdravko 
Likar, največji prijatelj Slovencev iz 
Videmske pokrajine in do nedavne-
ga načelnik Upravne enote (UE) Tol-
min. Posoški župani so Likarja na 
srečanju presenetili z darilom, ki so 
mu ga ob upokojitvi namenili v za-
hvalo za njegovo dolgoletno delo, s 
katerim je kot načelnik bistveno za-
znamoval družbenopolitični in kultur-
ni prostor vseh treh občin. Podarili 
so mu sliko Soče, ki je nastala pod 
prsti slepih in slabovidnih oseb 
Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih oseb Nova Gorica. Z da-
rilom so združili dobrodelnost, saj 
bodo prispevek za to delo občine 
namenile omenjenemu društvu. 
Mlekuž se je v imenu vseh treh žu-

panov Likarju zahvalil in dodal, da se 
zavedajo, kako velika je njegova za-
sluga tudi za ta srečanja. Po buč-
nem aplavzu se je Likar vidno ga-
njen zahvalil za darilo in pozval: »Ču-
vajte te odnose z Benečani, Rezija-
ni in Slovenci iz Kanalske doline, 
kajti 47 let je res dolga tradicija, ki 
ne sme umreti. Trud, ki je bil vlo-
žen v tkanje stikov med prebival-
stvom z ene in druge strani Kolov-
rata in Matajurja, Stola in Kanina, 
je trud številnih, ki jih nekaterih ni 
več med nami, drugi pa smo še tu. 
Tisti, ki prihajajo na oder takoj za 
nami, naša mladina, oni pa so na-
še upanje. Zato gojite te stike še 
naprej!«

Kulturni program v režiji Roberta 
Trampuža so stkali člani Gledališke 
skupine Bovec in Beneškega gleda-
lišča, Moški pevski zbor Golobar, 
Barski oktet, bovška harmonikarja in 
v spremstvu mentorice in harmoni-
karja najmlajše predstavnice podru-

žnične Glasbene matice iz Špetra. 
Druženje se je nadaljevalo v pred-
dverju kulturnega doma, kjer so ob 
zvokih harmonike marsikoga zasrbe-
li podplati in se je zavrtel ob starih 
beneških napevih.
Besedilo in foto: Milan Štulc

BONOVA PREJELA 
PRE[ERNOVO NAGRADO
Bovec – Pred nedavnim je Bovčan-
ka Mija Bon za diplomsko delo z 
naslovom Ledinska in hišna imena v 
Bovcu, napisano pod mentorstvom 
doc. dr. Mateja Šeklija, prejela 
Prešernovo nagrado Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani. Kot je 
sama dejala, pomeni to potrditev, da 
je diplomsko delo kakovostno.

V povzetku naloge lahko prebere-
mo, da spadajo ledinska imena med 
nenaselbinska zemljepisna lastna 
imena. Poimenujejo obdelovalne ze-

meljske površine, travnike, gozdove, 
vodne površine, vzpetine in poti ter 
njihove dele. Hišna imena pa so ze-
mljepisna lastna imena, s katerimi 
poimenujemo naseljeno ali nenase-
ljeno hišo s hišno številko v naselju 
ali delu naselja. Oboja so bila za na-
še prednike ključnega pomena, saj 
so z njimi identificirali ljudi na vasi in 
natančno določili zemljo, ki jih obda-
ja. S spreminjanjem življenja, upada-
njem kmetijske dejavnosti in depo-
pulacijo postopoma izgubljajo. Le 
še starejši domačini dandanes vpra-
šajo: »Ča s ?«, torej »Čigav si?«. V 
odgovor se pričakuje hišno ime, 
prepoznavni znak, ki posameznika 
oziroma družino določa natančneje 
kot priimek.

Ledinska in hišna imena predstavlja-
jo pomemben del kulturne dedišči-
ne, ki se po ustnem izročilu prenaša 
iz roda v rod. »Glavni namen di-
plomske naloge je bil zato na tere-
nu dokumentirati imena in jih zapi-
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nova zgodba razvoja turizma.
Na povezanem smučišču Kanin-

Sella Nevea je do začetka marca smu-
čalo okoli 30.000 smučarjev. To pa 
je, ob prej omenjenih izhodiščih, ze-
lo spoštljiva številka. Delavci Son-
čnega Kanina so namreč do sredine 
februarja delali skorajda čudeže, da 
so kljub pomanjkanju snega tako do-
bro urejali proge. »Verjetno ni smu-
čarja, ki jim ne bi snel klobuka za 
opravljeno delo, saj so dobesedno pra-
skali sneg s sten in ga z lopatami 
metali iz jam, da so lahko zagotovili 
smuko tudi pri minimalni debelini 
snežne odeje. Tudi sam sem med nji-
mi in sem zato toliko bolj prepričan, 
da imamo v našem javnem zavodu 

odlično vodstvo in odlično ter uigrano 
ekipo. Obisk je res presegel vsa priča-
kovanja, zato je veselje nas vseh upra-
vičeno. Ob tej priložnosti vsem v 
Sončnem Kaninu iskreno čestitam, 
gostom pa se zahvaljujem, da niso 
izgubili vere v naše edino visokogor-
sko smučišče,« vidno navdušen pove 
župan Valter Mlekuž.

Kaninsko smučišče preseneča tudi 
z dodatno ponudbo in prireditvami. 
Na voljo je vrhunska smučarska šola, 
v tem času pa marsikdo, udobno zle-
knjen v ležalnik ob Bum Baru pod 
zgornjo postajo trisedežnice Skripi, 
preprosto uživa zgolj v visokogor-
skem soncu.
Milan Štulc

Predaja letali{~a Bovec v 
upravljanje

Na javnem razpisu je bila kot edi-
na prijaviteljica za upravljavca bov-
škega letališča izbrana družba AVIO-
FUN. Po podpisu pogodbe so bili v 
upravljanje predani objekti in pripa-
dajoče površine. Občina Bovec se je 
že ob gradnji letališke infrastrukture 
zavezala, da bo po zaključku celotne-
ga projekta z javnim razpisom izbra-
la upravljavca. Dotedanji upravljavec 
Aeroklub Bovec se na razpis ni prija-
vil, ker ni želel več upravljati letališča.

Direktor družbe AVIOFUN Dami-
jan Cehner je ob prevzemu povedal, 
da potezo ocenjujejo kot dobro po-
slovno priložnost, ker se ves kraj, 
skupaj s smučiščem, razvija. Družba 

NA POVEZANEM SMUČIŠČU JE LETOS SMUČAL TUDI LEGENDARNI BOJAN KRIŽAJ, kjer 
se je naključno srečal z bovškim županom Valterjem Mlekužem, podžupanom Davorjem Ga-
šperčičem in poslancem Danijelom Krivcem. Foto: Žiga Bartol

NOVI UPRAVLJAVEC LETALIŠČA BOVEC JE DRUŽBA AVIOFUN. V imenu občine je direktorju 
družbe objekte in pripadajoče površine v upravljanje predal podžupan Davor Gašperčič.

se večinoma ukvarja z letalskim tu-
rizmom, a je bila doslej razkropljena 
po več letališčih, kar je pomenilo tu-
di večje stroške in logistične zaplete. 
»Odslej bomo domovali na enem me-
stu in bomo lahko več vlagali v razvoj 
letališke dejavnosti na bovškem leta-
lišču, ki je že zdaj med enakimi naj-
bolje opremljeno in izjemno urejeno. 
Lahko rečem, da spada že na višjo 
raven, predvsem kar zadeva sprejema 
in odpreme letal. To je dobro, ker je 
varnost vsekakor na prvem mestu. 
Zato lahko dosedanjega upravljavca 
samo pohvalim in se nadejam nadalj-
njega strokovnega sodelovanja s klu-
bom.«

AVIOFUN že letos načrtuje celole-
tno delovanje, v mislih pa imajo tudi 

Utrinki

sati v narečni in poknjiženi obliki. 
Imena so strukturno in pomensko-
motivacijsko klasificirana in slovar-
sko obdelana. V slovarskem geslu 
dodatne informacije prinaša etimo-
loško-zgodovinska analiza z razla-
go o nastanku posameznih imen,« 
razlaga Bonova. Glede na celoten 
obseg hišnih in ledinskih imen na 
Bovškem, je dokumentirano gradivo 
na videz resda zanemarljivo, a kljub 
temu izredno pomembno, ker živo 
opozarja na nekdanje življenje v 
Bovški kotlini. »Diplomsko delo je 
odraz ljubezni do domačega kraja, 
ljudi in narečja. Nedvomno jo v se-
bi nosijo informatorji, ki so mi pri-
šepnili marsikatero besedo, ime, ki 
ga ne slišimo več v vsakodnevnem 
pogovoru, vaško prigodo, zgodbo 
o vsakdanu ali prispevali fotografi-
jo iz nekdanjih časov, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem. Kljub temu da 
gre za znanstveno delo, menim, 
da je privlačno tudi za manj zah-

tevnega bralca, saj vsebuje števil-
ne zgodovinske podatke, življenj-
ske zgodbe, anekdote in fotografi-
je,« ob koncu pogovora zaokroži Mi-
ja, ki pa v sebi nosi še eno veliko že-

BOVČANKA MIJA BON NA PODELITVI PREŠERNOVE NAGRADE FILOZOFSKE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI, ki jo je prejela za diplomsko delo ledinska in hišna imena v Bovcu. 
Foto: osebni arhiv Mije Bon

ljo: izdati znanstveno monografijo.  
K temu jo nagovarjajo tudi profesor-
ji, vendar mora, kot pravi, za ta ko-
rak pridobiti sredstva.
Milan Štulc

USTANOVLJEN SKLAD ZA 
BOLNICE Z RAKOM DOJK
Zgornje Poso~je – Društvo proti ra-
ku dojk Posočje deluje na območju 
vseh treh posoških občin. S svojim 
delom si prizadeva zmanjšati umrlji-
vost za rakom dojk v Posočju. Obo-
lelim nudi pomoč z nasveti in finanč-
no podporo. Na spletni strani dru-
štva (rakdojkposocje.eu) so objavlje-
ni stiki, kjer lahko obolele ženske 
poiščejo pomoč.

Letos pa je društvo odprlo še finanč-
ni sklad, s katerim bo lahko bolni-
cam, ki živijo v Zgornjem Posočju, 
odslej tudi finančno priskočilo na 
pomoč. Bolnice lahko za pomoč za-
prosijo v roku enega leta po odkritju 
bolezni. Večino denarja za sklad se 
zbere na vsakoletni prireditvi Miga-
nje za dojke (MIDO), kjer se ženske 
z zabavo in gibanjem spodbuja k 
zdravemu načinu življenja ter zgo-
dnjemu odkrivanju raka. Z zdravim 
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prevoz smučarjev z drugih letališč – 
v sodelovanju z lokalnimi ponudniki 
nočitvenih kapacitet in drugih turi-
stičnih atrakcij.

Zadovoljstvo, da je letališče v upra-
vljanje prevzela družba AVIOFUN, je 
izrazi tudi predsednik Aerokluba Bo-
vec Dean kavčič. Meni, da so »s 
klubsko dejavnostjo dosegli maksi-
mum, naprej pa je možno zadeve 
razvijati samo profesionalno. Klubska 
dejavnost pa na letališču ostaja. AVI-
OFUN je bil za nas vse od začetka 
tihi partner, eden redkih, ki je bil 
pravi partner v vseh pogledih. Zato 
smo potihoma navijali zanje. Veseli 
smo, da bo bovško letališče upravlja-
lo to podjetje. Hkrati upamo, da se 
bo nekaj spremenilo tudi v glavah 
tistih, ki morajo biti zraven.«

Besedilo in foto: Milan Štulc

Osebnost primorske 2016
V akciji treh največjih primorskih 

medijev Primorskih novic, TV Koper 
in Radia Koper so že 12. zapored 
razglasili Osebnost Primorske. Izmed 
15 nominirancev sta laskavi naziv za 
zasluge pri postavitvi spomenika slo-
venskim vojakom, padlim na soškem 
bojišču v prvi svetovni vojni v Dober-
dobu, prejela naše gore list mag. 
Vasja klavora in igor komelj.

Klavora, po rodu Bovčan, je ob 
končni razglasitvi vidno ganjen po-
vedal: »Sto let zatem, ko so slovenski 
vojaki padli pri Doberdobu, so ne 
samo končno dobili svoj spomenik, 
temveč je ta pobuda prerasla v simbol 
domoljubja in hkrati sožitja med so-
sednjima narodoma ter državama, v 
simbol enotnosti slovenskega etnične-
ga prostora in predvsem v opomin, 
da se takšne morije ne bi ponovile 
nikoli več. Mislim, da se je po stotih 
letih zgodilo to, kar so si tudi naši 

fantje in možje, Slovenci, sicer v av-
stro-ogrskih uniformah tedanje arma-
de želeli – da se to vojskovanje tu 
konča in da zavlada mir.«

Med nominiranci pa je bil še en 
Bovčan, član Občinskega sveta Obči-
ne Bovec in predsednik Komisije za 
oživitev Kanina Danijel krivec. Ta je 
bil v ožji izbor za naziv Osebnost 
Primorske izbran v decembru in to 
na račun njegovega prispevka pri ure-
sničitvi projekta Sanacija žičniških 
naprav na smučišču Kanin. Na za-

ključni razglasitvi je Danijel Krivec 
izkoristil priložnost in še enkrat pred-
stavil pomembnost projekta oziroma 
oživitve smučišča Kanin za Bovško, 
celotno Zgornje Posočje in Slovenijo. 
Ob tem je poudaril tudi edinstvenost 
čezmejno povezanega smučišča: »Ob-
čina Bovec je stopila na pogumno pot 
in skupaj z državo smo uspeli! Ponov-
no smo vzpostavili edinstveno pove-
zano smučišče Kanin-Sella Nevea.« 
Na vprašanje voditeljice, zakaj se že 
takoj po zaustavitvi krožnokabinske 
žičnice ni pristopilo k sanaciji, je bil 
Krivec jasen: »Očitno se navkljub 
opozarjanju in pritiskom nekaterih 
izmed nas takratna lokalna oblast ni 
znala ali hotela pravilno odločiti, kar 
je bovškemu turizmu naneslo ogro-
mno škodo. Še enkrat poudarjam, da 
so zaradi zaustavitve naprav na naši 
strani velik izpad obiska in posledič-
no prihodkov utrpeli tudi upravljavci 
smučišča Sella Nevea.«

Za laskavi naslov Osebnost Primor-
ske 2016 so se potegovali še: ines 
Pahor, nataša tul Mandič, Poljanka 
Dolhar, Marino kranjac, Janko Bo-
štjančič, Sašo Weldt in Primož 
Gnezda, lina kaldana, Vasilij Žbo-
gar, Franco Cossuta ter Bruno Vol-
pi lisjak in nina luša.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NA RAZGLASITVI ZA OSEBNOST PRIMORSKE 2016, ki je potekala v Kosovelovem domu v 
Sežani, so predstavniki bovške občine, ne glede na končno razglasitev, ugotavljali, da je Bovško 
z dvema Bovčanoma, mag. Vasjem Klavoro (desno) in Danijelom Krivcem, med osebnostmi 
meseca že s tem zmagovalno. 

Utrinki

življenjskim slogom lahko namreč bi-
stveno zmanjšamo pojav raka. Naj-
bolj pomembno pa je, da bolezen 
odkrijemo čim prej, zato si v društvu 
prizadevamo, da bi v Posočju dobili 
tudi mobilni mamograf.

Letošnji občni zbor je društvo zdru-
žilo s praznovanjem 8. marca in tako 
kot nekoč z rožicami ter praznova-
njem polepšalo dan posoškim žen-
skam.
Doroteja Batistuta, predsednica Dru-
štva proti raku dojk Posočje

NIZOZEMSKA – NOVA 
OSVOJENA DR@AVA 
GIMNAZIJE TOLMIN
Amersfoort (Nizozemska) – Dijaki 
3. letnika Gimnazije Tolmin v tem 
šolskem letu sodelujemo v izmenjavi 
s srednjo šolo ‘t Atrium iz mesta 
Amersfoort. Ta izmenjava je še po-
sebej zanimiva, ker v njej sodelujejo 
dijaki iz Belgije, Italije, Litve, Portu-
galske, Španije in Združenih držav 
Amerike. Prvo srečanje je potekalo 
med 4. in 11. februarjem na Nizo-

zemskem, kjer smo se vsako dopol-
dne na šoli spoznavali s podjetni-
štvom. En dan smo celo imeli mo-
žnost, da smo delali v različnih usta-
novah. Popoldneve smo preživljali 
pri gostiteljskih družinah, kjer smo 
spoznali nizozemsko kulinariko, kul-
turo in tamkajšnji način življenja.

Ugotovili smo, da imajo Nizozemci 
zelo radi sladkarije – še na kruh ali 
celo kekse si posujejo čokolado. 
Več kot očitno je tudi to, da se radi 
vozijo s kolesi, pa četudi je v eno 

stran polna ura vožnje ali če dežuje. 
Med drugim smo si ogledali »malo 
mesto« Amersfoort (število prebival-
cev: 151.500) in se učili plesati sal-
so. Najzanimivejša tamkajšnja zna-
menitost je most čez kanal, ki ima 
zapornico, s katero so v preteklosti 
sovražnikom onemogočili dostop v 
mesto. Tudi mi smo spustili zaporni-
co, in sicer tako, da smo hodili po 
dveh velikih kolesih – tako kot to 
počno hrčki. Prislužili smo si certifi-
kat za uspešno obrambo mesta 
pred roparji.

TOLMINSKI GIMNAZIJCI so februarja svoje znanje izpopolnjevali na Nizozemskem. Vsako 
dopoldne so se na šoli spoznavali s podjetništvom, en dan pa delali v različnih ustanovah. Foto: 
arhiv Gimnazije Tolmin

DRUŠTVO PROTI RAKU DOJK POSOČJE JE LETOS USTANOVILO SKLAD, ki bolnicam 
finančno priskoči na pomoč. Večino denarja se zbere na vsakoletni prireditvi Migajmo za dojke. 
Foto: arhiv Društva proti raku dojk Posočje
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Ob~ni zbori bov{kih prostovoljnih 
gasilskih dru{tev

V začetku leta so se člani prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD) z Bovškega srečali na občnih zbo-
rih; prvega je organiziralo PGD Log pod Mangar-
tom, naslednjega PGD Srpenica in zadnjega PGD 
Bovec. Zborov v Logu pod Mangartom in na Srpe-
nici se je udeležil tudi bovški župan Valter Mle-
kuž, na Srpenici pa ga zamenjal podžupan Davor 
Gašperčič.

Občnih zborov so se ob pripadnikih domačih 
enot udeležili tudi kolegi iz prijateljskih sosednjih 
društev, predstavniki policije in civilne zaščite. 
Poročevalci so predstavili delo in uspehe v minu-
lem letu ter kronološko preleteli poročila. Vsa dru-
štva so delovala v skladu s pričakovanji in odlično 
opravila vse svoje naloge, kar je posebej pohvalil 
tudi župan Mlekuž. »Gasilska zveza Bovec in vsa 
društva v občini Bovec so po uspešnosti zagotovo 
še kako poznana po vsej Sloveniji, zato vas tudi 
Občina Bovec toliko bolj suvereno podpira. Kot 
sami veste, smo za nabavo gasilskega vozila, ki bo 
služilo intervencijam na območju celotne občine, 
lani zagotovili 180.000 evrov, letos pa smo v prora-
čunu zagotovili še dodatnih 80.000 evrov,« je v 
nagovoru s ponosom na tako kakovostno službo 
zaščite in reševanja dejal župan. Že na zboru v 
Logu pod Mangartom pa je gasilce tudi nekoliko 
ošvrknil, saj je bil nad njihovo maloštevilno ude-
ležbo na slovesnosti ob občinskem prazniku raz-
očaran. Prosil jih je, »da se tako pomembnih pra-
znovanj udeležujete v večjem številu. Neudeležba je 
zame enako kot odklonitev povabila na rojstni 

ČLANI TREH PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV Z 
BOVŠKEGA so se v začetku leta srečali na občnih zborih v 
logu pod Mangartom, na Srpenici in v Bovcu.

dan.« Svoj nagovor je zaključil s pozitivnimi želja-
mi. čestital jim je in se jim zahvalil za vse, kar 
delajo za blaginjo občine. Pri tem pa ni mislil le 
na njihovo osnovno poslanstvo, ampak na pomem-
bno vlogo, ki so jo odigrali pri vseh občinskih 
projektih, pri prireditvah in celo pri ponovnem 
zagonu smučišča Kanin, saj so z reševalno vajo 
dokazali, da so kos tudi tako zahtevni nalogi. »Do-
dali ste ogromen kamen v ta mozaik uspešne zgod-
be oživitve smučišča, v katero smo le redki zares 
verjeli,« je še povedal. »Že zdaj se veselim prevze-
ma novega vozila ob letošnjem prazniku Občine 
Bovec, nato pa lahko stopimo v novo veliko inve-
sticijo – gradnjo gasilskega doma na Srpenici.«

Na Občnem zboru PGD Bovec je predsednik 
Anton Zorč prisotne seznanil s svojim odstopom. 
Njegovo mesto je prevzel Matjaž černuta, kar so 
seveda potrdili vsi prisotni člani PGD. Zbor je ob 
županu Mlekužu pozdravil tudi državnozborski 
poslanec Danijel krivec, ki je med drugim pou-
daril, kako velikega pomena je, da se pripadniki 
gasilskih enot na področju zaščite in reševanja 
neprestano izobražujejo in opremljajo. »Z nabavo 
novega gasilskega vozila z dvigalom bo zaključen 
pomemben sklop investicij v vašo opremo. Vsaka 
investicija v gasilsko opremo, ki reši samo eno 
človeško življenje, je pomembna in nujna. Zato je 
pomembno, da za takimi investicijami stoji pred-
vsem občina, na državni ravni pa se bomo trudili, 
da bi na posameznih ministrstvih pridobili še ka-
kšna dodatna sredstva.«

Na vseh občnih zborih so pozdrave iz svojih 
krajev prinesli tudi predstavniki prijateljskih dru-

Utrinki

TOLMINSKE GIMNAZIJKE ANA FLORJANČIČ, TJAŠA HAJNRIHAR IN MIA KRISTAN so bile 
uspešne na natečaju »TOP 100«, ki ga je organizirala Nemška turistična organizacija. Z interpre-
tacijo Berlinskega zidu so zasedle peto mesto. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

»TOP 100«, ki ga je organizirala 
Nemška turistična organizacija. 
Udeleženci natečaja so morali izde-
lati repliko ene izmed turističnih 
atrakcij, ki se uvršča na lestvico 
»TOP 100« najbolj priljubljenih turi-
stičnih znamenitosti počitniške de-
žele Nemčije ali eno izmed številnih 
nemških podjetij oziroma institucij. 
Sodelovalo je 21 šol iz vse Sloveni-
je, ki so skupaj ustvarile 65 izdelkov. 
Dijakinje Gimnazije Tolmin so pod 

mentorstvom Simone Saksida in 
Jane Costantini oblikovale inter-
pretacijo Berlinskega zidu ter se uvr-
stile na peto mesto. Nagrado so 
prejele 21. februarja v rezidenci 
nemškega veleposlanika v Ljubljani. 
Veleposlanik Klaus Riedel je naju-
spešnejše ustvarjalce in njihove 
mentorje tudi pozdravil ter jim česti-
tal za njihovo delo in uspeh.
Simona Saksida, profesorica nemščine 
na Gimnaziji Tolmin

Vrhunec našega potovanja je bil ce-
lodnevni izlet v Amsterdam. Na spre-
hodu skozi mesto smo videli spo-
minsko hišo Ane Frank in kraljevo 
palačo. Sledil je ogled enega najve-
čjih muzejev na svetu – Rijksmuse-
um, kjer smo občudovali dela najve-
čjih umetnikov, kot je Vincent van 
Gogh. Za konec smo si Amsterdam 
ogledali še z druge perspektive, saj 
smo se z ladjico popeljali po kana-
lih.

Naš teden potepanja se je končal 
prehitro. Na Nizozemskem smo se 
veliko naučili, se zabavali in videli 
številna čudesa sveta, zato smo se 
od gostiteljev težko poslovili. Konec 
marca pa so se nam naši novi prija-
telji iz Nizozemske pridružili pri od-
krivanju Slovenije.
Alenka Rutar, dijakinja 3. letnika 
Gimnazije Tolmin

DIJAKINJE GIMNAZIJE TOLMIN
PREJELE NAGRADO IZ ROK 
NEM[KEGA VELEPOSLANIKA
Ljubljana – Dijakinje prvega letnika 
tolminske gimnazije Ana Florjan-
čič, Tjaša Hajnrihar in Mia Kristan 
so se odlično odrezale na natečaju 

VZOR PO@RTVOVALNOSTI IN 
PROSTOVOLJSTVA
Zgornje Poso~je – Postaja Gorske 
reševalne službe (GRS) Tolmin delu-
je že od daljnega leta 1948. Lani so 
opravili 7.291 ur prostovoljnega de-
la; od tega je bilo 3.025 ur reševa-
nja. Odzovejo se v vsakem času in 
vremenu ter rešujejo življenja v do-
besedno nemogočih pogojih, pri 
čemer izpostavljajo svoja življenja. 
Načelnik Žarko Trušnovec je pono-
sen na svoje reševalce. Pravi, da je 
sedanje moštvo sposobno takoj pre-
vzeti vodenje in vse obveznosti po-
staje. Odlično tehnično znanje, zna-
nje nujne medicinske pomoči, požr-
tvovalnost in človečnost so odlike 
reševalcev, ki so vzor prostovoljstva.

Lani avgusta je bilo najbolj napeto, 
saj so zabeležili kar 22 akcij, izmed 
katerih izstopa reševalna akcija na 
Tolminskem Migovcu. Ta se je zače-
la v petek, 30. julija, v dolgem, ne-
varnem reševanju, tudi miniranju in 
razširjanju jame. Jamarski reševalni 
službi je poškodovanega Angleža iz 
jame uspelo rešiti šele v nedeljo po-
noči. Gorski reševalci so ga po na-
peti vrvi najprej spravili na skalnat 
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štev, v nadaljevanju pa so podelili še 
priznanja, napredovanja in značke za 
dolgoletno delo v društvih.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Tradicionalna sveta ma{a ob 
prazniku svete Barbare

Ob prazniku svete Barbare, zašči-
tnice rudarjev, je v Rablju potekala 
slovesnost, na kateri so bili prisotni 

tudi udeleženci iz Bovškega, med 
njimi gasilci Prostovoljnega gasilske-
ga društva Log pod Mangartom v 
uniformah in nekateri še živeči ru-
darji iz te vasi ter župan Valter Mle-
kuž s sodelavci. Obeleževanje prazni-
ka svete Barbare se začne v kapeli 
rudnika Rabelj (Raibl), kakšen kilo-
meter globoko v jami, kjer se daruje 
sveta maša za vse rudarje, ki so tam 

delali in mnogi tudi pustili svoja živ-
ljenja. Ob koncu maše je zbor v slo-
venskem jeziku zapel pesem Lepa si 
roža Marija in kdor je le znal, je zra-
ven pel. Zares ganljiv pa je bil zaklju-
ček pesmi s trobento, ko so čisto vsi 
poprijeli z mrmranjem, tako da se je 
v naravni kapeli sredi hriba marsiko-
mu utrnila solza. Po maši je sledilo 
tradicionalno polaganje spominskega 
venca pred pomnikom rabeljskim 
rudarjem. Spominu nanje sta se po-
klonila trbiški župan Renato Carlan-
toni in bovški župan Mlekuž.

V večnamenski dvorani ob jašku, 
po katerem so se nekoč v globine 
spuščali rabeljski rudarji, se je trbiški 

Utrinki

V SPOMIN 
ANTONU PRIJONU 

Konec preteklega leta se je poslo-
vil častni občan Občine Bovec, 
eden največjih ljubiteljev reke So-
če in njene doline, legenda kaja-
kaškega sveta, Anton Prijon sta-
rejši. Rodil se je leta 1929 v Gori-
ci. Leta 1959 je v Franciji postal 
svetovni prvak v kajaku na divjih 
vodah. V Rosenheimu v Nemčiji 

je leta 1962 z ženo lotte ustano-
vil podjetje Prijon. Po osamosvo-
jitvi Slovenije je v Klavžah posta-
vil tovarno vesel, v čezsoči pa 
kajakaški center s trgovino.

Anton Prijon se je vedno čutil 
Slovenca, zato lahko razumemo 
njegovo nesebično pomoč mla-
dim, ki jim je v svojem centru v 
čezsoči nudil možnost kaljenja v 
športni in turistični dejavnosti. 
Izstopa tudi njegova velika pod-
pora gasilskim in drugim dru-
štvom. Že desetletja skoraj nobe-
na prireditev na Bovškem ni mi-
nila brez tega, da Prijon za različ-
na žrebanja in srečelove ne bi 
prispeval nagrade – svojih vrhun-
skih plovil in vesel, zato je leta 
2016 postal tudi častni občan Ob-
čine Bovec.
Milan Štulc

OB PRAZNIKU SVETE BARBARE, ZAŠČITNICE RUDARJEV, je v Rablju potekala slovesnost, 
na začetku katere je v rudniški kapeli potekala sveta maša.

župan za udeležbo še posebej zahva-
lil bovškemu županu in Občini Bovec 
za vsakoletno prisotnost ter tvorno 
sodelovanje z njihovo občino.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sprejem novorojen~kov
Leto 2016 spada po številu rojstev 

v občini Bovec nekako v povprečje 
zadnjih let. Rodilo se je 20 otrok, 
največ novorojenčkov, kar 32, pa je 
bilo rojenih v letu 2010. Občina Bo-
vec iz proračuna za vsakega novoro-
jenčka nameni 300 evrov. Tudi na 
tokratnem srečanju, ki je konec leta 
potekalo v bovškem kulturnem do-
mu, pa so prejeli še skromno darilo. 

Foto: iz družinskega arhiva

pomol, nato pa ga ob 2.35 vkrcali v 
lebdeč helikopter slovenske vojske, 
ki je ponesrečenca tik pred nevihto 
odpeljal v ljubljanski klinični center. 
Odlično sodelovanje vseh reševalnih 
služb, izjemno reševanje in izjemen 
nočni let posadke helikopterja Slo-
venske vojske, ki je s tem poletom 

premaknila meje reševanja, so vre-
dni vse pohvale.
Letos so naši reševalci našteli 12 re-
ševalnih akcij, zavarovali več poho-
dov, dežurali na smučiščih in se 
ukvarjali z rednimi obveznostmi, or-
ganizacijskim delom ter tudi tekmo-
vanji. Poleg tega sta dva pripravnika, 

reševalec in zdravnica, opravila izpit 
iz zimske tehnike reševanja ter us-
pešno zaključila usposabljanje. Ne 
gre pa pozabiti, da je veliko truda ter 
pozornosti vloženega tudi v izobra-
ževalne tabore za učence, dijake, 
šolska moštva prve pomoči Rdeče-
ga križa in še bi lahko naštevali.

Kot je v letnem poročilu še zapisal 
načelnik postaje, ki bo prihodnje le-
to praznovala 70-letnico delovanja, 
je želj po predstavitvi njihovega dela 
vse več.
Janja Kragelj

NA SEJMU ZELENEGA 
TURIZMA
Ljubljana – Na Gospodarskem raz-
stavišču se je od 1. do 4. februarja 
odvil 28. slovenski turistični sejem 
Natour Alpe-Adria. Program je že 
drugič zapovrstjo nagovarjal k zele-
nemu turizmu, torej k oddihu v nara-
vi. Dopolnjen je bil s številnimi spre-
mljevalnimi dogodki, ki so med se-
boj kar tekmovali v ponudbi koristnih 
napotkov za čim bolj polno preživlja-
nje dopustniških dni.

POSTAJA GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE TOLMIN deluje že od leta 1948. Vse od takrat pa do 
danes je plemenito delo in pravočasno izvedeno reševanje že mnogim rešilo življenje. Foto: 
Miljko Lesjak

V halo C je stojnice za svoja društva 
že tradicionalno postavila tudi Turi-
stična zveza Slovenije, ki jih je pova-
bila tudi na posvet Naj tematske poti 
v Sloveniji in razglasitev Naj regio-
nalne poti 2016. Prvi sejemski dan 
je bil mladostno radoživ, saj so raz-
glasili rezultate tekmovanja srednje-
šolskega festivala Več znanja za več 
turizma. Iz dneva v dan je bilo bolj ži-
vahno tudi med stojničarji – turistič-
nimi društvi iz vse Slovenije, ki so 
zagnano navezovala stike med seboj 
in z obiskovalci. 

Večji predstavitveni prostor je tudi 
letos zavzela Turistična zveza Gor-
njega Posočja (TZGP), ki je promo-
virala naravne lepote ob smaragdni 
Soči. Zgodbe, ki so pustile sledi ob 
njej, je ponujala Ustanova »Fundaci-
ja Poti miru v Posočju«. Od društev, 
članov zveze, je Razvojno društvo 
Breginjski kot, skupaj z Domačijo 
Škvor Robidišče in podjetjem Ton-
aktiv turizem z restavracijo Postaja 
Poljana in Apartmaji Tonkli, predsta-
vljalo doživetja ob reki Nadiži in njeni 
okolici. Turistično društvo Most na 
Soči se je osredotočilo na svojo 
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SPREJEM NOVOROJENČKOV PRI BOVŠKEM ŽUPANU VALTERJU MLEKUŽU je po njegovih besedah najlepše izmed vseh sprejemov in sre-
čanj.

NEKDANJI SLOVITI EKSTREMNI SMUČAR CHRIS ANTHONY JE OBISKAL BOVEC. S studi-
em Warren Miller Entertainment, kjer dela kot producent, želi posneti dokumentarec o ameri-
ških enotah, ki so poleti 1945 službovale tudi v Posočju.

Za prijetno vzdušje so na sprejemu 
poskrbeli vrtčevski otroci pod bu-
dnim očesom mentoric erne Germo-
všek Wojčicky, Olge Mlekuž in 
Daše Mlakar komac. Vse prisotne je 
pozdravil župan Valter Mlekuž. »Ve-
dno sem dejal, da je to srečanje za-
me, verjamem pa, da za vsakega 
župana, zagotovo najlepše izmed 
vseh sprejemov in srečanj. Ti otroci 
nam polepšajo življenje in nam daje-
jo moč. Z velikim veseljem Občina 
Bovec prispeva tudi donacijo, ki je 
med najvišjimi v Sloveniji,« je med 
drugim povedal in jim obenem zaže-
lel veliko sreče v življenju.

Besedilo in foto: 
Milan Štulc

Ameri{ki televizijski 
dokumentarec o 10. gorski 
diviziji

Pred kratkim je Bovec obiskal nek-
danji sloviti ameriški ekstremni smu-
čar Chris Anthony, zdaj producent 
pri studiu Warren Miller Entertain-
ment. Prišel je na povabilo župana 
Valterja Mlekuža, pripeljal pa ga je 
dolgoletni  prijatelj  Bovca in 
Anthonyjev dobri znanec, brigadir v 
pokoju Janez kavar.

V okolici Trbiža je Anthony začel 
s snemanjem kratkega dokumentar-
nega televizijskega filma o ameriških 
enotah, ki so poleti 1945 službovale 
tudi v Posočju. Spomnimo, da je leta 
2011 Občina Bovec pripravila odmev-

tekma na pobočju Mangarta, ki so jo 
ameriški vojaki izvedli 3. junija 1945. 
Prav to je razlog, da želi Chris 
Anthony posneti daljši dokumentarec 
z delovnim naslovom »A brief historic 
glimpse of mountain troops in Julian 
Alps« (Kratek zgodovinski pogled na 
gorske enote v Julijskih Alpah). Na 
ameriških televizijah bo krajša verzi-
ja predvajana letos jeseni, potegoval 
pa se bo tudi za predvajanje na 12. 
festivalu gorniškega filma 2018 v Slo-
veniji. Po predstavitvi bovškega film-
skega festivala BOFF pa se je Anthony 
zagrel tudi za prikaz na tem festivalu. 
S snemanjem daljšega dokumentarca 
namerava začeti pozimi 2017/2018.
Besedilo in foto: Milan Štulc

no, večdnevno spominsko prireditev, 
s katero je bila obeležena smučarska 

Utrinki

TUDI LETOS JE TURISTIČNA ZVEZA GORNJEGA POSOČJA ZAVZELA VEČJI PREDSTAVI-
TVENI PROSTOR in z gostujočimi društvi ter ponudniki iz Zgornjega Posočja promovirala narav-
ne lepote ob smaragdni Soči. Foto: arhiv TZGP

osrednjo društveno prireditev, že 
45. Noč na jezeru. V Podbrdo z 
okolico in na tekaško preizkušnjo 
Pušeljc gorskih tekov je vabilo Turi-
stično društvo Podbrdo. Društvo Ba-
ška dediščina je opozarjalo na bo-
gastvo tehniške dediščine Baške 
grape in tematske poti Na svoji ze-
mlji. Pritegnilo je tudi ponudnike: 
Apartmaji Zver Hudajužna, Kamp 

Šorli Koritnica in Planinsko društvo 
Podbrdo s kočo na Črni prsti. Go-
stje društva so bili Društvo regional-
nih vodnikov Slovenije in Turistično 
društvo Pod Kojco Zakojca s Turi-
stično kmetijo Pri Flandru in Bevko-
vo domačijo.

Olga Zgaga, 
članica Društva Baška dediščina

NEGA OD SMR^KA  
DO REPKA
^ezso~a – Iz svoje ljubezni do štiri-
nožnih prijateljev se je Kim Marksl 
odločila, da ustvari svoj sanjski po-
klic. Ta ljubezen jo je najprej pope-
ljala do Mednarodne šole za nego 
psov na Dunaju, do enega izmed 
najbolj priznanih pasjih frizerjev v 
Evropi Gorazda Čmrleca. Novem-
bra lani si je tam pridobila tudi certi-
fikat za striženje psov. Ker v zgor-
njem delu naše doline tovrstne de-
javnosti ni bilo, se je odločila, da bo 
salon odprla kar v domačem kraju. 
Pasji salon Bovec tako deluje od 1. 
januarja letos in vašim ljubljenčkom 
ponuja strokovno in ljubečo nego od 
smrčka do repka. 

Vaši kosmatinci bodo v novem pas-
jem salonu prejeli celotno nego, ki 
vsebuje krajšanje krempljev, čišče-
nje blazinic, ušes, obočesne dlake, 
razčesavanje in razvozlavanje ali od-
stranjevanje odpadajoče dlake ali tri-
manje ali odstranjevanje poddlake, 
kopanje, sušenje, striženje ali zgolj 
urejanje pasje pričeske ter nego 

zob. Med omenjenimi dejavnostmi 
pa lahko lastniki svojim ljubljenčkom 
omogočijo tudi zgolj posamično sto-
ritev. Kim pri opisu svoje dejavnosti 
poudari, da pri negi uporablja iz-
ključno šampone, ki so 100-odsto-
tno naravnega izvora in so primerni 
tudi za nego psov, ki imajo kakršne 
koli alergije ali podobne težave s ko-

OD JANUARJA DALJE V ČEZSOČI DELUJE 
PASJI SALON – Iz svoje ljubezni do štirino-
žnih prijateljev, se je Kim Marksl odločila, da 
ustvari svoj sanjski poklic. Foto: arhiv Pasje-
ga salona Bovec
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Ob~ina Kobarid
Ob~inski svet sprejel 
dvoletni prora~un Ob~ine 
Kobarid

Na 20. redni seji Občinskega sveta 
Občine Kobarid, ki je potekala konec 
februarja, so člani v drugem branju 
prvič v zgodovini občine sprejeli dvo-
letni proračun občine. Razvojno na-
ravnan proračun za leti 2017 in 2018 
je uravnotežen in znaša na odhod-
kovni strani v letu 2017 dobrih 4,8 
milijona evrov, v letu 2018 pa skoraj 
4,7 milijona evrov. Občina Kobarid 
bo z izvajanjem proračuna zagotovi-
la nemoteno delovanje občinskih 
organov in Občinske uprave, posre-
dnih in neposrednih proračunskih 
uporabnikov, izvajanje vseh zastavlje-
nih programov ter dejavnosti, ki jih 
določajo zakoni in ostali predpisi. 
Udejanjala bo razvoj občine na vseh 
področjih dela in življenja občanov.

Poleg rednih, zakonsko določenih 
obveznosti, proračun za leto 2017 
vključuje pomembnejše naložbe: iz-
gradnjo centra za daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso (DOLB) in gozdno-
turistične ceste na Ozben (v primeru 
projektnega sofinanciranja), urejanje 
trškega jedra Kobarida in vaškega 
jedra v Breginju, naložbe in naložbe-
no vzdrževanje cestne infrastrukture 
ter naložbe krajevnih skupnosti in 

turističnih društev, pomembne za 
razvoj občine. V letu 2018 pa prora-
čun vključuje naložbe v turistično 
infrastrukturo v okviru evropskih 
projektov in programov razvoja po-
deželja, novogradnjo in naložbeno 
vzdrževanje komunalne infrastruktu-
re ter vodovodov, cestno infrastruk-
turo (rekonstrukcije in vzdrževanje) 
in urejanje vaških jeder. Enako kot 
za leto 2017 pa zajema pa tudi nalož-
be krajevnih skupnosti in turističnih 
društev. V nadaljevanju prispevka 
lahko preberete, katere ključne nalo-
ge in projekte si je na posameznih 
področjih zadala Občina Kobarid.

POSPešeVAnJe tURiZMA in kMe-
tiJStVA

V letu 2017 si je občina kot enega 
glavnih ciljev zastavila ustvariti po-
goje za pospeševanje kmetijstva in 
turizma na Kobariškem. V ta namen 
je skupaj zagotovila okoli 380 tisoč 
evrov. Kmetijske programe bo sofi-
nancirala prek javnega razpisa, ki je 
bil objavljen marca in je odprt do 7. 
aprila. Sofinanciranju izvedbenih in 
naložbenih projektov v kmetijstvu, ki 
spodbujajo razvoj dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah, prodajo in trženje 
kmetijskih pridelkov, ohranjajo kraji-
no …, je namenila 21 tisoč evrov.

Občina namerava letos pristopiti 
kot partnerica k projektoma skupnih 
operacij LAS Dolina Soče: Revitaliza-
cija uma in prostora in Naše ribe. 
Oba prinašata dodano vrednost ob-
močju in se bosta izvajala skoraj na 
vsem območju, ki ga LAS pokriva. 
Namen prvega projekta je pripraviti 
učinkovit sistem, s katerim bo moč 
revitalizirati kmetijske površine, od-
stranjevati tujerodne vrste in spodbu-
jati naseljevanje ljudi v odročne vasi. 
V sodelovanju s predstavniki krajev-
nih skupnosti in javnih strokovnih 
služb bomo izdelali karto območja z 

vrisanimi površinami, ki so z vidika 
ohranjanja kulturne krajine ključnega 
pomena, kar bo osnova za sistema-
tično revitalizacijo. Vsebovala bo tu-
di popise kmetij iz demografsko 
ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. 
Poleg tega bomo pripravili študijo 
izvedljivosti nasada oljk, izvedli pilo-
tne revitalizacije, kot primere dobrih 
praks, strokovna izobraževanja, na-
menjena širši javnosti in kmetoval-
cem, ki bodo pri revitalizaciji kmetij-
skih območij posebnega pomena. 
Projekt Naše ribe bomo izvedli z Ri-
biško družino Tolmin in Ribogojnico 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

OBČINA KOBARID PODPIRA ŠTEVILNE PRIREDITVE. S projektom KUl.TRA je v sodelovanju 
z LTO Sotočje, KS Kobarid in TD Kobarid kandidirala na prvem javnem pozivu LAS Dolina 
Soče. Njegov namen je spodbujanje rabe lokalnih produktov in ohranjanje kulture skozi orga-
nizacijo dogodkov.

žo. Ob tem pa doda, da je siceršnji 
izbor šamponov vedno strogo prila-
gojen na tip dlake posameznega 
kužka. 

»Pse občudujem in obožujem za-
radi njihove predanosti in brezpo-
gojne ljubezni, zato tudi sama de-
lam z enako mero tega. Vsak ko-
smatinček je zame edinstven in 
nezamenljiv, zato pri striženju tako 
uživam, da včasih enostavno poza-
bim, da še kaj obstaja za vrati na-
šega salona. Mislim, da tako lastni-
ki kot psi to tudi občutijo in mi zato 
bolj zaupajo. Ravno pred kratkim 
se je zgodilo, da je en kužek pobe-
gnil od doma in čakal pred vrati 
salona. Očitno se je imel tako fino, 
da se je prišel ponovno naročit,« 
se še pošali štiriindvajsetletna Kim.
K. K.

KRAJANI PRIPRAVILI 
SPREJEM ANI RO[
Kobarid – V sredo, 22. februarja, 
so krajani Starega sela pripravili 
sprejem krajanke, najboljše kuhar-
ske mojstrice, po izboru akademije 
The World’s 50 Best Restaurants, 
na svetu Ane Roš. Ob tej priložnosti 
so ji čestitali za dosežke in se ji za-
hvalili za vse, kar je že ter še bo na-
redila za prepoznavnost vasi, doline 
Soče in Slovenije.
Sprejema se je udeležil tudi kobari-
ški župan Robert Kavčič, ki je naj-
boljši kuharski mojstrici na obli 
osebno čestital in ji zaželel veliko 
ustvarjalne energije ter navdiha tudi 
v prihodnje. Ob tej priložnosti jo je 
osebno povabil na uradni sprejem 
pri županu, ki bo v aprilu, ko se bo 
Roševa v Kobarid vrnila iz Melbour-

SPREJEM SOKRAJANKE IN NAJBOLJŠE KUHARSKE MOJSTRICE NA SVETU – Ana Roš v 
družbi kobariškega župana Roberta Kavčiča.
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Faronika. Poudarek bo na vzpostavi-
tvi blagovne znamke in promociji 
ribiških proizvodov, delu s turistični-
mi ponudniki na področju kulinarike 
in sodelovanju z javnimi zavodi.

Ohranjanje kulture in razvoj lokal-
ne tradicije (KUL.TRA) je eden od 
večjih projektov Občine Kobarid, s 
katerim je v sodelovanju z Lokalno 
turistično organizacijo (LTO) Soto-
čje, Krajevno skupnostjo Kobarid in 
Turističnim društvom Kobarid kan-
didirala na prvem javnem pozivu 
LAS Dolina Soče. Njegov namen je 
spodbujanje rabe lokalnih produktov 
in ohranjanje kulture skozi organiza-
cijo dogodkov (Kobariški sejem, Jesti-
val okusov in umetnosti ter prireditev 
pri Mrzlem studencu) s poudarkom 
na vključevanju lokalnih ponudnikov 
iz kmetijskih in turističnih dejavno-
sti. V okviru projekta je predviden 
tudi nakup nujno potrebne opreme 
za izpeljavo dogodkov.

Dostopno mesto Zaročišče služi par-
kiranju avtomobilov obiskovalcem sla-
pa Kozjak in okoliških turističnih poti. 
Je pravi kraj za povezovanje kmetij-
stva in turizma, zato je Občina Ko-
barid pristopila k projektu Uvajanje 
blagovne znamke Dolina Soče v kme-
tijske produkte in v program projekta 
umestila ureditev terenske tržnice na 
urejenem dostopnem mestu Zaroči-
šče. če bo projekt odobren, bomo 
lokalne produkte opremili z blagovno 
znamko Dolina Soče, izdali knjižico 
kmetijskih izdelkov in uredili tržnico.

S predstavljenima projektoma je ob-
čina kandidirala na prvem Javnem po-
zivu za izbor operacij za uresničevanje 

Strategije lokalnega razvoja za lokalno 
akcijsko skupino LAS Dolina Soče za 
programsko obdobje 2014–2020 v letu 
2016. Rezultati bodo znani v priho-
dnjih mesecih, pridobljena sredstva 
pa bodo predpogoj za njihovo izvedbo.

Najperspektivnejša panoga naše 
občine je turizem, zato ji občina le-
tno neposredno nameni okoli 160 
tisoč evrov, od tega 116.500 evrov 
sofinanciranju LTO Sotočje, ki na 
osnovi letnega programa dela in po-
godbe o sofinanciranju opravlja 
ključne naloge s področja turizma. 
Letos bo začel delovati nov skupni 
Zavod za turizem Dolina Soče, ki 
naj bi imel še večje sinergijske ra-
zvojne učinke.

Za ureditev in vzdrževanje turistič-
ne infrastrukture je v proračunu za-
gotovljenih skoraj 30 tisoč evrov; od 
tega bo občina na podlagi javnega 
razpisa, ki je bil objavljen v marcu, 

namenila 14,5 tisoč evrov turističnim 
društvom za sofinanciranje naložb v 
turistično infrastrukturo, 15 tisoč pa 
vzdrževalnim in naložbenim delom 
na obstoječi turistični infrastrukturi.

V preteklem letu je občina dokon-
čala ureditev turistične signalizacije 
v Breginjskem kotu in v Trnovem ob 
Soči. Dejavnosti se bodo, v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev, 
nadaljevale na podlagi prejetih vlog.

Konec januarja se je zaključil pro-
jekt Parkiraj & doživi naravo, v sklo-
pu katerega so bila urejena parkirišča 
na planini Kuhinja in informacijska 
točka trajnostne mobilnosti »Naj vas 
narava zapelje«. V Zeleni hiši v Ko-
baridu bo svoja vrata uradno odprla 
26. aprila.

PROJekti čeZMeJneGA SODelO-
VAnJA

Občina Kobarid se je že v letu 2016 

v luči nove finančne perspektive v 
okviru prvega javnega razpisa Pro-
grama čezmejnega sodelovanja Slo-
venija-Italija vključila v tri večje pro-
jekte:
• CORUMM, katerega namen je 

vzpostavitev trajnostne mobilnosti 
s sistemom javnega prevoza, ki bo 
prebivalcem in obiskovalcem omo-
gočal uporabo obstoječe infrastruk-
ture (kolesarske poti, pešpoti …) 
ter boljši dostop do naravnih, kul-
turnih in turističnih znamenitosti. 
Občina bo koordinirala vzpostavi-
tev sistema za Posočje, pri čemer 
bo izhodišče nadgradnja uspešno 
izpeljanega projekta turističnega 
avtobusa Hop ON, Hop OFF KO-
BARID, ki se je v občini izvajal v 
lanskem letu;

• TU.SP.e.C.i.AL. (outdoor športi v 
naravi), ki bo spodbujal razvoj de-
stinacije kot območja aktivnega 
športnega preživljanja počitnic in 
promocijo naravne ter kulturne 
dediščine čezmejnega prostora. 
Projekt predvideva delno ureditev 
gozdne poti Sedlo–planina Božca 
ter izvedbo pilotnih aktivnosti za 
razvoj območja Stola kot »hot spot« 
destinacije za pohodniški in kole-
sarski turizem;

• FreeFly, ki povezuje področje pa-
dalstva med italijansko Gemono in 
Posočjem. Poleg urejanja pravno-
formalnih okvirjev padalstva in 
sodelovanja med deležniki je na-
men projekta tudi urejanje ustre-
zne infrastrukture. V občini Koba-
rid se predvideva ureditev dosto-
pne poti na Ozben. Ta predstavlja 

INFORMACIJSKA TOČKA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI je bila v okviru projekta Parkiraj & 
doživi naravo urejena v Zeleni hiši v Kobaridu. Svoja vrata bo uradno odprla 26. aprila.

na, in sicer z eno najprestižnejših 
nagrad iz kulinaričnega sveta v ro-
kah.

Ob tem naj spomnimo, da je Roševa 
poleg številnih prestižnih nagrad in 
priznanj oktobra 2016 za izjemne 
dosežke na področju kulinaričnega 
ustvarjanja ter promocije Kobariške-
ga prejela tudi plaketo Občine Ko-
barid. Zadnjo v nizu pa je prejela na 
predvečer dneva žena v veliki dvora-
ni ljubljanskega Grand hotela Union, 
kjer jo je ocenjevalna komisija revije 
Ona na slovesnosti razglasila za 
Ono 365 v letu 2016/2017. Ob 
koncu pa je potrebno še dodati, da 
je marca Hiša Franko postala naj-
boljša slovenska restavracija leta 
2017.
Besedilo in foto: 
Nataša Hvala Ivančič

SKRBIJO ZA ZDRAVJE SVOJIH 
ZAPOSLENIH
Poljubinj – Zakonodaja na podro-
čju delovnih razmerij delodajalcem 
zadnja leta kot novost nalaga tudi 
skrb za zdravje zaposlenih. V Hidrii 
AET smo k temu projektu pristopili 
resno, saj se zavedamo, da je zdrav-
je naših zaposlenih pomembno. Po-
leg organizacije različnih družabnih 
in športnih dogodkov ter predavanj 
na temo zdravja smo se v lanskem 
letu odločili, da izpeljemo pomem-
bno naložbo, prenovo prostorov ku-
hinje in sodelovanje z novim ponu-
dnikom storitev prehrane za sode-
lavce.
Zdrava hrana je eden izmed ključnih 
dejavnikov zdravja, prav tako pa je 
pomembno, da se hrana uživa v pri-
jetnem ambientu, zato smo celostno 

prenovili tako prostore kuhinje kot 
jedilnice. Sodelujemo z novim ponu-
dnikom storitev prehrane Avtoprevo-
zom Tolmin, poudarek nove storitve 

pa je na zagotavljanju kakovostne 
prehrane, predvsem slovenskega 
oziroma lokalnega porekla, saj veči-
no nabavljenih surovin kupijo na 

CELOSTNA PRENOVA KUHINJE IN JEDILNICE – Na Hidrii AET se zavedajo, da je zdrava hrana 
eden izmed ključnih dejavnikov zdravja zaposlenih, zato so tudi na tem področju naredili korak 
naprej. Foto: arhiv Hidrie AET
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pomembno turistično točko za ra-
zvoj športov, ki se ukvarjajo s pro-
stim letenjem, saj se odpirajo mo-
žnosti za vzletanje manj izkušenih 
in s tem za prihod večjega števila 
skupin oziroma šol za usposablja-
nje padalcev.
Rezultati projektov bodo predvi-

doma znani letos spomladi, izvajali 
pa se bodo vse do leta 2019. Finančni 
vložek Občine Kobarid je ocenjen na 
800.000 evrov, od katerih je dobrih 
85 odstotkov povratnih sredstev.

PODPORA GOSPODARStVU
Lokalna skupnost skladno z zako-

nodajo zagotavlja pogoje za razvoj 
gospodarstva v občini. Proračunska 
sredstva se namenjajo dejavnostim, 
ki se nanašajo na pospeševanje in 
podporo gospodarski dejavnosti, ra-
zvoju turizma ter promociji, s ciljem 
pospeševanja razvoja in ustvarjanja 
pogojev za doseganje hitrejše rasti 
gospodarskih dejavnosti. Občina je 
za to v proračunu zagotovila dobrih 
215 tisoč evrov – od tega za razvoj 
malega gospodarstva 56.500 evrov, 
sem pa spada tudi subvencioniranje 

obrestne mere pri posojilih, namenje-
nih pospeševanju razvoja malega 
gospodarstva (7.000 evrov bo razde-
ljenih na osnovi javnega razpisa, ki 
bo aprila objavljen na spletni strani 
občine).

Skladno z Načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Ko-
barid so v proračunu tudi sredstva 
za odkup nepremičnin, predvsem za 
potrebe urejanja komunalne infra-
strukture in urejanje lastništva cest 
ter javnih poti.

nAlOŽBe V inFRAStRUktURO
Občina Kobarid redno vzdržuje 80 

kilometrov občinskih cest. Ob spre-
jemu proračuna je bil potrjen letni 
program vzdrževanja kategoriziranih 
občinskih cest, za kar je zagotovlje-
nih 50 tisoč evrov.

V letu 2017 bo izvedena sanacija 
posedka ob cevnem propustu na od-
seku od železnega mosta do križišča 
na lokalni cesti Breginj–Logje–Robi-
dišče, sanacija poškodovane kamnite 
betonske krone na železnem mostu 
Logje in popravilo litoželeznega po-
krova na cesti pri nekdanji trgovini 

Logje. Na lokalni cesti Kobarid–La-
dra–Kamno bo potekala obnova ka-
mnite ograje pri Napoleonovem mo-
stu in sanacija (peskanje in barvanje) 
ograje na mostu čez Ročico. Med 
vasjo Smast in svetim Lovrencem je 
v načrtu ureditev AB-vezi ob prepu-
stu, na mostu čez Kozjak na lokalni 
cesti Drežnica–Magozd pa čiščenje 
vegetacije. Izvedene bodo tudi manj-
še preplastitve: pod svetim Lovren-
cem, v Sedlu, na cesti do vasi Svino 
in delu Milanove ulice v Kobaridu.

Občina bo sredstva za večje nalož-
be v cestno infrastrukturo črpala iz 
naslova 21. člena Zakona o financi-
ranju občin; namenila jih bo za ure-
ditev javnih poti (odvodnjavanje in 
asfaltacijo) v Breginju in Kobaridu.

Predvidena je tudi sanacija plazu 
Koseč, ki bo vključevala stabilizacijo 
terena in ureditev odvodnjavanja na 
plazišču za preusmeritev murastega 
toka. Izvedena bo, če bodo v držav-
nem proračunu zagotovljena sred-
stva.

Občinski proračun zagotavlja tudi 
sredstva (45 tisoč evrov) za ureditev 
parkirišča pri nekdanji kmetijski tr-

govini v Kobaridu ter širitev obstoje-
čega in urejanje dokumentacije za 
novo parkirišče v Zaročišču.

DOlB
Eden večjih projektov je izgradnja 

centra za daljinsko ogrevanje na le-
sno biomaso (DOLB), za katerega je 
občina že pridobila gradbeno dovo-
ljenje, letos pa je predvidena izvedba 
naložbe, ki je ocenjena na 320 tisoč 
evrov. V teku je priprava dokumen-
tacije za prijavo na razpis za sofinan-
ciranje.

kOMUnAlnA inFRAStRUktURA 
in UReJAnJe JeDeR nASeliJ

Na področju komunalne infra-
strukture bo občina poleg rednega 
vzdrževanja zgradila meteorno kana-
lizacijo v Podbeli in del kanalizacije 
ter črpališča Idrsko. Sredstva so za-
gotovljena tudi za projektiranje ure-
ditve kanalizacije in čistilne naprave 
Livek ter Trnovo ob Soči. Vzporedno 
z drugimi deli se načrtuje rekon-
strukcija vodovoda Staro selo, zame-
njava vodovoda v Breginju, izgradnja 
vodohrana Borjana, rekonstrukcija 
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Kmetijski zadrugi (KZ) Tolmin. Niko-
laj Maver, direktor KZ Tolmin, je ob 
tej priložnosti povedal, da meso, ki 
ga dostavljajo v prenovljeno pre-
hransko enoto, ni nikoli zamrznjeno. 
»Veliko dobaviteljev na tržišču na-
mreč špekulira z zamrznjenim me-
som iz evropskih in svetovnih borz, 
ker preprodajalci tako dosegajo 
velike finančne učinke, za kako-
vost jih pa ne briga,« je opozoril 
Maver ter dodal, da kmetije v Zgor-
njem Posočju letno priredijo več kot 
sedem milijonov litrov mleka in vzre-
dijo okoli 1.300 bikov. »Mleko se 
predela v Mlekarni Planika, živina 
pa se prevzame v klavnici Tolmin. 
Pod strogimi veterinarsko sanitar-
nimi ter okoljskimi standardi se ob-
dela in dostavi v restavracije, kuhi-
nje podjetij, šol in vrtcev ter v naše 
mesnice od Nove Gorice do Bov-
ca.« Pojasnil je še, da je prireja živi-
ne ves čas pod kontrolo, s čimer se 
potrošniku zagotavlja kakovostno 
meso. »Tukajšnja živina je krmljena 
s senom oziroma travno silažo, v 
poletnem času pa se pase na pa-
šnikih. Tak način vzreje in prehra-
ne zagotavlja bolšji okus in struk-
turo mesa. Odkup našega mesa, 
katerega proizvajalci so posoški 
kmetje, zagotavlja tudi obstoj kme-
tij v Posočju, za kar smo Hidrii AET 
še posebej hvaležni,« je dodal di-
rektor KZ Tolmin.

Ker si družba Hidria AET prizadeva, 
da bi živela v sožitju z okoljem, si bo 
tudi v prihodnje prizadevala za 
zdravje in dobro počutje zaposlenih 
kot tudi za čim boljšo podporo ter 
sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Barbara Rutar, strokovna sodelavka za 
kadre, Hidria AET

ZADOVOLJNI S PRETEKLIM 
DELOM
Kobarid – Članstvo krajevne organi-
zacije Združenja borcev (ZB) Koba-
rid je na zboru pozitivno ocenilo de-
lo organizacije v preteklem letu. Po-
leg tradicionalne spominske slove-
snosti v počastitev bojev v Krnskem 
pogorju na Planini kuhinja je bil lani 
organiziran pohod po poti narodne-
ga heroja Marka Redelonghija. 
Slednja vodi iz Zapotoka v Benečiji 
do Brdc nad Breginjem, kjer je Re-
delonghi sklenil svojo partizansko 
pot. Poleg tega so v Breginju lan-
skega aprila predstavili tudi njegovo 
življenjsko pot. Novembra je v Koba-
ridu odmeval koncert partizanskih in 
domoljubnih pesmi. Ne gre pa poza-
biti na stalno skrb za spominska obe-
ležja; lani so jih na novo uredili in ob-
novili v Sužidu, vasi Ladra, pri poko-
pališču v Kobaridu in v Benečiji v va-
si Štoblank. Dobrodošla je bila tudi 
postavitev oglasne deske, ki člane 

sproti informira o dogodkih tekom 
leta. Preteklo leto pa je minilo tudi v 
izboljšanem in poglobljenem sodelo-
vanju z Vsedržavnim združenjem par-
tizanov Italije (ANPI) Nadiških dolin 
in Čedada. To kaže na skupno zani-
manje po negovanju odporniškega 
gibanja na obeh straneh meje.

Zaradi smrti starejših in s tem zmanj-
ševanja članstva v nekaterih krajev-
nih organizacijah so se h Krajevne-
mu odboru (KO) ZB za vrednote 
NOB Kobarid priključile organizacije 
iz Starega sela, Idrskega in Bregi-
nja. Trenutno organizacija šteje 80 
članov, od katerih je 33 žensk. Veči-
na članov je že upokojenih, deset 

pa jih je še delovno aktivnih. V letu 
2016 so umrli štirje člani, na novo 
pa je bilo sprejetih osem.
Za dobro delo je Zveza združenj 
borcev za vrednote NOB Slovenije 
KO ZB Kobarid podelila zlato plake-
to, ki je organizaciji dala še dodaten 
zagon pri delu.
Letos se nam, poleg skrbi za obelež-
ja NOB in poglabljanja stikov z ANPI, 
7. maja obeta drugi pohod po poti 
Marka Redelonghija. Čaka nas tudi 
organizacija tradicionalne slovesno-
sti na Planini kuhinja, ki bo 10. sep-
tembra. Za 1. november pa bo KO 
svojemu namenu predal obnovljeno 
in z novimi imeni padlih dopolnjeno 

ČLANSTVO KRAJEVNE ORGANIZACIJE ZDRUŽENJA BORCEV KOBARID je na zboru pozitiv-
no ocenilo delo organizacije v preteklem letu. Foto: J. A.
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dela vodovoda Podbela in redno na-
ložbeno vzdrževanje na vodovodnih 
sistemih z oštevčenjem naselij, tele-
metrijo ter ureditvijo merilnih mest 
v vodohranih in zajetjih.

Za nadaljevanje naložbe na poko-
pališču Drežnica, urejanje severoza-
hodnega dela zemljišča z ureditvijo 
odvodnjavanja in izvedbo teras z 
grobnimi polji so v proračunu zago-
tovljena sredstva v višini 10 tisoč 
evrov.

Občina bo nadaljevala tudi z ure-
janjem kobariškega trga med župni-
ščem in severno fasado cerkve. Po-
vratna in nepovratna sredstva za to 
naložbo, ki znaša 180 tisoč evrov, bo 
občina črpala iz 21. člena Zakona o 
financiranju občin. V prihodnjih me-
secih bo potekala ureditev okolice 
novega kostanja s postavitvijo klopce 
in odstranitvijo korenin starega ko-
stanja.

Občina bo letos pristopila k izved-
bi idejnega ureditvenega načrta za 
vas Vrsno. Skladno s potrjenim idej-
nim načrtom za vas Breginj pa bo 
pristopila k prvi fazi ureditve vaškega 
jedra v Breginju, s katero bo kandi-

dirala na javnem pozivu LAS Dolina 
Soče za pridobitev sredstev iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.

šPORt in RekReACiJA
V času poletnih šolskih počitnic bo 

v kobariški telovadnici potekala dru-
ga faza rekonstrukcije garderob s 
sanitarijami, ki bo obsegala dokonč-
no ureditev ostalih dveh garderob in 
sanitarij v pritličju ter prvem nadstro-

pju telovadnice. Naložba je sofinan-
cirana s sredstvi Fundacije za šport. 
V proračunu so zagotovljena tudi 
sredstva za sofinanciranje programov 
izvajalcev letnega programa športa v 
višini 23.800 evrov. Razpis je bil za-
ključen konec marca, prejemniki 
sredstev pa bodo kmalu pozvani k 
podpisu pogodb.

Tri tisoč evrov je občina namenila 
za ureditev garderob v športnem 

objektu na Livku. Podprla pa je tudi 
prijavo Planinskega društva Koba-
rid, ki je prepotrebno razširitev pla-
ninske koče na planini Kuhinja prija-
vilo na razpis Fundacije za šport.

kUltURnOZGODOVinSkA DeDi-
ščinA

Občina se zaveda pomena kultur-
nozgodovinske dediščine, zato je v 
proračunu zagotovila sredstva za pri-
pravo poskusnega in nato tudi konč-
nega dosjeja za vpis Poti miru od Alp 
do Jadrana na UNESCOV seznam 
svetovne dediščine. Podprla bo tudi 
postavitev spominskega obeležja 
vsem padlim na soški fronti – Evrop-
skega parka spomina. Projekt, kate-
rega vodilni partner je Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju«, je 
bil prijavljen na razpis Programa čez-
mejnega sodelovanja Italija-Sloveni-
ja.

nAGRADe nOVOROJenCeM in Di-
PlOMAntOM

Tako kot v prejšnjih letih so v pro-
računu zagotovljena sredstva za ob-
daritev novorojencev. Višina enkratne 

DRUGA FAZA REKONSTRUKCIJE GARDEROB S SANITARJAMI bo v kobariški telovadnici 
potekala v času poletnih počitnic. Obsegala bo dokončno ureditev ostalih dveh garderob in 
sanitarij v pritličju ter prvem nadstropju telovadnice.

UDELEŽENCI SESTANKA so v želji po boljšem informiranju ob koncu sklenili, da vsaka stran 
pripravi predloge proslav in srečanj, ki se bodo na skupnem prostoru ob meji odvijala v letu 
2017. Na podlagi tega bo izdelan dvojezični koledar prireditev. Foto: Nataša Hvala Ivančič

tablo na grobnici. Pri obnovi grobni-
ce na kobariškem pokopališču je 
članom z izdatno finančno pomočjo 
na pomoč priskočila Občina Koba-
rid. V načrtu za letošnje leto pa je tu-
di začetek dejavnosti, vezane na 75-
letnico praznovanja Kobariške repu-
blike, ki bo septembra 2018.
Vojko Hobič, predsednik KO Združenja 
borcev za vrednote NOB

DOGOVOR O MEDSEBOJNEM 
SODELOVANJU 
Kobarid – Na pobudo slovenske 
strani so se konec preteklega leta 
srečali predstavniki Vsedržavnega 
združenja partizanov Italije (ANPI) iz 
Videmske pokrajine in Zveza zdru-
ženj borcev (ZZB) za vrednote NOB 
Severno Primorske. Predsednik AN-
PI Videmske pokrajine Dino Spang-
hero in predsednik ANPI Čedad 
Elio Nadalutti sta orisala stanje v 
Italiji po zavrnjenem referendumu, ki 
je privedel do odstopa vlade. Priza-
devanja članstva ANPI proti spre-
membam so se pozitivno odrazila na 
izidu referenduma. Kot domačin je 
prisotne pozdravil Rok Uršič, pred-
sednik Združenja za vrednote NOB 
Bovec, Kobarid, Tolmin. O politični 
situaciji v Sloveniji je spregovoril 
Štefan Cigoj, član Sveta ZZB za 
vrednote NOB Slovenije. Opozoril je 

na stalna prizadevanja nekaterih 
strank po omadeževanju organizaci-
je zveze borcev, njenih pridobitev 
med narodnoosvobodilnim bojem 
(NOB) ter težnje po rehabilitaciji do-
mobranstva in kolaboracije.

Na sestanku je bilo govora o do-
brem sodelovanju med organizacija-
mi ANPI in ZZB. Podprti so bili s 
konkretnimi skupnimi že izvedenimi 
dejavnostmi, kot so Pohod po poti 
Marka Redelonghija, organizacija 
koncerta partizanskih pesmi, ude-
ležba na spominskih slovesnostih na 
obeh straneh meje. V želji po še 

boljšem informiranju so udeleženci 
sestanka ob koncu sklenili, da vsa-
ka stran pripravi predloge proslav in 
srečanj, ki so pomembna za obe or-
ganizaciji ter se bodo na skupnem 
prostoru ob meji odvijala v letu 
2017. Na podlagi tega bo izdelan 
dvojezični koledar prireditev.

Ob koncu so sklenili, da bo taka 
oblika srečevanja in sodelovanja v 
prihodnje postala stalna oblika delo-
vanja obeh organizacij ob meji.

Vojko Hobič, predsednik KO Združenja 
borcev za vrednote NOB

PODE@ELSKE @ENE NA 
OB^NEM ZBORU V PLANIKI
Kobarid – Članice Društva podežel-
skih žena Gornjega Posočja so se 
10. marca, le dva dni po dnevu žena, 
zbrale na občnem zboru v prostorih 
Planike Kobarid. Vodstvo mlekarne 
je za udeleženke pripravilo ogled 
muzeja Od Planine do Planike. Po 
uradnem delu občnega zbora kmeč-
kih žena, ki so svoje cilje in življenjsko 
energijo namenile pridelavi zdrave slo-
venske hrane, je bil v veliki dvorani mu-
zeja organiziran družaben dogodek.

Zunanji sodelavci planiškega muzeja 
so pripravili diaprojekcijo filma z na-
slovom Življenje naših žena skozi 
čas. Udeleženke zbora, ki se jim je 
pridružilo tudi več drugih poslušalk 
in peščica moških, je pozdravil ko-
bariški župan Robert Kavčič. Vodi-
telj prireditve Matej Kavčič, monter 
Igor Gabršček in avtor filma Pavel 
Četrtič so v sliki in besedi prikazali 
težko ter prevečkrat podcenjeno de-
lo kmečkih žena v času pregnanstva 
med prvo svetovno vojno in medvoj-
nem ter povojnem obdobju. Zgodo-
vinarka dr. Petra Testen je program 
popestrila s pripovedjo o prehrani in 
receptih z začetka preteklega stole-
tja ter časa povojnega pomanjkanja. 
Udeleženke so s pripovedovanjem 
družinskih zgodb starih mater in mam 
obogatile popoldansko prireditev.
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denarne pomoči znaša 200 evrov na 
otroka; skladno s Pravilnikom o do-
delitvi enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Kobarid jo dolo-
či in potrdi občinski svet.

Proračun zagotavlja sredstva za 
enkratno denarno nagrado diploman-
tom, magistrom in doktorjem, ki 
imajo stalno prebivališče v občini 
Kobarid. Nagrado v višini 100 evrov 
občina podeli na podlagi veljavnega 
pravilnika. Prvo letošnje srečanje di-
plomantov bo predvidoma 21. aprila, 
poziv diplomantom pa bo objavljen 
na spletni strani občine.

Zagotovljena so tudi sredstva za 
občinske nagrade in priznanja, ki se 
podeljujejo ob občinskem prazniku. 
Javni poziv za podelitev nagrad in 
priznanj bo objavljen na občinski 
spletni strani.

OBčinA PODPiRA šteVilne PRi-
ReDitVe

Za dogajanje na Kobariškem obči-
na namenja 41 tisoč evrov, od tega 
bo osem tisoč razdeljenih na podlagi 
javnega razpisa, ki je bil letos na po-
budo organizatorjev dogodkov obja-
vljen takoj po sprejetju proračuna. 

Prejemniki bodo že v maju v podpis 
prejeli pogodbe o sofinanciranju. Za 
večje dogodke in dogodke, ki jih or-
ganizira ali soorganizira Občina Ko-
barid, je v proračunu zagotovljenih 
33 tisoč evrov. Letošnje leto bo za-
znamovala obeležitev stoletnic prve 
svetovne vojne. Osrednji dogodek, 
koncert vojaških orkestrov iz več dr-
žav, bo 9. julija na kobariškem trgu. 
Organizirali in podprli ga bodo Naci-
onalni odbor za obeleževanje 100-
letnic 1. svetovne vojne, Ministrstvo 
za obrambo, Ministrstvo za kulturo, 
Občina Kobarid, Ustanova »Fundaci-

ja Poti miru v Posočju«, Kobariški 
muzej, Posoški razvojni center, po-
tekal pa bo pod pokroviteljstvom 
predsednika države Boruta Pahor-
ja.

Kulturno in turistično dogajanje v 
občini bodo obogatili tradicionalni 
dogodki: Kobariški sejem s Kobari-
škim tekom, Poletje v naročju Krna, 
Poletje v Kobaridu, Poletje ob Nadiži, 
Jestival okusov in umetnosti ter šte-
vilni drugi (več o dogajanju spre-
mljajte na spletni strani občine 
www.kobarid.si).
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Na delavnice 
Ve~generacijskega centra 
Gori{ke v Kobarid

Večgeneracijski center (VGC) Gori-
ške, o katerem lahko več preberete 
na strani 5, tudi v Kobaridu ponuja 
različne preventivne programe, na-
menjene družinam, posameznim 
družinskim članom, starejšim in dru-
gim ranljivejšim skupinam družbe. V 
okviru centra se izvajajo številne de-
javnosti, s poudarkom na socialnem 
vključevanju, izobraževanju in med-
kulturnem ter medgeneracijskem 
povezovanju. Vključitev vanje je pro-
stovoljna in za udeležence brezplač-
na.

VGC Goriške je svoj prostor v Ko-

Utrinki

OBČINA ZAGOTAVLJA TUDI SREDSTVA ZA OBDARITEV NOVOROJENCEV, DIPLOMANTOV IN OBČINSKIH NAGRAJENCEV.

Srečanje so popestrile pevke ljudskih 
pesmi iz skupine Korenine pod vod-
stvom Majde Luznik in Marica Krajnc
z recitacijo ljudskih pesnikov. Ob za-
ključku druženja se je direktorica Mle-
karne Planika Anka Miklavič Lipuš-
ček kmečkim ženam zahvalila za obisk, 
sodelavkam in zunanjim ustvarjalcem 
pa za organizacijo kulturne prireditve, 
ki so jo navzoči zaključili z okusnim 
prigrizkom planiških sirov.
Organizatorji dogodka

Foto: arhiv Mlekarne Planika Kobarid
DRAGE @ENE,  
ISKRENE ^ESTITKE!
Most na So~i – Že prvi dan po zim-
skih počitnicah je bilo na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči vse v rožicah: 
rožice kot košarice, rožice na čestit-
kah, rožice na steblih … Eni učenci 
so ustvarjali pri pouku, drugi v po-
daljšanem bivanju, njihov cilj pa je 
bil skupen: razveseliti drage mame, 
sestre, učiteljice, šolske delavke …
V sredo, na praznični dan, so učen-
ci že pred poukom stopili v akcijo in 

najprej pričakali ženske, ki so pripe-
ljale v šolo svoje otroke. Med odmo-
rom so se spomnili na šolske delav-
ke, ki se jim med letom premalokrat 
zahvalijo za trud. Po pouku pa so na-
daljevali z obdarovanjem še po Mo-
stu na Soči. Pomagali so prostovolj-
ci – učenci predmetne stopnje. Z le-
po mislijo so privabljali nasmehe na 
obraze: »Drage dame naše, naj bo 
danes vse po vaše. Rožico vam po-
darimo, srečo in zdravje zaželimo.«
Mojca Florjančič, učiteljica na OŠ Most 
na Soči 

PILOTNI PROJEKT MALA HI[A
Tolmin – Pred letom dni ste lahko v 
SOČAsniku brali prispevek o skupini 
šestih študentk, ki si je želela pope-
striti ponudbo dejavnosti za najmlajše 
prebivalce občine Tolmin. Stremele 
smo k ustanovitvi centra za otroke, ki 
bi omogočal dodatni javni prostor za 
vsakodnevno preživljanje prostega ča-
sa v družbi sovrstnikov. Morda je takrat 
marsikdo pokazal s prstom in rekel, 
kako naivna ter domišljava so dekle-
ta iz Male hiše. Naša želja in vztraj-
nost pa sta bili dovolj veliki ter gore-

či. S februarjem smo začele z izvaja-
njem trimesečnega pilotnega projek-
ta centra za otroke v občini Tolmin.
Tako smo 3. februarja organizirale 
družabni dogodek ob začetku pro-
jekta, na katerem smo predstavile 
projekt centra za otroke Mala hiša. 
Pozdravila sta nas tolminska podžu-
panja Martina Kenda in vodja od-
delka za družbene dejavnosti na 
Občini Tolmin mag. Matjaž Kos. 
Poleg Občine Tolmin, ki nam že od 
začetka stoji ob strani in nas finanč-
no podpira, ima pomembno vlogo 
tudi direktor Zavoda za kulturo, 
šport in mladino občine Tolmin 
Branko Velišček, saj je naš center 
v njihovih prostorih.
Projekt Mala hiša otrokom ponuja 
priložnost za druženje s prijatelji, 
igro, pisanje domače naloge, pogo-
vor o stvareh, ki so jim pomembne. 
Dve uri sta posvečeni usmerjeni de-
javnosti (izmenjujejo se tematske 
delavnice, športne aktivnosti, dru-
žabne igre, pogovori ...). S svojimi 
dejavnostmi želimo prispevati k iz-
boljšanju pogojev za otrokov razvoj, 
pomagati pri vključevanju med vr-
stnike in širše socialno okolje ter 

UČENCI MOSTARSKE OSNOVNE ŠOLE SO 
OB DNEVU ŽENA Z ROŽICAMI OBDARILI 
ŽENSKE in jim z lepo mislijo privabili nasmeh 
na obraze. Foto: arhiv šole
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UREJENO DOSTOPNO MESTO ZAROČIŠČE, kjer je od 1. aprila do 31. oktobra treba plačati 
nadomestilo za parkiranje.

Utrinki

baridu našel v Domu Andreja Man-
frede, ki je odprt izmenično ob sre-
dah in petkih od 7. do 15. ure. V tem 
času potekajo tudi delavnice, ki jih iz-
vaja Posoški razvojni center (PRC) – 

mesečni napovednik lahko spremlja-
te na spletnih straneh občine in PRC 
ter na občinski Facebook strani. Iz 
okoliških vasi se v VGC Goriške v 
Kobarid lahko pripeljete z avtobu-

som, vozni red pa je objavljen na 
spletni strani Občine Kobarid (urnik 
je bil objavljen tudi v prejšnji številki 
SOČAsnika). Avtobus pripelje in od-
pelje izpred Doma Andreja Manfrede, 
cena enosmerne vozovnice pa znaša 
0,50 evra.
Nataša Hvala Ivančič

Pobiranje nadomestila na 
urejenem dostopnem mestu 
Zaro~i{~e

Z Odlokom o spremembah in do-
polnitvah Odloka o prometnem in 
obrežnem režimu na območju občine 
Kobarid je poenoten način in višina 

plačevanja nadomestila za uporabo 
urejenih dostopnih mest, kamor spa-
da tudi urejeno dostopno mesto Za-
ročišče. Višina urnega nadomestila 
znaša en evro, cena dnevnega nado-
mestila pa osem evrov. Nadomestilo 
se bo skladno z Odlokom o prome-
tnem in obrežnem režimu na obmo-
čju Občine Kobarid začelo pobirati 1. 
aprila. Plačuje se ga do 31. oktobra 
vsak dan od 9. do 19. ure. Poravnati 
ga je mogoče na parkomatu, ki je 
nameščen na urejenem dostopnem 
mestu Zaročišče. Ta sprejema zgolj 
kovance in denarja ne vrača.

Dostopno mesto Zaročišče je na-

V SPOMIN  
MARIJANU STRESU 

Januarja se je v 67. letu starosti po-
slovil častni občan Občine Kobarid 
Marijan Stres. Bil je član občin-
skega sveta, aktiven v odborih in 
komisijah, pa tudi aktualen pred-
sednik Krajevne skupnosti Koba-
rid. S predanim delom je veliko 
doprinesel k razvoju občine. Za 
dolgoletno požrtvovalno delo na 
področju gasilstva, še posebej za 
delo z mladimi gasilci, je leta 
1999 prejel plaketo Občine Koba-
rid in jo leta 2015 dopolnil z na-
zivom častni občan.

Stres je bil izjemen človek, ki je 
svoje osebno življenje in poslan-
stvo podredil potrebam širše 
družbene skupnosti, gasilstvu ter 
civilni zaščiti. Bil je poveljnik 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Kobarid, Gasilske zveze Kobarid, 
Civilne zaščite Občine Kobarid in 
Gasilske zveze Slovenije – Sever-
no Primorske regije, kasneje pa 
tudi njen predsednik. Prejel je 
številne nagrade in priznanja – le-
ta 2009 najvišje gasilsko prizna-
nje Matevža Haceta.

Glasno si je prizadeval za ohra-
njanje Kobarida in vsega, kar je 
povezano z njim. Bil je kritičen 
do naše skromnosti zavedanja, 
kaj imamo in kje živimo. Hvale-
žni smo mu za vse, kar je naredil 
dobrega za naše ljudi in okolje. 

Za vedno nas je zapustil tudi le-
opold šekli - Poldi, pesnik in 
prejemnik občinskega priznanja v 
letu 2011.
Nataša Hvala Ivančič

Foto: T. Š. F.

preventivno delovati v smeri prepre-
čevanja težav v obdobju odraščanja.
Pogoji za vključitev so stalno bivali-
šče v občini Tolmin, prostovoljna od-
ločitev in motivacija osnovnošolske-
ga otroka ter soglasje staršev ozi-
roma skrbnikov. Vključenost v cen-
ter je za otroke brezplačna. Pridruži-
te se nam lahko vsak ponedeljek in 
petek med 12. in 18. uro na Dijaški 
ulici 12 c v Tolminu.
Ustanoviteljice centra za otroke Mala 
hiša

IZVOLILI NOVO VODSTVO 
ZVEZE DRU[TEV TEHNI^NE 
KULTURE
Zatolmin – Na rednem letnem zbo-
ru so se 24. februarja zbrali člani iz 
vseh društev, ki so včlanjena v Zve-
zo društev tehnične kulture (ZOTK) 
Posočja Tolmin. Pridružil se jim je 
tudi župan Občine Tolmin Uroš Bre-
žan, ki je pohvalil polnost udeležbe 
in trud, ki povečuje prepoznavnost 
zveze.

Poročilo o delu za leto 2016 je po-
kazalo, da so vsa društva dejavna 
skozi individualne programe, ki 
spodbujajo medsebojno povezova-
nje, nekatera pa ga pletejo tudi z 
društvi onkraj državne meje. Vsa de-
lujejo v širšem interesu, posamezna 
so vključena v sistem Civilne zaščite 
občine Tolmin. Veliko sredstev na-
menjajo izobraževanju.

Pa naj naštejemo le nekaj utrinkov iz 
njihovega delovanja:
• Avto moto društvo Tolmin je izvaja-
lo predavanja in delavnice s podro-

NA REDNEM LETNEM OBČNEM ZBORU Zveze društev tehnične kulture Posočja Tolmin so 
bili prisotni predstavniki vseh v zvezo vključenih društev. Foto: Alenka Zgaga

čja prometne preventive in vzgoje 
od vrtcev do srednjih šol. • V Dru-
štvu za prosto letenje Posočje so 
pridobili tri zmajarske pilote in dva 
inštruktorja letenja. • Društvo za 
podvodne dejavnosti Tolmin je izve-
dlo več tečajev potapljanja in podvo-
dne fotografije. • Jamarska sekcija 
Planinskega društva Tolmin je sku-
paj z angleškim klubom ICCC razi-
skala 1,7 kilometra novih podzemnih 
sistemov na Tolminskem Migovcu. • 
Društvo radioamaterjev Soča Tolmin 
se je izkazalo v več zahtevnih akci-
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Z GLEDALIŠKO PREDSTAVO KLJUČ, KLJUČ, s katero so Benečani nasmejali občinstvo, so se 
zaključili 10. Beneški dnevi in s tem program meseca kulture.

menjeno osebnim vozilom, motor-
nim kolesom in bivalnim vozilom. 
Avtobus se lahko brezplačno ustavi 
največ 15 minut.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Mesec kulture v Kobaridu
Tudi letos je Občina Kobarid v fe-

bruarju organizirala in združila šte-
vilne dogodke, ki bogatijo tako kul-
turno kot družabno dogajanje na 
Kobariškem. Mesec kulture je odprla 
Revija pevskih zborov Zgornjega Po-
sočja, ki jo je organizirala tolminska 
izpostava Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti. Oder kobariškega 
kulturnega doma so 3. februarja za-
vzeli pevke in pevci od Baške grape do 
Bovškega, ki so svoje nastope sklenili 
s skupno pesmijo Vstala Primorska.

V okviru slovenskega kulturnega 
praznika je v Domu Andreja Man-
frede svoja vrata odprl Kobariški knji-
žni sejem, ki ga tradicionalno organi-
zira kobariška knjižnica. Pester izbor 
rabljenih knjig za odrasle in otroke 
je privabil številne ljubitelje literature.

člani Igralske skupne Drežnica so 

na odru Kulturnega doma Kobarid 
odigrali tragikomedijo Poslednja želja 
Rozalije M., avtorice Vike šuštar. 
Mentor predstave je bil Jaša Jamnik, 
režija pa je bila v rokah Igralske sku-
pine Drežnica. Zgodba pripoveduje 
o sorodnikih pokojne Rozalije Muč-
nik, ki so prejeli vabilo odvetniške 
pisarne, da se zberejo v hiši pokojne 

tete, kjer se bo prebrala njena oporo-
ka. Sorodniki so vedeli, da kdor bo 
zamudil le minuto, se bo za dedišči-
no obrisal pod nosom. Teta Rozalija, 
ki je bila vedno polna presenečenj, 
je zanje poskrbela tudi po svoji smr-
ti. Gledališko tragikomedijo si je ogle-
dal tudi kobariški župan Robert kav-
čič, ki je bil nad predstavo in njeno 

izvedbo navdušen. Najmlajši so si 
ogledali otroško gledališko predstavo 
Sovica Oka v izvedbi Igralske skupi-
ne Vrtinec iz Bovca.

Mesec kulture se je zaključil s tra-
dicionalnimi 10. Beneškimi dnevi, ki 
so se začeli 23. februarja v Špetru in 
zaključili naslednjega dne v Kobari-
du. Kuratorka muzeja Donatella Rut-
tar je predstavila nove vsebine mu-
zeja SMO (Slovenskega multimedial-
nega okna). Sledil je pogovor Kjer je 
volja, tan je pot; z Zdravkom likar-
jem se je pogovarjala podpredsedni-
ca Inštituta za slovensko kulturo 
Živa Gruden. Zanimiv pogovor o 
življenju, delu in pogledih na čezmej-
no sodelovanje so s pesmijo popestri-
li pevci Fajna banda pod vodstvom 
Davida klodiča. Zbrane je pozdravil 
župan Občine Špeter Mariano Zu-
fferli.

V petek so se Beneški dnevi nada-
ljevali v Kobaridu, kjer je obiskovalce 
na začetku pozdravil kobariški žu-
pan. Poudaril je pomen čezmejnega 
sodelovanja na vseh področjih življe-
nja in dela. Ob tej priložnosti se je 

RADOVEDNE ZELIŠČARICE ob zeliščni spirali ob stavbi Rdečega križa v Tolminu.

jah, praznovalo je tudi 50-letnico 
delovanja. • CB Radio klub Pore-
zen-Krn je organiziralo lastna tekmo-
vanja in se odzivalo na vabila klubov 
po Sloveniji in na Hrvaškem. • Dru-
štvo Baška dediščina (DBD) je prese-
glo letni načrt dela za dve prireditvi in 
dve delavnici in prejelo bronasto pri-
znanje ZOTK Slovenije za ohranjanje 
dediščine in zahvalo Občine Tolmin. 
• Modelarski klub Tolmin se je ude-
ležil kar 18 tekem širom po Evropi. 

Na občnem zboru so izvolili nove or-
gane zveze. Za dobo dveh let bo 
predsednik ZOTK in predsednik 
upravnega odbora Franci Peternelj 
iz DBD. Načrt dela so naravnali na 
utečene tirnice, društva pa se bodo 
še naprej trudila za čim večjo dejav-
nost in sodelovanje.
Olga Zgaga, članica DBD

ZELO USPE[NO LETO 
RADOVEDNIH ZELI[^ARIC
Poso~je – Za Radovednimi zeliščari-
cami je zelo uspešno prvo leto orga-
niziranega delovanja. V letu 2016 je 
sekcija Kulturnega društva podežel-
skih žena Gornjega Posočja (KD 
PŽGP) štela 39 članic. Na rednih 
mesečnih srečanjih so načrtovale iz-
vedbo dejavnosti in razdelile zadolži-
tve. Ob čaju in domačem zeliščnem 
pecivu so si izmenjevale izkušnje pri 
delu z zelišči, se poučile o čajnih 

mešanicah in izdelavi zeliščnih pri-
pravkov. Teme predavanj, ki so jih 
organizirale, so se nanašale na tra-
dicijo zeliščarstva, lajšanje zdrav-
stvenih težav z zdravilnimi rastlinami, 
uporabo vrtnin in poljščin v zdravilne 
namene, zdravilne učinke smole ter 
zdravilne lastnosti začimb. Devet 
članic se je v stiškem samostanu 
udeležilo tridnevnega zeliščarskega 
seminarja z vrhunskimi predavatelji.

Poudarek njihovih dejavnosti je bil 
na nabiranju zelišč. Marca so nabi-
rale čemaž. Zaradi hladne in dežev-
ne pomladi so se ponovno podale 
na teren šele konec maja. Pod vod-
stvom izkušenejših članic so v naravi 

vse do oktobra spoznavale rastišča 
zdravilnih rastlin in nabirale arniko, 
plahtico, malinjak, ranjak, tavžentro-
žo, brezove liste, pelin … Posebno 
doživetje je bilo nabiranje gline v Na-
diži, kjer so si pripravile zdravilne 
obloge iz gline in se nastavile avgu-
stovskemu soncu.

Na delavnicah so spoznale parno 
destilacijo zelišč, pridobivanje hidro-
latov in eteričnih olj, se naučile izde-
lati naravna mila, kopalne kroglice in 
naravni balzam za ustnice. Skozi vse 
leto so v parku ob stavbi Rdečega 
križa, Območnega združenja Tolmin 
oskrbovale in urejale zeliščno spira-
lo. Letos bodo na dodatnih gredicah 

zasadile zelišča za promocijske 
predstavitve sekcije.
Poučne so bile tudi strokovne ek-
skurzije. Odpravile so se v zeliščni 
park Histria Aromatica v Istro, na fe-
stival sivke na Kras, v Zeliščni center 
Grgarske Ravne in na razstavno-pro-
dajna sejma v Celje (Altermed) ter 
Ljubljano (Narava-zdravje).
Izdatno so prispevale k pripravi, iz-
vedbi in promociji prireditve ob pra-
znovanju 40-letnice KD PŽGP, za 
kar gre zahvala tistim članicam sek-
cije, ki so bile v to vključene. Leto 
so strnile z adventno čajanko in za-
bavnimi igricami z »zeliščnimi« na-
gradami.
Besedilo in foto: Mojca Rutar,  
članica sekcije

SVETOVNI DAN TURISTI^NIH 
VODNIKOV MALO DRUGA^E
Podbrdo – Lokalna turistična vodni-
ca in članica Društva regionalnih tu-
rističnih vodnikov Slovenije Alenka 
Zgaga ob svetovnem dnevu turistič-
nih vodnikov ni povabila na brez-
plačno vodenje, kot večina članov 
društva, ampak je v sodelovanju z 
Društvom Baška dediščina (DBD) v 
turistično manj poznanem Podbrdu 
domačine povabila na prireditev Izzi-
vi lokalnega vodnika v Baški grapi.

Najprej je tukajšnjo vodniško službo 
predstavila z vidika obstoječe zako-
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Foto: T. Š. F.

KOBARIŠKI SOUR NKI so tudi letos na pustno soboto zavzeli kobariški trg.

osebno zahvalil pobudnici Beneški 
dni Vidi škvor in ji podaril šopek 
slovenskega cvetja. Škvorova je spre-
govorila o kulturnem sodelovanju z 
Benečijo in se spomnila začetkov, ko 
so se iz Breginja selili tako na Livško 
kot Drežniško in kasneje v sam cen-
ter občine, v Kobarid. Tako kot pre-
tekla leta smo v sklop Beneških dni 
vključili tudi predstavitev Trinkovega 
koledarja, ki ga je predstavila uredni-
ca iole namor.

10. Beneški dnevi in s tem pro-
gram meseca kulture so se zaključili 
z gledališko predstavo Beneškega 
gledališča Ključ, ključ, s katero so 
Benečani nasmejali občinstvo.

Mesec kulture so spremljala tudi 
številna tradicionalna pustovanja po 
Kobariškem, ki so v naše kraje priva-
bila številne obiskovalce – v vasi pod 
Krnom sta vabila Rawnsk in Drežni-
ški pust, na Vrsno Vrsnsk pust, v 
Kobarid kobariški sour nki, o katerih 
si lahko preberete v naslednjem pri-
spevku.

Besedilo in foto: 
Nataša Hvala Ivančič

Kobari{ki trg zavzeli sour nki
Starosvetne maske so predkrščan-

ske. Na Kobariškem so se do dana-
šnjih dni ohranile v Drežnici, Drežni-
ških Ravnah in Magozdu, do leta 
1952 pa tudi na Vrsnem in v Kobari-
du. »Lansko leto smo po 64 letih obu-
dili starosvetno masko sour nkov 
(soure) in jo pripeljali na kobariški 
plac, nazaj med ljudi in med mlade 
rodove. Zelo veseli smo bili, da smo 
staro šego in navado oteli pozabe,« 
navdušeno pripoveduje Vilma Pur-
kart iz Zavoda Feniks, glavna pobu-
dnica obuditve kobariške pustne 
maske. Glede na pozitiven odziv do-
mačinov, ljubiteljev pusta in medijev, 
je omenjeni zavod letos ponovno 
združil številne prostovoljce in ob 
podpori Občine Kobarid, študijskega 
krožka Posoškega razvojnega centra, 
Krajevne skupnosti Kobarid in Turi-
stičnega društva Kobarid organiziral 
pustovanje. Na številnih ustvarjalnih 
delavnicah, kjer so nastajali pustni 
kostumi in okraski, so se rodile ideje 
za izvedbo iger ter skeča. Svoj del so 
doprinesle članice skupine Nitke, 

udeleženci na delavnicah Večgenera-
cijskega centra Goriške in Centra za 
socialno delo Tolmin, člani študijske-
ga krožka, učenci Osnovne šole Si-
mona Gregorčiča Kobarid in člani 
Zavoda Feniks, ki so ves čas bdeli 
nad celotno izvedbo dogodka.

Organiziran kobariški pustni spre-
vod so sestavljali ta pru, sour nki, 

mladi sour nki, ta stara dva, ta lepa 
dva, ciganska družba in številne no-
vodobne maske. Potekal je po Gre-
gorčičevi in Krilanovi ulici do osre-
dnjega trga, kjer se je odvijal osrednji 
program s skečem, zabavnimi pustni-
mi igrami in plesom, ki je na prizo-
rišče privabil številne obiskovalce.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

nodaje in nakazala težave, s katerimi 
se v specifičnem okolju, kot je Ba-
ška grapa, srečuje. Nato jih je skozi 
projekcijo seznanila z vsebino turi-
stičnih programov, skozi katere obi-
skovalcem – turistom odkriva kultur-
no dediščino in naravne lepote Ba-
ške grape. Pri tem je poudarila, ka-
ko pomembno je sodelovanje z dru-
gimi društvi in ponudniki hrane ter 
prenočišč.

Dotaknila se je tudi resolucije Gene-
ralne skupščine Združenih narodov. 
Ta je namreč leto 2017 razglasila za 
mednarodno leto trajnostnega turiz-
ma za razvoj, ki temelji na odgovor-
nem ravnanju posameznika v družbi, 

IZZIVI LOKALNEGA VODNIKA V BAŠKI 
GRAPI – Alenka Zgaga z gostom večera To-
mažem Humarjem.

torej tudi turističnega vodnika. 
Spodbuja pa tudi k boljšemu med-
sebojnemu razumevanju in razume-
vanju ter spoštovanju različnih kultur 
in jezikovne raznolikosti. Vse to je na 
svoji 209 dni dolgi poti s kolesom 
okoli sveta nesebično sprejemal in 
upošteval tudi gost večera Tomaž 
Humar. Podvig je zmogel kot naj-
mlajši človek na svetu in dotedanji 
rekord Britanca Toma Daviesa iz 
avgusta 2015 izboljšal za pet dni. O 
svoji poti je še isto leto napisal knji-
go Svet ni meja. Ob več kot uro dol-
gem sprehodu skozi potovalne dni 
je obiskovalce presenetil s svojo 
umirjenostjo, pozitivnostjo in bogato 
ter iskreno besedo.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, članica 
DBD

NAGRADA ZA NAJVE^JI 
DOSE@EK V JAMARSTVU PRI 
NAS
Ljubljana – Dan pred dnevom žena 
je Društvo za raziskovanje jam 
(DZRJ) Ljubljana podelilo 12. nagra-
do za največji dosežek v Slovenske-
mu jamarstvu za leto 2016. Med šti-
rimi jamarskimi klubi, potencialnimi 
prejemniki nagrade, se je med kan-
didati za Sistem Migovec, v sodelo-
vanju z londonskim Imperial College 
Caving Club, potegovala tudi Jamar-
ska sekcija Planinskega društva (JS 

TOLMINSKI JAMARJI S PUTICKOVIM KIP-
CEM. Nagrado za največji jamarski dosežek v 
minulem letu so prejeli za vztrajno delo na 
jamskem sistemu Migovec. Foto: arhiv DZRJ

PD) Tolmin. Skupaj sta se namreč 
prijavila na razpis, in sicer z 1,7 kilo-
metra odkritih novih rovov na odpra-
vi Neprehojene poti 2016, kar je 
najdaljšo slovensko jamo podaljšalo 
na 37,2 kilometra.

Kot se je izkazalo, je glavna nagrada 
v vrednosti 1.000 evrov in ročno iz-
delan Putickov kipec tudi tokrat, že 
tretjič, romal v roke našim jamarjem. 
Nagrada je bila podeljena za vztraj-
no delo na omenjenem jamskem 
sistemu.

Glavni cilj lanskoletne jamarske od-
prave Neprehojene poti 2016 je bil 

nadaljnje raziskovanje jame Prima-
dona. Kar 750 metrov globoka in 
2,6 kilometra dolga jama na zahodni 
strani platoja Tolminskega Migovca 
skriva še veliko neraziskanih rovov. 
Ponovno zanimanje za to jamo se je 
začelo kazati jeseni 2015, ko so sis-
tem Primadona preko jame Mona tip 
povezali v celotni Sistem Migovec.

Jama Primadona je bila registrirana 
leta 2000 in približno devet let ka-
sneje je bolj ali manj samevala, saj 
se glavnina raziskovanj odvijala v ja-
mi Vrtnarija. Za Angleže je to nezna-
na jama, saj jo je v celoti raziskala 
JS PD Tolmin. Zato so morali še 
pred začetkom raziskovanj naši ja-
marji poskrbeti, da njihovi angleški 
kolegi jamo najprej spoznajo. Še 
pred začetkom odprave so odšli na 
tako imenovane ogledne akcije. Ker 
v jami dalj časa ni bilo večjih akcij, 
so jo na mestih, kjer je bilo to potre-
bno, tudi preopremili. Večina na no-
vo odkritih rovov je bilo pod prede-
lom Risanke, na globini med 200 in 
400 metrov.

Odprava je trajala en mesec, in si-
cer od 7. julija do 8. avgusta. Žal se 
je proti koncu odprave, 30. julija an-
gleškemu jamarju pripetila nesreča, 
ki je predčasno zaključila odpravo. 
Nesreča s srečnim koncem nam ni 
odvzela zagona za nadaljnje razi-
skave v prihodnjem letu.
Jana Čarga, načelnica JS PD Tolmin
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Ob~ina Tolmin
Bistveno manj evropskega 
denarja za investicije

Letošnji proračun Občine Tolmin, 
ki ga je občinski svet sprejel na seji 
16. februarja, predvideva skoraj 14,5 
milijona evrov odhodkov. Na prihod-
kovni strani občina načrtuje slabih 
10,7 milijona evrov sredstev, iz lan-
skega leta je prenesla 1,7 milijona 
evrov, za razliko – torej nekaj več kot 
2 milijona evrov – pa se bo zadolžila. 
Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike s finanč-
no perspektivo za obdobje 2014–2020 
bistveno manj denarja namenja inve-
sticijam. Kot pojasnjuje župan Uroš 
Brežan, prijave manjših, občinskih 
projektov niso več mogoče, tako da 
morajo biti ti zastavljeni vsaj na re-
gijski ravni s povezovanjem več občin 
in tudi drugih partnerskih institucij. 
Občine imajo sedaj možnost zunanje 
vire pridobiti samo za gradnjo odpr-
te širokopasovne infrastrukture na-
slednje generacije, energetsko obno-
vo stavb javnega sektorja, kar za 
Občino Tolmin zaradi intenzivnih 
vlaganj v minulih letih ne pride toli-
ko v poštev, in za ukrepe na podlagi 
izdelanih celostnih prometnih strate-
gij. Druge možnosti bo občina iskala 
v programih čezmejnega sodelovanja 
Italija-Slovenija in Slovenija-Avstrija 

ter sofinanciranju projektov LAS Do-
lina Soče. Na decembra lani obja-
vljen prvi javni poziv za izbor pro-
jektov je prednostno prijavila ureditev 
prostorov za delovanje centra za so-
delo v Tolminu, za katerega letos 
namenja 69.000 evrov.

Na podlagi razprave v prvi obrav-
navi predloga proračuna je župan 
Brežan v predlogu proračunskega 
gradiva za drugo obravnavo upošte-
val nekatere spremembe in dopolni-
tve. S 64.000 evri je dodal sanacijo 
poškodovanega odseka lokalne ceste 
med Ročami in Markaducem in na 

94.000 evrov povečal postavko za 
pločnik v Žabčah, ki ga bodo uredili 
do prvega križišča v vasi. V načrt 
razvojnih programov (NRP) je ume-
stil projekt FreeFly, v sklopu katerega 
je predvideno obsežnejše vzdrževa-
nje ceste Ljubinj–Podkuk, ureditev 
pešpoti Tolmin–Zatolmin–Dolje–Tol-
min, sanacijo mostu na Slapu ob 
Idrijci ter projekt LightingSolutions 
za zamenjavo svetil z varčnimi v te-
lovadnici tolminskega šolskega centra.

Za cestni promet in infrastrukturo 
bo Občina Tolmin letos namenila 3,4 
milijona evrov, od tega 440.000 evrov 

za tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
skoraj milijon evrov za gradnjo in 
vzdrževanje občinskih cest, slabih 
400.000 za obnovo in vzdrževanje 
ulic v mestu Tolmin, 190.000 evrov 
za gradnjo in vzdrževanje kolesarskih 
poti, z 240.000 evri pa bo občina so-
financirala skupno 27 projektov 23 
krajevnih skupnosti, od katerih se 
bodo trije nadaljevali še v prihodnjem 
letu. Ta del proračuna bomo natanč-
neje predstavili v eni od prihodnjih 
številk SOČAsnika. Za gradnjo in 
vzdrževanje vodovodnih sistemov 
proračun namenja 530.000 evrov, za 
kanalizacijske sisteme in čistilne na-
prave 1,1 milijona evrov, za komunal-
no urejanje zemljišča v Modreju do-
brih 160.000 evrov, zapiranje Odlaga-
lišča Volče pa bo občino letos stalo 
150.000 evrov.

Za razvoj podeželja je v letošnjem 
proračunu namenjenih nekaj manj 
kot 200.000 evrov, pri čemer skoraj 
100.000 evrov odpade na sofinanci-
ranje projektov LAS Dolina Soče, ki 
je pridobil sredstva treh evropskih 
skladov (kmetijskega, ribiškega in 
sklada za regionalni razvoj). Med 
320.000 evri, ki jih občina letos na-
menja spodbujanju razvoja turizma, 
je 125.000 evrov za delovanje lokalne 
turistične organizacije oziroma sku-

Z DELI NA PROSTORU MED KINOGLEDALIŠČEM IN MUZEJEM so začeli sredi marca in naj 
bi z njimi zaključili v maju. Občinski proračun tej investiciji letos namenja 180.000 evrov.

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

JUBILEJNO LETO ZA 
PODBR[KE PLANINCE
Podbrdo – V Planinskem društvu 
(PD) Podbrdo so 3. marca nazdravili 
šest desetletij dolgi planinski poti. 
Dogodek je z orisom svoje alpini-
stične poti obogatil Andrej Štrem-
felj, prisostvoval pa je tudi predse-
dnik Meddruštvenega odbora pla-
ninskih društev (MDO PD) Posočja 
Gregor Rupnik.

Društvo je bilo ustanovljeno 3. mar-
ca 1957, ko je ob 10. uri dopoldne 
v takratni kinodvorani skupaj s 14 
somišljeniki priseljenec iz Gorenjske 
Ivan Anderle vtisnil vanj prvi korak. 
Še istega leta je društvo v upravlja-
nje prevzelo planinsko zavetišče na 
Petrovem Brdu in ga vzdrževalo več 
kot tri leta. Medtem je leta 1959 z 
velikim žarom in zagnanostjo začelo 

obnavljati dotrajano planinsko kočo 
na Črni prsti, ki ji člani ter simpati-
zerji društva še danes namenjajo 
največ sredstev ter prostovoljnega 
dela. Večkrat so jo prenovili, pove-
čali in posodobili, uredili zimsko so-
bo, skladišče, brunarico ter okolico, 
tako da danes prijazno in gostoljub-
no sprejema pohodnike. Od leta 
1976 jo oskrbujejo s tovorno žični-
co.

Na nedavnem občnem zboru so se 
pohvalili, da je bilo preteklo leto eno 
najuspešnejših. V vpisno knjigo se 
je vpisalo 1.811 planincev – 675 jih 
je prenočilo, od tega 349 tujcev. 
Dokončali so številna vzdrževalna 
dela, polepšali notranjost in zuna-
njost, aktivirali davčno blagajno. V 
65 vožnjah so žičničarji prepeljali 
okoli 13 ton tovora.

ČLANI PLANISNKEGA DRUŠTVA PODBRDO so v začetku marca nazdravili šest desetletij 
dolgi planinski poti. Foto: Alenka Zgaga
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pnega Zavoda Dolina Soče, 65.000 
evrov za urejanje prireditvenega pro-
stora na Sotočju, 64.000 evrov pa za 
razširitev parkirišča pri Tolminskih 
koritih. Slabe tri milijone evrov bo 
občina namenila za izobraževanje, 
750.000 evrov za socialno varstvo, 
dober milijon evrov pa podpori kul-
ture, športa in nevladnih organiza-
cij.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Parkiranje na »letali{~u« ni~ 
ve~ brezpla~no

Z majem svojih vozil na največjem 
parkirišču sredi Tolmina več kot eno 
uro ne boste mogli več parkirati brez-
plačno. Tolminski občinski svet je 
namreč na decembrski seji odločil, 
da postane parkirišče med objekti 
občinske uprave, upravne enote in 

knjižnice med delovniki od 7. do 17. 
ure v celoti plačljivo. Da bi zagotovi-
li dovolj parkirnih prostorov za tiste, 
ki pridejo v omenjene ustanove po 
opravkih, bo prva ura parkiranja 
brezplačna, vsaka naslednja pa bo 
voznike stala 40 centov. V vsakem 
primeru boste morali armaturno plo-
ščo vozila ustrezno opremiti z list-
kom iz parkomata, sicer vas bo lahko 
doletelo obvestilo občinskega redar-
stva s plačilnim nalogom. 

Brezplačno celodnevno parkiranje 
bo sredi Tolmina še vedno mogoče 
na parkirišču, ki ga je občina uredila 
na mestu nekdanjih barak v Ulici 
padlih borcev. Na zgornjem asfaltira-
nem in spodnjem makadamskem 
platoju je na voljo približno 150 par-
kirnih mest.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NAJVEČJE PARKIRIŠČE SREDI TOLMINA z majem v celoti postaja tako imenovana modra 
cona oziroma med delovniki od 7. do 17. ure plačljivo. Prva ura parkiranja bo sicer brezplačna, 
vsaka naslednja pa bo voznike stala 40 centov.

Pri {irjenju ceste odkrili ve~jo 
naselbino iz rimskih ~asov

Pri širjenju lokalne ceste med Za-
tolminom in Tolminskimi koriti so 
konec januarja naleteli na arheološko 
najdišče iz rimske dobe. Arheologi so 
na tem območju po smernicah novo-
goriške območne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije 
najprej izvedli arheološko dokumen-
tiranje ob gradnji in na travniku nad 
cesto še geofizikalne preglede zemlji-
šča v dimenzijah 30 m × 30 m. »S to 
metodo smo ugotovili, da so na veli-
kem delu tega travnika pod zemljo 
ostaline zidov hiš. V nadaljevanju 
smo v neposredni bližini današnje 
ceste in znotraj trase načrtovane širi-
tve odkrili še dva prečna zidova, za-
radi katerih smo morali pridobiti 
novo soglasje za arheološka izkopa-

vanja na površini približno 30 m2,« 
je dejavnosti povzel arheolog iz Tol-
minskega muzeja Miha Mlinar. Med 
omenjenima zidovoma so odkrili 
značilne naselbinske najdbe. »Gre 
predvsem za kuhinjsko posodje, ki so 
ga verjetno uporabljali v 1. ali 2. sto-
letju, interpretacija najdišča pa zaen-
krat ostaja še vprašanje. Ne vemo, ali 
gre za eno večjo stavbo z gospodar-
skimi objekti, torej nekakšen podežel-
ski dvorec, ali so to ostaline več hiš 
oziroma manjše vasi,« pojasnjuje 
Mlinar. Nadaljnje analize odkritih 
najdb bodo najdišče natančnejše 
umestile, vsekakor pa gre po Mlinar-
jevih besedah za zelo pomembno 
odkritje. V Tolminski kotlini namreč 
do sedaj še ni bilo pomembnejših 
najdb iz časa Rimljanov, vsekakor pa 
na tem prostoru ni bila raziskana 

NEKAJ ODKRITIH ČREPINJ, ŽIVALSKIH KOSTI IN OPEKE je arheologom dalo slutiti, da so 
pod tako imenovanimi Kaštelutami v Zatolminu naleteli na doslej neznano rimsko najdišče. Fo-
to: Miha Mlinar

Utrinki

Tek na Črno prst tudi lani ni podrl 
dosedanjega rekorda proge, sreča-
nja planincev pa so se zaradi dežja 
udeležili le najpogumnejši. Sponta-
no je zaživel odsek za promocijo. 
Jubilejno leto bo prepleteno z nizom 
drobnih dogodkov. Poleg omenjene-
ga je Oskar Birsa v januarju pred-
stavil Pot od Alp do Jadrana, osre-
dnja prireditev pa bo septembrsko 
srečanje članov MDO PD Posočja 
na Črni prsti.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

ZNANJE IN MLADOST 
KREPITA PODBR[KE 
GASILCE
Podbrdo – Konec januarja so se v 
lepo urejenem gasilskem domu na 
rednem letnem občnem zboru zbrali 

člani Prostovoljnega gasilskega dru-
štva (PGD) Podbrdo. Predsednik 
Branko Trojer je preteklo leto oce-
nil kot izredno pestro in nadvse de-
lovno, saj ga je zaznamovala 110-le-
tnica organiziranega gasilstva v Pod-
brdu. Društvo ga je obeležilo z ob-
novo pročelja gasilskega doma in 
prve društvene brizgalne, izdajo 
zbornika o enajst desetletij dolgi po-
ti, parado, slavnostno prireditvijo, 
novim praporom in drugimi akcijami, 
s katerimi je bogatilo kakovost življe-
nja krajanov ter prepoznavnost dru-
štva zunaj občinskih in celo državnih 
meja.

Poveljnik Nejc Panjtar je izpostavil 
sodelovanje v 16 intervencijah, 
pospešeno izobraževanje, skozi 
katerega je med drugim kar šest 
gasilcev pridobilo naziv nižji gasilski 

OBČNI ZBOR PODBRŠKIH GASILCEV – Predsednik Branko Trojer je preteklo leto ocenil kot 
izredno pestro in nadvse delovno, saj ga je zaznamovala 110-letnica organiziranega gasilstva v 
Podbrdu. Foto: Cveto Zgaga

SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 1, 2017



SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 1, 2017

( 28 )Iz ob~inskih uprav

nobena naselbina, najbližje znano 
večje rimsko naselje je na Mostu na 
Soči.

Kot je povedal Boštjan Uršič, na 
Občini Tolmin zadolžen za investici-
je, kljub odkritju gradbena dela po-
tekajo po načrtu, tako da bodo izva-
jalci z njimi predvidoma zaključili do 
prvomajskih praznikov. Potem ko je 
k občinskemu projektu širjenja ceste 
že na začetku pristopilo podjetje Ele-
ktro Primorska z izgradnjo elektro 
kabelske kanalizacije med Zatolmi-
nom in novo transformatorsko posta-
jo pri okrepčevalnici Tolminska kori-
ta, sta se kasneje pridružila še Komu-
nala Tolmin z vodovodom in Tele-
kom Slovenije z optičnim kablom. 
Zaradi izvedbe električnih in optičnih 
vodov vse do transformatorske posta-
je bo promet na tem odseku oviran 
do 22. aprila. Od ponedeljka do so-
bote med 7. in 17. uro poteka promet 
izmenično enosmerno za osebna vo-
zila z občasnimi do 30-minutnimi 
popolnimi zaporami, sicer pa je lo-
kalna cesta v celotni širini vozišča 
odprta in prevozna za vse vrste vozil, 
prav tako ves dan ob nedeljah in pra-
znikih ter v času velikonočnih pra-
znikov od 13. do vključno 17. aprila.
Špela Kranjc

Tolminska korita lep{a in 
varnej{a

V letošnji zimski sezoni so v Tol-
minskih koritih izvedli obsežna vzdr-
ževalna in obnovitvena dela. Kot je 
povedala v. d. direktorja Lokalne tu-
ristične organizacije (LTO) Sotočje 
Mateja leban, so velik del poti sani-
rali in polepšali, jih na nekaterih naj-
bolj ozkih odsekih razširili in uredili 

ZARADI OBSEŽNIH VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL so bile poti skozi Tolminska ko-
rita nekaj tednov zaprte. Novo sezono bo ta naravna znamenitost med drugim pričakala s sani-
ranim mostom, razgledno ploščadjo, velikim delom poti in hiško na vstopni točki. Foto: arhiv 
LTO Sotočje

izogibališča za obiskovalce, popravili 
stopnice, ograje in izboljšali odvo-
dnjavanje. Na sotočju Tolminke in 
Zadlaščice so poleg poti sanirali še 
zidove, ograje in razgledno ploščad 
s klopcami. Posebej zahtevna je bila 
po njenih besedah sanacija mostu 
čez Zadlaščico, na katerem so zame-
njali deske in napeli jeklene vrvi. Do 
začetka aprila bodo postavili še novo, 

večjo hišico na vstopni točki, še na-
poveduje Lebanova.
ŠK

V tretji fazi izdelave celostne 
prometne strategije

Druga od štirih faz izdelave Celo-
stne prometne strategije (CPS) občine 
Tolmin se je zaključila konec januar-
ja. V tretji fazi nas čaka še priprava 
strategije, kjer bo najprej treba dode-
liti odgovornosti izvajanja ukrepov in 
vire financiranja ter pripraviti akcijski 
načrt. Sledili bodo vzpostavitev nad-
zora in sprejem strategije z revizijo 
kakovosti dokumenta, nato pa še po-
trditev dokumenta na občinskem sve-
tu, oblikovanje konsenza z deležniki 
in sklepna prireditev na prostem.

Druga faza je obsegala oris želene-
ga stanja z oblikovanjem vizije razvo-
ja prometa v občini in uskladitvijo 
pričakovanj ter opredelitev prioritet z 
oblikovanjem strateških ciljev in do-
ločitvijo ciljnih vrednosti. Na tej pod-
lagi smo sestavili svežnje ukrepov za 
doseganje trajnostne mobilnosti v 
okviru petih stebrov:
• trajnostnega načrtovanja,
• hoje,
• kolesarjenja,
• javnega potniškega prometa (JPP),

Utrinki

častnik in nadaljevanje izpopolnjeva-
nja sodobne zaščitne ter reševalne 
opreme. Nepogrešljivo so bile v de-
lo društva vpete gasilke, izkazali pa 
so se tudi veterani. Gasilski mentor-
ji, katerih ekipo bodo letos okrepili, 
so se najbolj razveselili povečanega 
zanimanja mladih za gasilstvo, kar je 
rezultat večletne promocije društva v 
vrtcu in šoli. Z njihovo izobraževalno 
zagnanostjo so poglobili gasilsko 
znanje in spretnosti, tako da so iz-
stopali na občinskih, regijskih ter re-
publiških tekmovanjih.

Poročila so z zanimanjem spremljali 
najvišji predstavniki Gasilske zveze 
Tolmin, predstavnik policije, gasilci 
iz kar 12 sosednjih in prijateljskih 
gasilskih društev ter druga domača 
društva. Vsi so pohvalili zavzetost, 
predanost in dobro voljo članov dru-
štva pri opravljanju njihovega po-
slanstva ter napore in iznajdljivost pri 
usklajevanju zahtev ter izzivov so-
dobnega časa.

V društvu si bodo tudi v tem letu 
prizadevali, da bo začrtana pot vsaj 
tako uspešna, kot je bila doslej.
Olga Zgaga

FOTO-LITERARNA  
RAZSTAVA 100
Ljubljana – Območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD OI) Tolmin je z izdajo 
haiku in foto zbirke z naslovom 100 
zaokrožila dva natečaja (fotografske-
ga in literarnega), ki ju je razpisala 
ob 100. obletnici začetka 1. svetov-
ne vojne. Ob tem je dela predstavila 
tudi na foto-literarni razstavi, ki so jo 
poimenovali 100. Slednjo so na 
ogled postavili sredi februarja na Mi-
nistrstvu za obrambo.

Na literarni natečaj je prispelo 270 
haikujev 65 avtorjev, strokovni spre-
mljevalec Jože Štucin pa je za zbirko 
izbral dela 58 avtorjev. Na fotografski 
natečaj je prispelo točno 100 fotogra-
fij 32 avtorjev. Komisija v sestavi vod-
je Rafaela Podobnika, Mirka Kav-
čiča in Jožeta Štucina pa je iz nabo-
ra izbrala 19 fotografij 13 avtorjev. 

Ob nizu dogodkov, ki se vrstijo v 
sklopu obeležitev 100-letnice  
1. svetovne vojne, je JSKD OI Tol-
min želel literarnim in likovnim 
ustvarjalcem ponuditi možnost, da 
skozi verz in objektiv izrazijo svoj od-
nos do vojne, do preteklosti, katere 
ostanki nas še vedno opominjajo na 

grozodejstva.

Razstavo je odprla ministrica za 
obrambo Andreja Katič, ki je v svo-
jem govoru dejala, da sporočila, uje-
ta v pesniško obliko haikujev, na ze-
lo kratek in jedrnat način izražajo ve-
liko trpljenje, žalost, gorje, smrt. »V 
ozadju velikih bitk so velika trplje-
nja posameznikov – borcev in nji-
hovih ožjih družinskih članov –, ki 

so zaman čakali, da se ljubljena 
oseba vrne domov,« je poudarila 
ministrica.

Zbrane, med katerimi so bili tudi dva 
poslanca državnega zbora Marko 
Ferluga in Danijel Krivec ter vsi tri-
je posoški župani, je nagovoril še di-
rektor JSKD mag. Marko Repnik. V 
kulturnem programu sta se prepleta-
li glasba in haiku poezija, soobliko-

FOTO-LITERARNO RAZSTAVO Z NASLOVOM 100 so na ogled postavili sredi februarja na Mi-
nistrstvu za obrambo. Foto: Janez Eržen, JSKD
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• motornega in mirujočega prometa.
V ta namen smo izvedli še zadnji 

dve javni razpravi in več javnomnenj-
skih raziskav, saj CPS nadgrajuje kla-
sične metode prometnega inženiringa 
z aktivnim vključevanjem javnosti. V 
okviru tretje in četrte javne razprave 
smo sprejeli dolgoročno vizijo, za do-
seganje katere smo opredelili strateške 
cilje ter najpomembnejše mehke ukre-
pe (potreben majhen finančni vložek) 
in trde ukrepe (večji finančni vložek) 
v okviru posameznega stebra trajno-
stne mobilnosti. Več o izglasovanih 
ukrepih si lahko preberete na spletni 
strani projekta (www.cps.tolmin.si).

Izdelava CPS zajema aktivno sode-
lovanje javnosti. V ta namen smo izve-
dli javnomnenjske anketne raziskave 
tako s splošno kot ključno zaintere-
sirano javnostjo in 23 intervjujev s 
predstavniki pomembnejših organi-
zacij (ustanov, društev, podjetij …) 
na območju občine. Raziskave so 
obravnavale vizijo, strateške cilje ter 
ukrepe, sodelujoči pa so za najpo-
membnejšo vrednoto določili krepi-
tev lokalnega in regionalnega gospo-
darstva ter turistični razvoj. Na po-
dročju pešprometa so kot glavno 
prioriteto označili dopolnitev manj-
kajočih delov pločnikov ob glavnih 

cestah, za kolesarjenje pa dopolnitev 
kolesarskih povezav z okoliškimi na-
selji in dopolnitev manjkajočih delov 
kolesarskih površin. V sklopu JPP je 
splošna javnost največ poudarka do-
delila integraciji sistemov JPP, ključ-
na zainteresirana javnost optimizaci-
ji medkrajevnega avtobusa in žele-
zniškega prometa, predstavniki orga-
nizacij pa integraciji medkrajevnega 
avtobusa. Vsi so pri motornem pro-
metu največ glasov namenili ukrepu 
izboljšanja kakovosti vozišč.

CPS občine Tolmin – naložbo sofi-
nancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega skla-
da – bo postala strateški dokument, 
v katerem bodo predvidene glavne 
smernice razvoja prometa v nadalj-
njih letih. Občina Tolmin bo v okvi-
ru projekta zato z izdelovalcem izve-
dla še zadnje dejavnosti, v katere 
namerava po načelu aktivnega sode-
lovanja vključiti več vrst deležnikov. 
V ta namen smo predvideli tudi dve 
delavnici. Na prvi smo 14. marca 

ključni zainteresirani javnosti pred-
stavili dosedanjo prehojeno pot in 
ključne poudarke akcijskega načrta 
za prometno prihodnost občine. Na 
spremembo potovalnih navad po-
membno vpliva ozaveščanje in izo-
braževanje že v otroštvu, zato za 
vzgojitelje, učitelje in profesorje 4. 
aprila pripravljamo posebno delavni-
co, kjer se bomo posvetili predvsem 
uvajanju trajnostne mobilnosti v 
vzgojno-izobraževalne procese. Istega 
dne odpiramo razstavo o viziji pro-
metne ureditve v občini, kjer bomo 
desetim izžrebanim, sodelujočim v 
uvodni anketni raziskavi stanja, po-
delili nagrade na temo trajnostne 
mobilnosti.
konzorcij podjetij b22, MK projekt in PNZ, 
pripravljavci CPS

Skupina javnih delavcev 
o~istila vrh Kozlovega roba

Skupina javnih delavcev je v okvi-
ru urejanja lokalnih javnih poti in 
površin v februarju očistila del goz-
dne podrasti na dnevno obiskanem 
Kozlovem robu. Ta je pred tem tudi 
iz kotline zakrivala pogled na ostan-
ke graščine. Z delom bodo nadalje-
vali tudi med mlado zasajenimi dre-
vesi nižje od očiščene površine in 

vali pa so ga flavtistka Nika Hribar 
in kitarist Sebastjan Grego, oba 
učitelja Glasbene šole Tolmin, med-
tem ko sta haiku poezijo prebirali 
Špela Mrak in Sanja Rejc.

Zbirko in razstavo lahko na kratko 
predstavimo tudi z besedami, ki jih 
je v uvodniku haiku zbirke zapisal 
Jože Štucin: »… Haiku je sicer 
drobna pesniška forma, ki pa v ob-
jemu pravega navdiha lahko pove 
več kot marsikatera pripovedna 
pesem. Večina sodelujočih je torej 
na svoj način obudila spomin na 
dogodke izpred sto let …«
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
ZGORNJEGA POSO^JA 2017
Zgornje Poso~je – Od 3. do 5. fe-
bruarja je v organizaciji Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava (JSKD OI) Tolmin 
in ob pomoči vseh treh posoških 
občin potekala Revija pevskih zbo-
rov Zgornjega Posočja. Gre za tradi-
cionalno in najbolj množično zboro-
vsko prireditev na tem območju, na 
kateri se na treh koncertih predsta-
vijo skoraj vsi pevski sestavi, ki delu-

LETOŠNJA REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA se je v luči letošnje 70-letnice 
priključitve Primorske k matični domovini zaključila s skupno pesmijo Vstajenje Primorske. Fo-
to: Foto Červ

jejo v občinah Bovec, Kobarid ter 
Tolmin. Tokrat je bilo 21 prijav, leto-
šnja epidemija gripe pa je bila kriva, 
da sta dve skupini nastop odpove-
dali. Več kot 300 pevcev je pripravi-
lo pester revijalni program – od sa-
kralnih skladb, do priredb sodobnih 
popevk, domačih in tujih ljudskih. 
Vsak večer smo, v luči letošnje 70-
letnice priključitve Primorske k ma-
tični domovini, zaključili s skupno 
pesmijo Vstajenje Primorske.

Revija ni tekmovanje, ima pa značaj 
izbirne prireditve za uvrstitev pevskih 
zborov na regijsko in državno kako-
vostno raven. Izbor naredi strokovni 
spremljevalec, ki skuša z nasveti in 
izkušnjami zborom pomagati ter jih 
usmeriti za nadaljnje delo. Strokov-
no uho je bil tokrat »domačin«, v 
Bovcu rojeni skladatelj, pedagog in 
zborovski dirigent Ambrož Čopi. 
Kot je povedal po reviji, je zbor zrca-
lo zborovodje. Nekaterim je cilj 

predvsem ohranjaje tradicije, ljud-
skih skladb, drugi iščejo raznolikost. 
Čeprav imajo zbori svoje značilnosti 
in različne ambicije, spodbuja vse k 
iskanju novih izzivov, drugačnih pro-
gramov, sodelovanju z mladimi skla-
datelji, saj se uspeh, kot poudarja, 
meri prav po nadgradnji samega se-
be ter širjenju meja. 

Z omenjeno revijo in preglednimi 
srečanji na vseh področjih kulturne-
ga ustvarjanja JSKD nudi možnost 
vsem ljubiteljskim kulturnikom, da se 
predstavijo širši javnosti ter se ne 
nazadnje srečajo in družijo med se-
boj.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

DESETO SRE^ANJE ZBOROV 
BA[KE GRAPE
Kneža – Dom puntarjev na Kneži je 
pred časom že desetič zapored pod 
svojo streho gostil tradicionalno Sre-
čanje zborov Baške grape. Polna 
dvorana je z bučnim ploskanjem na 
oder pospremila vsakega izmed pe-
tih sodelujočih sestavov ter ga ka-
sneje po vsaki pesmi s ploskanjem 
tudi nagradila.

Prve so se predstavile domačinke, 

V TRETJI FAZI IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE bo pripravljena strategija, kjer 
bo dodeljena odgovornost izvajanja ukrepov in določeni viri financiranja, ter akcijski načrt. Sle-
dili bodo vzpostavitev nadzora in sprejem strategije z revizijo kakovosti dokumenta, nato pa še 
potrditev dokumenta na občinskem svetu, oblikovanje konsenza z deležniki in sklepna priredi-
tev na prostem. Foto: Špela Kranjc
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SKUPINA JAVNIH DELAVCEV JE OČISTILA DEL GOZDNE PODRASTI na zelo obiskanem tol-
minskem Gradu. Z delom bodo nadaljevali tudi med nižje zasajenimi mladimi drevesi in tako 
omogočili zanesljivejše pogoje za uspešno rast sadik. Foto: Špela Kranjc

tako omogočila zanesljivejše pogoje 
za uspešno rast sadik.

Javni delavci sicer skrbijo, da je 
velika večina takih poti v občini var-
no prehodnih in urejenih, popravijo 
kakšno ograjo, stopnice, brežino in 
podobno, v času košnje pa dva- do 
trikrat obdelajo vse površine ob jav-
nih poteh. Sredi marca jim je uspelo 
urediti pot do Partizanske tehnike 

Krn, ki je bila ob predlanskem žledo-
lomu skoraj neprehodna. če bo v 
njihovi moči, bodo popravili še mo-
rebitne poškodbe na tem objektu. 
Poleg navedenega so tudi učinkovita 
logistična in fizična podpora vsem 
prostovoljcem na prireditvah, ki dru-
žijo občane, še kakšna dodatna moč 
pa bi jim vsekakor prišla prav.
Stojan Prezelj, koordinator programa

V SPOMIN SA[I VUGI

Pisatelj, dramatik, scenarist, ure-
dnik in akademik Saša Vuga se 
je pri skoraj 87 letih za vedno 
poslovil na božični dan v minu-
lem letu. Na Mostu na Soči rojen 
prav na slovenski kulturni pra-
znik 8. februarja leta 1930 se je 
kot velik ljubitelj materinščine 
kmalu zapisal literaturi, na RTV 
Ljubljana pa je že od leta 1949 
deloval tudi kot napovedovalec in 
voditelj oddaj, televizijski drama-
turg in urednik za igrani program.

Po opravljeni maturi na gimnaziji 
v Šempetru pri Gorici se je vpisal 
v študij slovenistike in primerjal-
ne književnosti ter na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani diplomiral

leta 1956. V knjižni obliki je leta 
1955 najprej izdal mladinsko po-
vest Škorenjček Matevžek, sledila 
jih je vrsta novel in romanov, pa 
tudi radijskih iger. Za svoja dela 
je prejel številne nagrade, med 
drugim nagrado vstaje slovenske-
ga naroda, nagrado Prešernovega 
sklada, Prešernovo nagrado, pred-
sednik Slovenije Danilo türk pa 
mu je leta 2010 podelil zlati red 
za zasluge za življenjsko delo ter 
prispevek k slovenski kulturi in 
bogatitvi slovenskega jezika. Bil 
je član slovenskega centra PEN in 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti.

Sašo Vugo so z državniškimi 
častmi pokopali 30. decembra 
2016 na Mostu na Soči. 

Špela Kranjc
Foto: arhiv družine Vuga
Vir:
Pibernik, France. Vuga, Saša, akademik 
(1930–2016) (online). Slovenska biografi-
ja. ZRC SAZU. 2013. 12. marec 2017. (citi-
rano 17. 3. 2017). Dostopno na naslovu: 
www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi826304/.
Saša Vuga (online). wikipedija. 26. februar 
2017. (citirano 17. 3. 2017). Dostopno na 
naslovu: sl.wikipedia.org

pevke Ženskega pevskega zbora 
Sožitje. Program je nadaljevala Pev-
ska skupina Kresn’, kot tretji pa so s 
priredbo Cohenove Hallelujah razve-
selili Vocal Bača. Na klavirju jih je 
spremljala Marta Volf Trojer. Za nji-
mi so Snežetarji in njihov umetniški 
vodja Miloš Leban s pesmijo občin-
stvo popeljali v Dalmacijo. Na koncu 
so zapele še pevke Vokalne skupine 
Flance, ki so srečanje zaključile s 
pesmijo Eres tu, pri kateri jim je s ki-

tarsko spremljavo na pomoč prisko-
čil Peter Pavletič. Celoten program 
je zaokrožil gospod »alora pridem 
več k’sno« Igor Malalan, ki je s svo-
jimi humornimi vložki in pesniškimi 
predstavitvami pevskih sestavov ob-
činstvo dodobra nasmejal.

Večer se je zaključil z novo grapar-
sko himno z naslovom Baška grapa, 
ki so jo pod vodstvom Martine Filej 
združeno zapeli vsi nastopajoči. Be-
sedilo pesmi sta napisali Kristina 

TRADICIONALNO SREČANJE ZBOROV BAŠKE GRAPE je že desetič zapored pod svojo stre-
ho gostil Dom puntarjev na Kneži. Foto: Izidor Kavčič

Kos Čujec in Anja Kavčič Drole, 
uglasbil pa jo je mladi primorski 
skladatelj Andrej Makor. »Na svoji 
zemlji radostno živimo, graparji se 
radi veselimo! Ob puntarski komaj 
še lovimo sapo in vzklikamo: Glej 
jo našo grapo!«
Neža Kavčič, članica Kulturnega 
društva Šimen Golja Kneža

SLOVENSKI KOZOLEC –  
20 LET PROJEKTA
Ziljska Bistrica – Predstavniki Dru-
štva Baška dediščina in Ruta v Baški 
grapi so se 4. februarja ob naklonje-
nosti Turistične zveze Zgornjega Po-
sočja odzvali povabilu gibanja Kultu-
ra-Natura Slovenije, ki je arhitektur-
ne makete in risbe kozolcev arhitek-
ta Borana Hrelja umestilo v prazno-
vanje 20. obletnice gibanja Sloven-
ski kozolec.

Odprtje razstave z naslovom Kozolci 
– včeraj, danes, jutri – kje? je bil 
drugi dogodek od dvajsetih, ki jih 
kot celoletno turistično-etnološko 
popotovanje po Sloveniji in zamej-
stvu pripravlja gibanje. Gre za tako 
imenovana Srečanja pod kozolci. 
Prvi dogodek je bil sredi decembra 

lani v Rutu, kjer je bilo gibanje leta 
1996 ustanovljeno in kjer domuje 
še danes. Povezuje že čez 600 la-
stnikov kozolcev, ki so z različnimi 
pobudami pred propadom rešili že 
več kot 200 kozolcev. Eden od ob-
novljenih kozolcev stoji tudi ob vho-
du v Rut. S pismom podpore in ča-
stnim pokroviteljstvom je lani projek-
tu izrazil naklonjenost minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan Židan, projekt pa podpirata 
tudi dve angleški fundaciji (The Hea-
dley Trust in The North of England 
Civic Trust). Slednja namerava v Ru-
tu prek projekta ENtopia odpreti 
mednarodni kulturno-izobraževalni 
center.

Kot je v Ziljski Bistrici poudaril vodja 
gibanja Slavko Mežek, so prav ko-
zolci kulturna dediščina, ki krepi in 
povezuje. Z udeležbo in nagovorom 
je dogodek počastil častni pokrovi-
telj, generalni konzul RS v Celovcu 
Milan Predan. Večer je bil hkrati 
poklon največjemu slovenskemu pe-
sniku Francetu Prešernu. V pro-
gramu je sodeloval tudi harmonikar 
Aleks Černe iz Baške grape. Pri-
srčno je bilo srečanje Rutarjev z dr. 
Josefom Passlerjem, dolgoletnim 
županom Innichena, ki ga z Rutom 
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Številke so zgovorne. V lanskem letu smo v pre-
novljeni stavbi izvedli 258 dogodkov, pri čemer 
imajo posebno mesto filmske predstave, ki jih je 
bilo skupno 169, med ostalimi dogodki pa so se 
zvrstili tako instrumentalni kot zborovski koncert, 
koncerti sodobnih glasbenih zvrsti in klasične ter 
etno glasbe, gledališke predstave, glasbeno-scenske 
in lutkovne predstave, folklorni nastopi in proslave. 
Več dogodkov se je odvijalo tudi v galeriji in mali 
avli, kjer smo gostili 11 likovnih in fotografskih 
razstav, potekali pa so tudi literarni večeri, preda-
vanja, predstavitve in okrogle mize, posveti, sim-
poziji in delavnice. Prav tako smo lani izvedli 31. 
in nadaljevali 32. sezono abonmajskega programa, 
ki zajema izvedbo glasbenega in gledališkega abo-
nmaja ter kulturnega abonmaja za mlado publiko 

– skupno od 15 do 20 visokokakovostnih kulturnih 
dogodkov.

Dobra obiskanost filmskih predstav, skupno smo 
našteli okoli 12.000 gledalcev, je rezultat premišlje-
ne promocije filma in večplastne vzgoje občinstev. 
V povezavi z lokalnimi vrtci, šolami in gimnazijo 
je Kinogledališče Tolmin sodelovalo v programu 
filmske vzgoje Art kino mreže Slovenije, se pridru-
žilo edinemu mladinskemu filmskemu festivalu 
Film na oko, Festivalu pohodništva z gorniškim 
filmom ter izvajalo filmske večere, ki so nadgra-
dnja običajnim kinopredstavam. Vse to v skrbi za 
enakomeren razvoj in vzgojo filmske publike ter 
ob usmerjeni promociji za večji obisk kinemato-
grafa. Jeseni 2016 smo v mikromreži skupaj s Ki-
nom Vrhnika in Filmskim gledališčem Idrija us-
pešno kandidirali za članstvo v mednarodni mreži 
Europa cinemas. Za posladek smo se poleti pove-
zali s Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin in na pros-
tem prvič izvedli Kino pod brezami, ki ga je v 
petih projekcijah obiskalo prek 600 obiskovalcev.

Skupno število obiskovalcev Kinogledališča Tol-
min v letu 2016 je seveda rekordno – našteli smo 
jih skoraj 26.000. Primerjava s preteklimi obdobji 
ni mogoča zaradi novih tehnologij in pogojev dela, 
ki so sedaj za zaposlene nedvomno boljši kot v 
preteklosti. Kinogledališče s svojim programom in 
ponudbo deluje v okolju, kjer je ta dejavnost brez 
večje konkurence, a si moramo zaradi šibkega trga 
in demografskih gibanj kljub temu močno priza-
devati, da ohranimo rentabilnost in vzdržnost de-
javnosti. Kot edini kino in večja kulturna dvorana 
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V Kinogledali{~u Tolmin lani  
skoraj 26.000 obiskovalcev

Kinogledališče Tolmin po celoviti obnovi brez 
predaha deluje že skoraj poldrugo leto. Leto 2016 
je bilo za tako imenovani tolminski hram kulture 
prelomno, predvsem pa pokazatelj novih smernic, 
ki jim upravljalci na Zavodu za kulturo, šport in 
mladino (KŠM) Občine Tolmin želimo slediti v 
prihodnje. 

V PRENOVLJENEM KINOGLEDALIŠČU, tolminskem hramu 
kulture, se je v lanskem letu zvrstilo 258 dogodkov: od film-
skih do gledaliških predstav, glasbeno-scenskih in lutkovnih 
predstav, raznovrstnih koncertov, folklornih nastopov in pro-
slav. Foto: arhiv zavoda

vežejo naselitvene korenine.
Sodelovanje na mednarodni priredi-
tvi v Ziljski Bistrici na avstrijskem Ko-
roškem pomeni za Društvo Baška 
dediščina dobro referenco v smislu 
povezovanja z zamejstvom. V leto-
šnjem letu bo kozolec rdeča nit dru-
štvenega programa. Spodbudil bo 
zbiranje starih fotografij kozolcev, ki 
jih v okolju, kjer društvo deluje, ni 
več.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

SREČANJA POD KOZOLCI – Na odprtju razstave v Ziljski Bistrici z naslovom Kozolci – včeraj, 
danes, jutri – kje. Foto: naključni obiskovalec

KULTURNI OB KULTURNEM 
DNEVU
Tolmin – Dan pred kulturnim dnem 
smo v našem vrtcu pripravili priredi-
tev, na kateri so nastopali otroci. 
Skupaj z njimi smo se sprehodili 
skozi vprašanja, kaj sploh je kultura, 
kdo je bil France Prešeren, kaj je 
pisal in po čem je naša država pre-
poznavna. Vedeli so, da smo za ta 
praznik doma in da takrat izobesimo 
slovensko zastavo. Med drugim so 

DAN PRED KULTURNIM DNEM – Tudi naš vrtčevski »France Prešeren« je ob koncu prireditve 
otrokom razdelil suho sadje, vzgojiteljem pa v papirnatem zvitku »hrano« za duše. Foto: Jožica 
Kovačič

prepoznali vse tri naše zastave: 
evropsko, slovensko in občinsko. 
Posvetili pa smo se tudi himni, za 
katero so otroci vedeli, kako se ime-
nuje, ob kakšnih priložnostih ji lahko 
prisluhnemo in da jo pojemo stoje. 
Ušlo jim ni niti to, da je na naši za-
stavi grb in kaj ta predstavlja.

Ponosno in stoje, kot se spodobi, 
smo nato vsi skupaj zapeli himno. 
Sledila je dramatizacija Povodnega 
moža (avtorja Andreja Rozmana - 

Roze), ki so jo otroci izvedli skupaj z 
vzgojiteljicami iz skupin Zajček, Rač-
ka in Mucek. Predstavili so, kako bi 
zgodba potekala v današnjem času, 
zato po Urško ni prišel Povodni mož, 
ampak mladenič na motorju.

Otroci iz oddelkov Čebelica in Me-
tuljček so pod vodstvom Nadje Bla-
žej ter njihovih vzgojiteljic zapeli dve 
pesmici, dve pa zrecitirali. Ob koncu 
smo ob slikah naše lepe Slovenije 
skupno zapeli še pesem Moja Slo-
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v mestu se zavedamo, da je zagotav-
ljanje raznolike ponudbe še toliko 
bolj pomembno ter da moramo biti 
pri ponudbi in izvirnosti promocije 
kakovostnega programa iz širokega 
bazena ponudbe selektivni, a obe-
nem dovolj široki in s tem dostopni.
Špela Mrak, kulturna koordinatorka, 
Zavod KŠM Tolmin

Spominska cerkev v Javorci, 
kraj evropskega spomina

Spominska cerkev v Javorci je edi-
ni kulturni spomenik, ki ga je Repu-
blika Slovenija letos podprla za pri-
dobitev znaka evropske dediščine 

(ZED). Tega je Evropska komisija od 
leta 2013 do danes podelila 20 spo-
meniškim območjem z za Evropo 
pomembno simbolno vrednostjo, ki 
poudarjajo skupno evropsko zgodo-
vino in nastajanje Evropske unije ter 
evropske vrednote in človekove pra-
vice, na katerih temelji evropsko po-
vezovanje. Že leta 2007 je spominska 
cerkev sv. Duha v Javorci, ki so jo 
leta 1916 zgradili avstro-ogrski vojaki 
v spomin na padle tovariše, prejela 
pravico do posebne označbe Evrop-
ska dediščina.

Izbor spomeniških območij za po-
delitev ZED poteka v dveh fazah. 

VODILNE VREDNOTE, KI JIH IZRAŽA JAVORCA, so: mir, človeško dostojanstvo in enakoprav-
nost skozi spoštovanje različnih kultur, veroizpovedi in narodnosti. Njena sporočilnost je tudi sto 
let kasneje aktualna, to spomeniško območje pa je letos nominirano za pridobitev cenjenega 
znaka evropske dediščine. Foto: arhiv Občine Tolmin

Predizbor opravijo države EU, ki lah-
ko izberejo največ dve spomeniški 
območji vsaki dve leti. Evropska ži-
rija neodvisnih strokovnjakov nato 
izbere največ eno spomeniško obmo-
čje na državo, na podlagi njenih pri-
poročil pa Evropska komisija naza-
dnje imenuje spomeniška območja, 
ki prejmejo ZED.

Prijavitelj nominacije za pridobitev 
ZED je Občina Tolmin kot lastnik 
tega kulturnega spomenika, z mag. 
Matjažem kosom, v upravi odgovor-
nim za družbene dejavnosti, pa so-
delujejo še direktorica Tolminskega 
muzeja mag. Damjana Fortunat čer-
nilogar, v. d. direktorja Lokalne tu-
ristične organizacije Sotočje Mateja 
leban ter zunanja strokovnjaka dr. 
Jelka Pirkovič in mag. Dušan kram-
berger. Kot je povedal Kos, je pri 
nominaciji za pridobitev ZED izje-
mno pomemben projekt, ki so ga 
morali predložiti. V njem so evropsko 
razsežnost cerkvice v Javorci med 
drugim utemeljili takole: »Projekt te-
melji na predstavitvi sporočilnosti 
Javorce kot kraja evropskega spomi-
na. Poudarja pomen skupnih kore-
nin, skupne preteklosti in skupnih 
vrednot narodov Evrope. Osnovni cilj 
je ohranjati kolektivni spomin o soli-
darnosti in ustvarjalni volji v časih 
težkih preizkušenj. Načrtujemo razvi-

jati vlogo in pomen Javorce kot sim-
bola individualiziranega spomina in 
prostora medverske strpnosti ter inter-
pretirati njeno vodilno simboliko.«

Ministrstvo za kulturo je nomina-
cijo spominske cerkvice v Javorci za 
pridobitev ZED v Bruselj poslalo v 
drugi polovici marca, žirija neodvi-
snih strokovnjakov pa ima do konca 
leta čas oblikovati predlog spomeni-
ških območij, ki naj prejmejo ta 
znak. Evropska komisija bo nove pre-
jemnike razglasila najkasneje v začet-
ku prihodnjega leta. 
Špela Kranjc

Med zaklju~nimi dejavnostmi 
priprave lokalnega programa 
za mlade

Občina Tolmin je lani pristopila k 
izdelavi Lokalnega programa za mla-
de v občini Tolmin – dokumenta, ki 
bo vsebinsko in finančno začrtal nje-
no delovanje na področju mladih v 
starosti od 15 do 29 let do leta 2020. 
S sprejetjem programa želi občina 
prepoznati javni interes na področju 
mladine ter predvideti načine za nje-
govo uresničevanje. Župan Uroš Bre-
žan je v delovno skupino za pripravo 
programa, ki smo ga poimenovali Mi 
smo – mi bomo, imenoval devet čla-
nov, in sicer občinskega svetovalca 
na družbene dejavnosti mag. Matja-

venija pozdravljena.

Spomnili pa smo se tudi na to, da je 
imel France Prešeren zelo rad otro-
ke, ki so ga poznali predvsem po 
tem, da jim je delil suhe fige, saj 
bombonov v tistih časih ni bilo. Zato 
so ga klicali doktor Fig. Tudi naš vr-
tčevski »France Prešeren« je ob 
koncu prireditve otrokom razdelil su-
ho sadje, vzgojiteljem pa v papirna-
tem zvitku »hrano« za duše. Še pred 
tem pa je prireditev končal z bese-
dami: »Bodite ponosni na Sloveni-
jo, bodite ponosni, da govorite slo-
venski jezik in živite naše sanje.«
Katja Podobnik, svetovalna delavka, Vr-
tec Ilke Devetak Bignami Tolmin

JUBILEJNI BOFF VABIL Z 38 
FILMI
Bovec – Deseti Bovški festival filmov 
o športu in naravi BOFF (Bovec 
Outdoor Film Festival) se je bohotil z 
ogledom 38 filmov – 16 med špor-
tnimi, daljšimi od 15 minut, 12 med 
športnimi do 15 minut dolžine ter 
šest v kategoriji narava in ekologija. 
Poleg projekcij filmov sta dvorano v 

Stergulčevi hiši napolnili tudi preda-
vanje Rožleta Bregarja o snemanju 
filma Zadnji ledeni lovci na Grenlan-
diji in predavanje Roka Rozmana o 
naravovarstveni akciji Balkan Rivers 
Tour.
Na zaključnem večeru v veliki dvora-

ni Ite Rine v Kulturnem domu Bovec 
se je ustanovitelj in direktor festivala 
Jan Maček vsem sodelujočim is-
kreno zahvalil za udeležbo. Povedal 
je, da so organizatorji z jubilejno iz-
vedbo festivala zadovoljni. »Tudi z 
dodatnim dnem v večji dvorani je 

bil obisk dober, med gledalci pa je 
bilo še več domačinov, ki so vse 
bolj vtkani v festival.« Kot je še do-
dal, je tudi podpora Občine Bovec, 
zlatega pokrovitelja festivala, nepre-
cenljiva.

Na festivalu so nagrade osvojili Do-
dojevo zadovoljstvo (Dodo’s Delight) 
v kategoriji dolgih športnih filmov, 
Poumaka v kategoriji kratkih špor-
tnih filmov ter Sveta (ne)sveta reka 
(Holy (un)Holy River) v kategoriji fil-
mov o naravi in ekologiji. Posebno 
omembo si je tokrat prislužil film 
Prečkanje Islandije (Crossing Ice-
land) pokojnega režiserja Jureta 
Breceljnika.
Besedilo in foto: Milan Štulc

SPODBUJA JIH [EPET 
DEDI[^INE
Ba{ka grapa – »Zavedamo se, da 
rastemo na zemlji, ki je preprede-
na s koreninami naših prednikov in 
da žanjemo njihovo setev.« Te misli 
spremljajo delovanje Društva Baška 
dediščina (DBD) vse od leta 2005, 
ko je začelo pisati zgodbo svojega 

JUBILEJNI DESETI FILMSKI FESTIVAL BOFF je postregel z 38 filmi v treh kategorijah – dolgi 
športni filmi, kratki športni filmi ter filmi o naravi in ekologiji. Posebno omembo si je tokrat prislu-
žil film Prečkanje Islandije (Crossing Iceland) pokojnega režiserja Jureta Breceljnika.
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ža kosa, direktorja Zavoda za kultu-
ro, šport in mladino Občine Tolmin 
Branka Veliščka, ravnateljico Gim-
nazije Tolmin mag. Branko Hrast 
Debeljak, predstavnika Združenja 
slovenskih katoliških skavtov in skav-
tinj Danija Gabrščka, Matjaža Žbo-
garja kot predstavnika zainteresirane 
javnosti, predstavnico Zveze društev 
mladih in kreativnih Sanjo Popov 
leban, predstavnico Kluba tolmin-
skih študentov niko Gerbec, pred-
stavnika društva tabornikov Rod 
puntarjev Tolmin erika Hozjana in 
predstavnika Gasilske zveze Tolmin 
Bojana Droleta. Za vodjo delovne 
skupine je imenoval podžupanjo 
Martino kenda.

Svoje dosedanje dejavnosti in pred-
log strateških ciljev ter ukrepov v 
okviru programa je delovna skupina 
predstavila 17. februarja v Kinogleda-
lišču Tolmin. V razpravi, ki je sledila, 
so mladi prispevali še številne nove 
pobude in predloge, ki jih bo delovna 
skupina preučila ter ustrezno upošte-
vala pri pripravi končne vsebine pro-
grama. Tega bo predvidoma v maju 
obravnaval odbor za družbene dejav-
nosti, sledilo pa bo še sklepanje na 
seji občinskega sveta. 

Lokalni program za mlade v občini 
Tolmin bo vključeval analizo obsto-
ječega stanja, predlagal ključne usme-

ritve razvoja lokalne mladinske poli-
tike ter strateške cilje in ukrepe na 
šestih ključnih področjih. Cilji na po-
dročju izobraževanja so spodbujanje 
in ohranjanje neformalnega izobraže-
vanja ter okrepitev mednarodne mobil-
nosti mladih, poleg tega pa še razvoj 
inovativnih učnih okolij in krepitev 
kompetenc mladih. Na področju zapo-
slovanja je cilj večja zaposljivost mla-
dih in izboljšanje pogojev za njihov 
vstop na trg dela, pri stanovanjskih 
razmerah več mladih z urejenim sta-
novanjskim vprašanjem. Cilj je tudi 
aktivna vključenost mladih v prosto-
časne, športne, kulturne in druge 
družbeno koristne dejavnosti. Na po-
dročju mladinskega organiziranja in 
participacije se predvidevajo sistemska 
ureditev področja mladinskih dejavno-
sti, financiranja oziroma delovanja mla-
dinskih organizacij in organizacij za 

mlade ter ukrepi za večjo udeležbo mla-
dih tudi na primer v nevladnih orga-
nizacijah, krajevnih skupnostih … 
Boljšo informiranost mladih na 
obravnavanih področjih bi po mne-
nju članov delovne skupine zagoto-
vila vzpostavitev informacijskega 
kanala, namenjenega mladim.
mag. Matjaž Kos in Špela Kranjc

Vsem strojnim tehnikom 
bodo zagotovili {tipendije

Vse do 4. aprila imajo letošnji de-
vetošolci in devetošolke čas za vpis 
v srednješolske izobraževalne progra-
me. Tokrat na Gimnaziji Tolmin pr-
vič pričakujejo tudi prijave prihodnjih 
strojnih tehnikov, saj bo v sodelova-
nju s Šolskim centrom (ŠC) Nova 
Gorica v šolskem letu 2017/2018 tam 
deloval dislocirani oddelek programa 
strojni tehnik. Program, ki bo potekal 
v Tolminu, bo identičen programu 
strojni tehnik v Novi Gorici. Splošne 
predmete bodo poučevali profesorji 
tolminske gimnazije, strokovne pa 
profesorji iz Nove Gorice, kjer bodo 
vsaj na začetku izvajali tudi del prak-
tičnih vsebin. Pobudo za uvedbo 
programa so lani dala večja posoška 
podjetja, ki se soočajo s pomanjka-
njem tehničnega kadra, takoj pa jo je 
posvojila ravnateljica tolminske gim-
nazije mag. Branka Hrast Debeljak. 

Veliko pripravljenosti za sodelovanje 
so pokazali v ŠC Nova Gorica z di-
rektorjem egonom Pipanom na čelu, 
pomagali so tudi v Gospodarski zbor-
nici Slovenije – Območni zbornici za 
severno Primorsko, idejo so podprle 
vse tri posoške občine.

Da bi devetošolcem približala po-
klice s področja strojništva, so se 
posoška podjetja Mahle Letrika, 
TKK Srpenica, ITW Metalflex, Hi-
dria AET, Gostol TST, Mlekarna 
Planika, Salonit Anhovo, Smarteh 
in Siapro združila v promocijskem 
videu s komikom Vidom Valičem, 
direktorji pa so nanje naslovili javno 
povabilo k vpisu. Takole izpostavlja-
jo ugodnosti, ki se jih lahko veselijo 
fantje in dekleta, ki se bodo v priho-
dnjem šolskem letu vpisali v program 
strojni tehnik na Gimnaziji Tolmin: 
»Najprej je to stimulativna štipendija, 
ki jo bomo posoška podjetja (iz Bov-
ca, Kobarida, Tolmina, Kanala in 
Deskel) ponudila vsem dijakom, vpi-
sanim v oddelek v Tolminu. Pri svo-
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delovanja. Poročilo o delu navaja, 
da je z namenom ohranjanja zgodo-
vinske tehniške dediščine izvedlo 
devet akcij, da je raziskovalo sedem 
različnih zgodovinskih tem iz prete-
klosti in da je o pomenu dediščine 
zainteresirano javnost izobraževalo 
na 12 dogodkih doma ter onstran 
meje. Izpeljalo je deset večjih in šte-
vilne drobne promocijske akcije na 
stojnicah, posvetih, prek medijev in 
celo v Državnem zboru Republike 
Slovenije. Na tematsko pot Na svoji 
zemlji in v objekte tehniške dedišči-
ne je povabilo šolarje iz petih osnov-
nih šol in mlade planince iz več go-
renjskih šol. Največ časa, dela in 
znanja pa je DBD vložilo v šest de-
lavnic z dediščinsko vsebino in de-
set prireditev širšega pomena, kar je 
skupaj za štiri več kot lani.

Moto delovanja društva je tudi pove-
zovanje, sodelovanje in druženje z 
drugimi društvi, domačimi krajevnimi 
skupnostmi, zvezami v občini Tol-
min, Turistično zvezo Slovenije, lo-
kalno akcijsko skupino LAS Dolina 
Soče, gibanjem Kultura-Natura Slo-
venija, vključeno pa je tudi v Dneve 

evropske kulturne dediščine in Fe-
stival pohodništva Dolina Soče.

Skrb za ohranjanje tehniške dedišči-
ne Baške grape je bila nagrajena z 
bronastim priznanjem Zveze za teh-
nično kulturo Slovenije in zahvalo 
Občine Tolmin, BiT Planota pa je 
društvo vključilo med nevladne orga-

nizacije s potencialom.

Letos bo društvo ob tradicionalnih 
prireditvah, ki bodo izzivale k razi-
skovanju in prikazovanju zgodovine 
Baške grape, posnelo kratke filme o 
starih kmečkih opravilih ter orodju in 
slovenskih jaslicah.
Olga Zgaga, članica DBD

Javni razpis za pospe{evanje 
razvoja malega gospodarstva
Občina Tolmin v teh dneh objavlja 
Javni razpis za dodelitev kreditov s 
subvencionirano obrestno mero za 
pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Tolmin v letu 2017. 
Dolgoročne kredite s subvencionirano 
obrestno mero lahko mikro in mala 
podjetja ter samostojni podjetniki iz 
občine Tolmin najamejo pri Novi KBM 
d.d., Intesi Sanpaolo Bank d.d. in 
Abanki d.d., in sicer za nakup ze-
mljišč za gradnjo poslovnih prostorov, 
izdelavo projektne dokumentacije za 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov, nakup opreme in 
strojev, materiala, trgovskega blaga in 
storitev ter za davek na dodano vre-
dnost za navedene stroške, če ta ni 
povračljiv. 
Upravičeni so stroški, nastali v obdobju 
od 1. januarja do 22. decembra 2017. 
Občina Tolmin bo s tem razpisom raz-
delila največ 60.000 evrov. Komisija 
bo prispele vloge obravnavala pravilo-
ma enkrat mesečno, zadnji rok za od-
dajo vloge pa je 24. november 2017 
do 12. ure. 
Celotno besedilo razpisa in razpisni 
obrazci so v času objave dostopni na 
spletni strani www.tolmin.si, prav tako 
lahko zainteresirani vlagatelji razpisno 
dokumentacijo prevzamejo v tajništvu 
Občine Tolmin.

DELOVNO PREDSEDSTVO DRUŠTVA BAŠKA DEDIŠČINA na občnem zboru. Foto: Matjaž 
Trojer
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jem štipenditorju boš lahko opravljal 
šolsko prakso in kasneje postal stro-
kovnjak na svojem področju, saj ta 
podjetja do leta 2019 načrtujemo več 
kot 65 zaposlitev na področju strojni-
štva. Pridobljeno znanje in izobrazba 
ti po končanem šolanju omogočata 
študij na področju strojništva, pa tudi 
mehatronike, elektrotehnike ali soro-

dnih smeri.«
Med vladnim obiskom v Goriški 

regiji se je na Gimnaziji Tolmin mu-
dila tudi ministrica za izobraževanje 
znanost in šport dr. Maja Makovec 
Brenčič. Ob tej priložnosti je znova 
potrdila, da je ministrstvo naklonjeno 
skupni pobudi gimnazije, lokalne 
skupnosti in gospodarstva za doda-

POKLICE S PODROČJA STROJNIŠTVA so posoška podjetja devetošolcem predstavila tudi s 
pomočjo promocijskega videa s komikom Vidom Valičem. Foto: izseki iz promocijskega vi-
dea, izbor Katja Kragelj Jug

ten srednješolski program, pri mladih 
in njihovih starših pa želijo okrepiti 
zavedanje, kako pomembno je ohra-
njanje delovnih mest v lokalnem ob-
močju – tudi s pomočjo ustreznih 
izobraževalnih programov za potre-
ben kader.
Špela Kranjc

Med najuspe{nej{imi je 
najve~ kajaka{ev

Občinska športna zveza (OŠZ) 
Tolmin in Strokovni svet za šport pri 
Zavodu za kulturo, šport in mladino 
(ZKŠM) Občine Tolmin sta 21. marca 
v tolminskem kinogledališču podelila 
priznanja najuspešnejšim športnikom 
iz občine v preteklem letu. Name-
stnik predsednika OŠZ Tolmin Aljoša 
Rejc je skupaj podelil 27 priznanj za 
leto 2016, ki jih je glede na kriterije 
športnikom dodelil izvršni odbor zveze. 

Bronasti znak sta prejela Manca 

aktivno članico Planinskega društva 
Tolmin Slavico Boljat. V utemeljitvi 
so zapisali, da si Boljatova nagrado 
zasluži za marljivost in dolgoletni 
trud na področju športa ter za dolgo-
letno delo, s katerim je prispevala k 
razmahu in popularizaciji športa ter 
rekreacije v občini.

Naj športnico, naj športnika in naj 
športno ekipo leta v občini vsakič 
izbira Strokovni svet za šport pri 
ZKŠM. Ta je pri odločanju povsem 
samostojen, saj je edina omejitev pri 
izboru, da morajo biti športniki iz 
občine Tolmin ali nastopati za ekipo 
iz tolminske občine. Strokovni svet 
tako upošteva podatke o dosežkih, ki 
jih klubi posredujejo OŠZ, podatke 
Olimpijskega komiteja Slovenije 
(OKS) ter morebitne druge predloge 
klubov in društev. Župan Uroš Bre-
žan je pokal za najboljšo mlado 

Iz ob~inskih uprav

razpisuje 9 štipendij
ITW Metalflex d.o.o. za študijsko leto 2017/2018 
razpisuje kar devet kadrovskih štipendij, časa za 

prijavo imate do 24. julija 2017.
Razvoju mladih potencialov se posvečamo že med njihovim študi-
jem. Iščemo in štipendiramo študente študijskih smeri, ki jih bomo 
glede na kadrovske potrebe v prihodnosti potrebovali. Tako naše 
podjetje, ki je del korporacije ITW, med drugim že dlje časa štipen-
dira predvsem študente tehničnih smeri, enako pa načrtujemo tudi 
v prihodnosti.
V študijskem letu 2017/2018 razpisujemo naslednje štipendije:
• 1 mehaTRonIk opeRaTeR (prednost bodo imeli dijaki višjih ra-

zredov)
• 1 elekTRIkaR (prednost bodo imeli dijaki višjih razredov)
• 2 oblIkovalec kovIn – oRodjaR (prednost bodo imeli dijaki viš-

jih razredov)
• 5 sTRojnI TehnIk (za vpisane v 1. letnik Gimnazije Tolmin, pro-

gram: strojni tehnik)

Prijave po e-pošti majda.flajsivancic@itwappliance.com ali po tele-
fonu 05/38 20 366. Vlogi priložite potrdilo o vpisu in motivacijsko 
pismo.

ITW Metalflex, d.o.o. Tolmin, Poljubinj 89E, 5220 Tolmin, www.itwmetalflex.com

MARCA SO PODELILI PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IZ OBČINE TOLMIN, ki so bili v lanskem 
letu najuspešnejši. Foto: Miljko Lesjak

Hvala in nuša Maurič, srebrni znak 
Andrej Skočir, Mara Mei leban, 
natan Maj Poženel, tan černigoj, 
ekipa U-12 za mnogoboj pri Atlet-
skem društvu (AD) Posočje in Aleks 
Pavlin, devet zlatih znakov pa so si 
razdelili Andraž Flajs, tjaša Flajs, 
Aljaž Markič, luka Cimprič, Anej 
Murkovič, Andrej Valentinčič, član-
ska ekipa Kluba malega nogometa 
(KMN) Puntar, članska ekipa Nogo-
metnega kluba (NK) TKK Tolmin in 
Jaka Hvala. 

Bronasti kipec so prejeli Anže Ga-
bršček, Matic Pirih, Matjaž kle-
menčič, Stanislav Galovec in člani 
Modelarskega kluba Tolmin, štirje 
srebrni kipci pa so šli v roke Matiji 
Hrastu, Denisu Mavriču, tadeju 
Sotenšku in tomu Sotenšku. S pla-
keto zveze za dolgoletno delo v špor-
tu in vidne dosežke je izvršni odbor 
zveze tokrat nagradil vodnico Planin-
ske zveze Slovenije in dolgoletno 

športnico leta 2016 podelil športnici 
mladinskega razreda Mii Medved iz 
Kajakaškega kluba (KK) Soške elek-
trarne, najboljši mladi športnik je 
postal njen klubski kolega, športnik 
perspektivnega razreda Jakob Jeklin. 
Pokal za naj športnico leta 2016 si je 
prislužila športnica mednarodnega 
razreda Alja kozorog, prav tako iz 
KK Soške elektrarne, kot naj športni-
ku preteklega leta je župan Brežan 
čestital športniku državnega razreda, 
gorskemu tekaču Roku Bratini iz 
Tekaškega društva Bovec, za naj 
športno ekipo leta 2016 pa so razgla-
sili dvojec KK Soške elektrarne, špor-
tnika svetovnega razreda luko Boži-
ča in Saša taljata.

Predstavnica OKS iz regijske pisar-
ne v Novi Gorici Meta Mačus je po-
delila še priznanja OKS, ki so jih 
prejeli kajakaši Jakob Jeklin, Sašo 
Taljat in Luka Božič.
Špela Kranjc
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Vojna, ki se je ob So~i kon~ala oktobra 1917, je pustila veliko sledi. Spominska obele`ja, 
kaverne, strelski jarki, utrdbe ter pokopali{~a predstavljajo kulturno in zgodovinsko 
dedi{~ino. Spominjajo in opominjajo nas na trpljenje, `rtvovanje ter umiranje tiso~ mla-
dih fantov in mo` {tevilnih narodov. Vojno pa je bridko okusilo tudi civilno prebivalstvo 
krajev ob fronti. Letos mineva 100 let od bitke pri Kobaridu.

Zadnje dejanje bojev ob So~i 

S oška fronta, kot ena najhujših front, ima 
danes velik pomen za spominjanje. Prav 12. 
soška bitka pa je bila tista, ki je odločilno 

pripomogla k temu, da se je tako močno usidrala 
v zgodovinski spomin.

V dolini Soče se je 24. oktobra 1917 zjutraj za-
čela zadnja od dvanajstih soških bitk, ki je italijan-
ski vojski zadala hud udarec, saj so jo skupne 
avstro-ogrske in nemške enote prisilile k umiku na 
novo frontno linijo globoko na italijansko ozemlje 
do reke Piave. Ta dogodek, ki ga na poseben način 
zaznamuje prav odločilen preboj pri Kobaridu, se 
je v zgodovino zapisal z več imeni: bitka pri Ko-
baridu, čudež pri Kobaridu, polom pri Kobaridu. 
Ta vsakič drugačna in glede na pripovedovalčev 
zorni kot obarvana perspektiva nakazuje nujnost 
večplastnega pogleda na dogodke izpred sto let. 
Hkrati pa odkriva zanimivo sled v italijanskem 
spominskem imaginariju. Italijanska različica ime-
na oziroma poimenovanja Kobarida je Caporetto. 
V italijanski nacionalni zavesti ima slednji prav 
poseben pomen. Nenadejan poraz, presenečenje, 
katastrofa in prisila k umiku so razlage, ki so ostale 
tako močno prisotne v spominu Italijanov, da je be-
seda caporetto kot nov termin našla mesto v slovar-
ju italijanskega knjižnega jezika. Dizionario Italia-
no v svoji spletni različici razlaga besedo caporetto 

V nizu dogodkov ob obele`evanju 100. oble-
tnice bitke pri Kobaridu izpostavljamo nasle-
dnje dogodke:

• 13. maj: Spominska slovesnost pri nem{ki 
kostnici v Tolminu,

• junij: Odprtje likovne razstave Plinski napad 
v trdnjavi Klu`e pri Bovcu,

• 16. junij: Odprtje razstave 1917 – @enske na 
ulicah za kruh in narod v prostorih Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Poso~ju«,

• 9. julij: Zbogom orožje, Koncert voja{kih or-
kestrov na kobari{kem trgu,

• 17. september: Uprizoritev bitke pri Kobaridu 
na muzeju na prostem Kolovrat,

• 21. oktober: Dan Kobari{kega muzeja in od-
prtje razstave Kobarid – Caporetto – Karfreit 
1917.

z »disastro, disfatta: quel cattivo affare e stato la 
sua caporetto«, kar bi se v prevodu glasilo »kata-
strofa, poraz: slabo izpeljan posel je postal njegov 
kobarid«. Caporetto je tako lep primer, kako se 
lahko neki trenutek, dogodek zasidra v spomin 
nekega naroda. Naj kot zanimivost navedemo še 
dandanes pogosto splošno rabo izraza caporetto v 
športu in političnem žargonu, ko moštvo oziroma 
nasprotnik doživi boleč, hud, odločilen ali brezu-
pen poraz.

Ime Kobarida je 12. soška bitka ponesla v svet 
in ta majhen kraj umestila na svetovni zemljevid. 
Zgodbe o njem najdemo v enciklopedijah, muzejih, 
literarnih delih, umetniških stvaritvah …, prav za-
gotovo pa se jim ne moremo izogniti v zgodovino-
pisju. Ob tem ostaja zanimivo dejstvo, da se je 
predvsem v tujini uveljavila italijanska različica 
poimenovanja Kobarida, in sicer Caporetto. Najve-

»Vojna še besni. Toda naposled bo vendarle mir blagoslovil vse doline, nad gorami bo milostno za-
kraljeval stari božji pokoj. Tedaj bomo obiskali naše grobove in se zahvalili našim mrtvim.«
Dr. Julius Kugy, Moja vojna v Julijcih

rjetneje gre zato tu iskati razloge, zakaj je veliko 
obiskovalcev, ki prihajajo v Kobarid, še vedno 
prepričanih, da se kraj nahaja v Italiji. Pogosto se 
dogaja tudi to, da italijanski turisti po kobariških 
ulicah sprašujejo: »Dove é Caporetto?« (Kje je Ko-
barid?), ker ne povežejo, da gre za en in isti kraj, 
ki v slovenščini nosi drugo ime (nemalokrat se ne 
zavejo niti tega, da se kraj danes nahaja v Slove-
niji). Nazoren primer slednjega najdemo v knjigi 
vtisov Kobariškega muzeja iz leta 2000, kjer je 
eden od italijanskih obiskovalcev zapisal: »Ko sem 
leta 1965 služil vojsko v Tarcentu (UD), sem mislil, 
da je Kobarid italijanski. Z velikim presenečenjem 
razumem, da je bil v Jugoslaviji. Kako počastiti 
padle obeh strani? Minilo je 34 let in ljudje so se 
zbližali. Hvala Caporetto; Hvala Kobarid!« 

mag. Tadej Koren, Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«

KOBARIŠKI TRG V ČASU SOŠKE FRONTE. Foto: originalno fotografijo hrani Museo Civico del Risorgimento di Bologna
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Paviljon
V lanskem študijskem letu je na 

Mostu na Soči potekala druga arhi-
tekturna delavnica. Njen program je 
temeljil na vsebini čezmejnega projekta 
Camis, namen pa je bil združitev uče-
nja in dela študentov z znanjem ter 
izkustvom krajanov. Študentje so pod 
mentorstvom profesorjev ob jezeru 
postavili leseni paviljon, izdelan iz lo-
kalnega sušenega macesnovega lesa, 
katerega elementi so v celoto sestavlje-
ni brez uporabe vijakov. Namenjen je 
oddihu na pešpoti okoli mostarskega 
jezera. Pričujoča knjižica predstavlja 
paviljon in delo študentov, v njej pa 
so zbrani tudi vtisi mimoidočih, ki se 
jih je tako ali drugače dotaknil.

NASLOV: Paviljon. Arhitekturna 
delavnica Most na Soči 2015/2016. 
AVTORJA UVODNIH BESEDIL: to-
maž krušec in nataša štrukelj. IZ-
DALA: Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za arhitekturo. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Ljubljana, 2016. NAKLADA: 300 izvo-
dov. ŠTEVILO STRANI: 64. FORMAT: 
21 cm × 14,8 cm. VEZAVA: mehka. 
Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

Knji`na polica Utrinki

PUST U TMINU BO!
Tolmin – Trije mladi ljubitelji filma so 
februarja zaključili z montažo doku-
mentarnega filmskega prvenca z na-
slovom Pust u Tminu bo! in ga na 
pustno soboto dvakrat zapored 
predstavili občinstvu v polni dvorani 
kinogledališča. Zamisel in scenarij 
je delo Roka Nagodeta iz Tolmina, 
film je režiral domačin Patrik Uršič, 
pri snemanju in montaži pa mu je na 
pomoč priskočil Bartolomej Kozo-
rog iz Modreja. V zaledju filmskega 
ustvarjanja najdemo tudi Tadeja Ša-
vlija - Čaža, ki med drugim hrani 
bogat filmski arhiv, ki so ga fantje s 
pridom uporabili pri prepletanju pre-
teklosti s sedanjostjo. Film postreže 
tudi z zanimivimi intervjuji ikon tmin-
skega pusta: Marino Fili, Alfonzem 
Fischionejem, Pavlom Rutarjem, 
Metodom Kosom, Vinceslavom 
Lapanjo - Cenetom, Lidijo Šavli - 
Bajtovo, Čažem in Miranom Tuto. 
Ti nas popeljejo skozi zgodovino te-
ga običaja in s svojimi spomini raz-
krivajo njegove vzpone, padce ter 

DOKUMENTARNI FILM PUST U TMINU BO! je zasluga treh mladeničev (iz leve): snemalca 
Bartolomeja Kozoroga, scenarista Roka Nagodeta in režiserja Patrika Uršiča; na fotografiji v 
družbi zvezde tega dokumentarnega filma Lidije Šavli - Bajtove. Zasluge za nastanek filmskega 
prvenca o tolminskem pustu pa gredo tudi Tadeju Šavliju - Čažu.

kulturni in globlji pomen. Zaradi veli-
kega zanimanja, ki ga je film požel, 
pa fantje že razmišljajo o možnostih, 

kako ga predstaviti še drugi zainte-
resirani javnosti.
Besedilo in foto: T. Š. F.

TUDI MOTORISTK JE  
VEDNO VE^
Zgornje Poso~je – Moto klub Soča 
Tolmin je v preteklem letu združeval 
več kot 110 motoristov in ljubiteljev 
motorjev. Zanimivo je, da je kar ne-
kaj članic – podpornic društva opra-
vilo izpit za motor in se pridružilo 
družini »pravih« motoristov.

Leto 2016 je bilo društvu naklonje-
no, saj je motosezona tekla nemote-
no. Dejavnosti je bilo veliko. V sode-
lovanju s tolminskimi policisti, gasil-
ci, reševalci, AMD Tolmin in preda-
vatelji ter gosti je društvo organizira-
lo dvodnevno izobraževalno motode-
lavnico. Na Motoavanturi so udele-
ženci z reševanjem nalog spoznavali 
Posočje skozi čas. Društvo pa se je 
izkazalo tudi kot dobrodelno, saj se 
je najprej odzvalo povabilu na krvo-
dajalsko akcijo, kasneje pa kupilo 
dva televizorja za bolnišnico v Stari 
Gori. Občina Šempeter-Vrtojba se 
jim je zahvalila z izletom v pršutarno 
Lokev na Krasu.

Poleg tega pa je v preteklem letu 
pred tolminsko farno cerkvijo organi-
ziralo prvi blagoslov motoristov in nji-
hovih jeklenih konjičkov; varovalo 
več športnih prireditev; septembra 
sodelovalo v akciji Varna pot v šolo; 
organiziralo motoristični izlet v Bio-
grad in na splavarjenje na Dravi; v 
okviru Čerinovega memoriala obi-
skalo grobove pokojnih članov; sep-
tembra praznovalo prvo okroglo 
obletnico delovanja; motoristično 
sezono zaključilo na skupni vožnji s 
prijateljskimi društvi; ob koncu leta 
pa že tradicionalno obiskalo varo-

vance Varstveno delovnega centra 
Tolmin.

V motoklubu se skozi celo leto trudi-
jo za večjo varnost motoristov in 
ostalih udeležencev v cestnem pro-

OBČNI ZBOR MOTO KLUBA SOČA TOLMIN – Konec februarja je bil v prostorih društva Na lo-
gu v Tolminu volilni občni zbor. Za naslednji dve leti so člani mandat podaljšali dosedanjemu 
predsedniku Borisu Lebanu in podpredsedniku Borutu Flisarju. V upravnem odboru pa bo pr-
vič sedela motoristka, in sicer Teja Leban. Foto: Alenka Zgaga

metu, dvig ekološke zavesti motori-
stov, ohranjanje motoristične kulture 
in prenašanje izkušenj ter znanja na 
mlajše motoriste.
Olga Zgaga

Zlatarna Azur
Trg maršala Tita 18 a, Tolmin

T: 05/381-14-16
M: 041-923-222

Darila za različne priložnosti, kot so 
poroke, rojstni dnevi, birme, obhajila  ... 

Izbirajte med prstani, uhani, zapestnicami in 
verižicami iz zlata, srebra ter kristalov.

www.zlatarstvo-azur.si

Popravek

[KRATARIJE
V prejšnji številki SOČAsnika nam je 
zagodel škrat. V članku Zadonela 
partizanska pesem je bilo zapisano, 
da je med drugimi nastopil Moški 
pevski zbor Justin Kogoj Dolenja 
Trebuša. Pravilen podatek je, da je 
omenjeni zbor vse pesmi zapel sku-
paj z Moškim pevskim zborom 
Ivan Laharnar s Šentviške planote. 
Za napako se opravičujemo.
Uredništvo SOČAsnika
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PODPIS POGODB ZA BOVEC 
MARATON 2017
Bovec – Februarja so v bovškem 
kulturnem domu pokrovitelji in glavni 
organizator Tekaško društvo Bovec 
podpisali pogodbe za letošnji Bovec 
maraton, ki bo 16. septembra. Na 
slovesnosti se je pokroviteljem za-
hvalil župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, ki je povedal, da je lansko-
letni maraton dokaz, da lahko s sku-
pnimi močmi pripravimo vrhunsko 
športno prireditev. Občina je lani 
vložila znatna sredstva v ureditev de-
la trase, letos pa sodeluje kot po-
memben pokrovitelj. »Bovec mara-
ton je pomemben tako s športne-
ga kot turističnega vidika, mi pa 
smo najbolj zadovoljni takrat, ko 
so naši obiskovalci zadovoljni in se 
k nam radi vračajo,« je še dodal in 
obenem čestital organizatorjem, še 
posebej prostovoljcem.
Predsednik Organizacijskega odbo-
ra Bovec maratona Vasja Vitez je 
ob videoposnetkih z lanskega mara-
tona predstavil letošnje trase, pred-
sednik Atletske zveze Slovenije 
(AZS) Roman Dobnikar pa opozoril 

na izjemen pomen takih dogodkov 
za vso Slovenijo. Posebej ga veseli 
dejstvo, da so organizatorji mislili tu-
di na mlajše tekače in poleg najtež-
je, 42- kilometrske, uredili tudi 21- 
in 8-kilometrsko traso. Dodal je še, 
da bo AZS pomagala po svojih mo-
čeh, tudi kar zadeva medijske pre-
poznavnosti dogodka.
Letošnji pokrovitelji – Občina Bo-
vec, Lokalna turistična organizacija 
Bovec, Zavarovalnica Triglav, Vzaje-
mna, MAHLE Letrika Bovec, TKK in 
Mines IB Kobarid – so se za pokro-
viteljstvo z veseljem odločili pred-
vsem zato, ker šport krepi telo in du-
ha, pripomore k zdravju ter zdrave-
mu razmišljanju in krepi ter viša pro-
duktivnost v gospodarskih družbah. 
Vse to pomeni tudi dodano vrednost 
za lokalno skupnost.
Tudi letos se Bovec maraton lahko 
pohvali s pomembnimi ambasadorji. 
Ob podpisu pogodbe so bili prisotni 
maratonec Rok Bratina ter kanuista 
na divjih vodah, olimpijca Sašo Ta-
ljat in Luka Božič. Pripadla jim je 
čast, da so s svojo prijavo uradno 
odprli letošnje prijave. Organizator 

je omejil zgornjo mejo na 2.000 te-
kačev, saj želijo, kot je dejal Vitez, 
vsem nuditi kar najbolj ugodne po-
goje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ZIMSKO USPOSABLJANJE 
JAMARSKE RE[EVALNE  
SLU@BE
Brnik, Krvavec – Jamarski reševal-
ci iz vseh sedmih reševalnih centrov 
(Velenja, Ljubljane, Kranja, Novega 
mesta, Postojne, Sežane in Tolmina) 
smo imeli sredi februarja zimsko 
usposabljanje in potrjevanje statusa 
modula a za helikopter. Na Brniku, 
kjer se nas je zbralo 52, je potekalo 
usposabljanje za uporabo zrakoplo-
vov za potrebe zaščite, reševanja in 
pomoči. Inštruktorji so nas seznanili 
z vrstami in tehničnimi značilnostmi 
helikopterjev, možnostjo njihove 
uporabe, meteorološkimi vplivi na 
letenje, skupno in osebno tehnično 
opremo ter njeno pravilno uporabo. 
Po uspešni vaji varnega gibanja ob 
in v helikopterju, so nas po skupinah 
odpeljali na Kriško planino na Krva-
vec, kjer se je nadaljevalo zimsko 
usposabljanje. Za tovrstne transpor-

tne nam stoji ob strani 15. helikop-
terski bataljon Slovenske vojske.

Na zimskih usposabljanjih se jamar-
ski reševalci naučimo gibanja v tež-
kih razmerah za morebitne nesreče 
v gorskih jamah. Skupina jamarskih 
reševalcev s turnimi smučmi smo se 
podali na vrh Velikega Zvoha in nato 
odsmučali do zgornje postaje gon-
dole. Ostali del skupine se je na pot 
podal peš. Poleg dobre kondicijske 
pripravljenosti pa moramo biti jamar-
ski reševalci dobro usposobljeni tudi 
za dostope do jam v zimskih razme-
rah. Če želimo v primeru intervenci-
je uspešno reševali, moramo najprej 
poskrbeti za svojo varnost, kar lahko 
v veliki meri dosežemo z dobro pri-
pravljenostjo. Usposobljeni smo to-
rej tudi za varno ustavljanje s cepi-
nom, delo z lavinskimi žolnami, upo-
rabo turnih smuči, krpelj in derez.

Zimsko usposabljanje je ključnega 
pomena za morebitna reševanja v 
zimskem času. Večina visokogor-
skih jam se namreč raziskuje v zim-
skem času, saj se vhod v jame ta-
krat lažje najde, poleg tega pa so ta-
krat idealni pogoji za raziskovanje.
Mateja Mazgan, jamarska reševalka

Utrinki

POKROVITELJI IN GLAVNI ORGANIZATOR BOVEC MARATONA SO FEBRUARJA PODPISA-
LI POGODBE. Vse aktualne informacije, prijavni portal in števec prijav najdete na spletni strani 
www.bovecmaraton.si, kjer so na voljo tudi vsi kontaktni podatki za dodatne informacije.

ZIMSKO USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV NA KRVAVCU je potekalo v idealnih 
razmerah, vendar bi, glede na to, da morajo biti pripravljeni v vseh razmerah, potekalo tudi v 
manj ugodnih vremenskih razmerah.
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Utrinki

Datum Kraj Prireditev Informacije

30. 3.–2. 4. DOLINA SOČE Balkan Rivers Tour Bovec TIC Bovec: 031-388-700

31. 3. (18.00) TOLMIN, Coworking Baza 
(Cankarjeva 3)

Odprtje Coworking Baze oziroma novih prostorov za sodelo CW Baza (Nataša Hvala): 051-602-326

2. 4. (18.00) TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Folklorno popotovanje po Severni Primorski JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170, oi.tolmin@jskd.si

7. 4. (15.30) PODBRDO 10. delavnica izdelave cvetnonedeljskih butar »Moj pusl je ta leus« Društvo Baška dediščina: 041-601-248, 
drustvobaskadediscina@gmail.com

7. 4. (17.00) TOLMIN, Coworking Baza *Brezplačna delavnica VEM: Ko hobi postane vir zaslužka PRC (Nežika Kavčič): 05/38-41-519

15. 4. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Bovec Gledališka predstava Zlatorog

17. 4. Otvoritvena vožnja Moto klub Soča (Boris Leban): 041-231-968, 
lebanboris2@gmail.com

17. 4. KANIN Emaus 2017 TIC Bovec: 031-388-700

21. 4.(17.00) TOLMIN, Coworking Baza *Brezplačna delavnica VEM: Pomen grafične podobe za prodajo PRC (Nežika Kavčič): 05/38-41-519

21. 4. (18.00) KOBARID, Občina Kobarid Srečanje diplomantov občine Kobarid Občina Kobarid

22. 4. TOLMIN, pred cerkvijo Moto žegen Moto klub Soča (Boris Leban): 041-231-968, 
lebanboris2@gmail.com

22. 4. TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Začetek Bukvarne in prikaz tiskarskih tehnik z Markom Drpićem Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

22.–24. 4. POSAVSKO HRIBOVJE Rečiška krožna pot PD Tolmin (Darij Kenda): 041-744-631

22.–28. 4. TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Bukvarna – sejem rabljenih knjig Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

23. 4. (17.00) TRENTA, Info središče TNP 48. revija Primorska poje (zaključni koncert) JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170, oi.tolmin@jskd.si

25. 4. TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170, oi.tolmin@jskd.si

ATLETSKI VE^ER 
TEKA[KEGA DRU[TVA 
BOVEC
^ezso~a – Tudi letošnji Atletski ve-
čer, ki je potekal v začetku februar-
ja, je Tekaško društvo (TD) Bovec 
pripravilo v Gostišču Vančar v Čez-
soči. Prvič pa se je začel s himno 
Bovec maratona v izvedbi avtorja 
Petra Della Biance ter tekačic in 
tekačev TD Bovec.

Dogodke minulega leta, ki je bilo za 
društvo uspešno, so preleteli ob fo-
tografski predstavitvi in obrazložili vi-
dnejše uspehe, ki so jih dosegli ta-
ko doma kot v mednarodnem pro-
storu. Predsednik TD Bovec Vasja 
Vitez je pohvalil delo društva, teka-
čev in tekačic ter njihovih staršev, 
brez katerih zagotovo ne bi bili tako 
uspešni. Zahvalil se je tudi Občini 
Bovec za izdatno podporo, ki jim jo 
namenja. V minulem letu so opravili 
pomembno delo, predvsem na or-
ganizacijskem področju. »Menim, 
da je tekaška sredina izjemno 
zdrava, tudi finančno uspešno sha-
jamo, kar dokazuje tudi vaša dana-
šnja številna udeležba. Upam, da 
bomo tako trenerji kot upravni od-
bor, ki bo na občnem zboru zaživel 
v novi zasedbi, tudi v prihodnje do-
bro delali in bomo imeli še veliko 
razlogov za veselje. Vsekakor pa v 
ospredju niso samo rezultati, tem-

več predvsem članstvo, saj smo iz-
jemno veseli podmladka. Otroci 
hodijo na treninge dvakrat teden-
sko, visok odstotek vseh osnovno-
šolskih otrok pa je prisoten prav v 
TD Bovec,« je zaključil Vitez.

V nadaljevanju večera je bovški pod-
župan Davor Gašperčič podelil pri-
znanje TD Bovec za izjemne dosež-
ke v minulem letu. Prejel ga je izje-
men gorski tekač Rok Bratina. Ker 
pri dekletih v letu 2016 ni bilo vi-
dnejših dosežkov, atletinje leta niso 
razglasili, atlet leta pa je postal Tobi 
Gaberšček.
Besedilo in foto: Milan Štulc

@IVLJENJE V PODBRDU 
BOGATI TUDI [PORT
Podbrdo – Športno društvo (ŠD) Pod-
brdo skozi leto krajanom, zlasti mladim, 
ponuja paleto možnosti za rekreacijo. 
Letošnje tirnice svojega delovanja je 
zagnalo že v začetku januarja z orga-
nizacijo 12. turnirja trojk v malem no-
gometu. Povabilu v telovadnico Osnov-
ne šole Simona Kosa se je odzvalo 20 
moštev. Turnir je potekal v pristnem 
športnem vzdušju, polnem borbeno-
sti, požrtvovalnosti in »fair playa«. Za-
ključil se je v poznih večernih urah 
drugega dne z razglasitvijo rezultatov.

Na najvišji stopnički je pokal prevzel 
predstavnik moštva Varspoj, ki je 
združilo nogometne navdušence iz 
vasi v okolici Tolmina. V teh vaseh se 
je kalila tudi ekipa Štab, ki je bila če-
trta. Uspešni so bili tudi Podbrdčani; 
ekipa Fantički se je veselila druge 
stopničke, ekipa Joga pa tretje.

Domače ŠD pa je nato 18. februarja 
po nekaj letih člane in simpatizerje 
društva spet povabilo na smučarsko 
tekmo v veleslalomu na Soriški plani-
ni, ki je tekmovalcem ponudila sonč-
no zimsko doživetje. Mnogi so izkori-
stili popust ob nakupu poldnevne 
smučarske vozovnice, ki ga je pogo-
jevala plačana prijavnina. Na startu 
so stali predstavniki več starostnih 
kategorij, najbolj pa so se razveselili 
lepega števila najmlajših in šolarjev. 
Podbrško ŠD namreč že več desetle-

tij sistematsko vzgaja mladi smučar-
ski rod. Najbolj zaslužen za priljublje-
nost in množičnost tega športa v kra-
ju je član društva ter učitelj smučanja, 
sedaj upokojeni učitelj Josip Smol-
nikar, ki je za dolgoletno prostovolj-
no delo na področju športa v letu 
2005 prejel priznanje Občine Tolmin. 
Pri organizaciji smučarskih tečajev 
vztraja že od leta 1964. V zadoščenje 
mu je, da to zdravo in razvedrilno de-
javnost podpira tudi mlado vodstvo 
ŠD Podbrdo. Od preteklega leta ga 
vodi Grega Drole, ki je pri Planin-
skem domu Petrovo Brdo tudi razgla-
sil rezultate tokratnega tekmovanja.
Olga Zgaga

TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC JE NA ATLET-
SKEM VEČERU v začetku februarja za atleta 
leta razglasilo Tobija Gaberščka.

SMUČARSKA TEKMA V VELESLALOMU NA 
SORIŠKI PLANINI – Najboljši v kategorijah 
so prejeli medalje. Foto: Alenka Zgaga
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Datum Kraj Prireditev Informacije

26. 4. (11.00) KOBARID, Zelena hiša Odprtje Info točke trajnostne mobilnosti »Naj vas narava zapelje« Občina Kobarid, TIC Kobarid, TNP

27. 4. (19.00) TRENTA, Dom Trenta Odprtje razstave Čebelarskega muzeja Radovljica Dom Trenta

28. 4.–9. 5. BOVEC, Letališče Bovec Bovec Spring Boogie & Redbull vertical camp Bovec TIC Bovec: 031-388-700

30. 4. KOBARID, Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«

Odprtje sirarskih poti TastyCheeseTOUR – izvedba pilotnih vodništev Peter Domevšček: 031-409-012

30. 4. (19.00) ČEZSOČA 1. kresovanje v Čezsoči TD Čezsoča

5. 5. (17.00) TOLMIN, Coworking Baza *Brezplačna delavnica VEM: Izdelava spletne strani v Wordpressu PRC (Nežika Kavčič): 05/38-41-519

6. 5. LJUBLJANA Pohod ob žici okupirane Ljubljane PD Tolmin (Mara Vidic): 040-232-898

6. 5. TOLMIN Motodelavnica za večjo varnost Moto klub Soča (Boris Leban): 041-231-968, 
lebanboris2@gmail.com

6. 5. (14.00) VOLARJE, pod Lahnco 10. prireditev Košpar RD Lahnica: 070-246-666, rd.volarje@gmail.com

7. 5. Družinske planinske poti (skupen pohod več planinskih društev z 
Goriškega in zamejstva)

PD Tolmin (Slavica Boljat): 051-622-962

7. 5. (7.00) ZAPOTOK (Benečija) Pohod po poti Marka Redelonghija od Zapotoka do Brdc nad 
Breginjem

ZB Kobarid (Vojko Hobič): 040-234-051

7. 5. POLJUBINJ Šempav 2017 Krajevna skupnost (Andrej Leban): 041-516-493

8. 5. (18.00) TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Naša pomlad – revija otroških in mladinskih pevskih zborov (prvi koncert) JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170, oi.tolmin@jskd.si

10.–24. 5. RAZLIČNE LOKACIJE Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

12. 5. (15.00–
17.00)

KOBARID, trg Izmenjava sadik Peter Domevšček: 031-409-012

12. 5.–30. 6. POSOČJE Teden vseživljenjskega učenja 2017 – dogodki se bodo odvijali na 
različnih lokacijah v Posočju

www.prc.si/napovedujemo

13. 5. (8.00–
12.00)

TOLMIN EKOpraznik Peter Domevšček: 031-409-012

13. 5. TOLMIN, nemška kostnica Spominska slovesnost pri nemški kostnici Občina Tolmin, Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«, Tolminski muzej

13. 5. TOLMIN, Coworking Baza *Brezplačna delavnica VEM: Delavnica fotografije s telefonom PRC (Nežika Kavčič): 05/38-41-519

13.–21. 5. 
(18.00)

Teden ljubiteljske kulture – različni dogodki ljubiteljskih kulturnih 
ustvarjalcev

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170, oi.tolmin@jskd.si

14. 5. (15.00) PETROVO BRDO 11. Volfovo srečanje Društvo Baška dediščina: 041-601-248, 
drustvobaskadediscina@gmail.com

15. 5. (18.00) TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Naša pomlad – revija otroških in mladinskih pevskih zborov (drugi 
koncert)

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170, oi.tolmin@jskd.si

16. in 17. 5. 
(7.00)

TOLMIN, CŠOD Krvodajalska akcija Marjanca Velišček: 031-264-073, 
tolmin.ozrk@ozrks.si

18. 5. (7.00) KOBARID, telovadnica OŠ Krvodajalska akcija Marjanca Velišček: 031-264-073, 
tolmin.ozrk@ozrks.si

20. 5. DOLENJA TREBUŠA–
TOLMIN

Pohod po Kosmačevi poti PD Tolmin (Mara Vidic): 040-232-898

20. 5. TOLMIN, POSOČJE Moto avantura MAT 2017 Moto klub Soča (Boris Leban): 041-231-968, 
lebanboris2@gmail.com

20. 5. (19.30) TOLMIN, športna dvorana 
ŠC Tolmin

Zaključna produkcija Plesne šole Urška Tolmin Suzana Brešan: 041-371-223

21. 5. TOLMIN 17. tek in pohod na Tminski grad Atletsko društvo Posočje 

23. in 24. 5. 
(8.30)

ZGORNJI DEL SOŠKE 
POTI

Belarjevi dnevi v Trenti Dom Trenta

26. 5. (17.00) TOLMIN, Coworking Baza *Brezplačna delavnica VEM: Digitalno arhiviranje podatkov PRC (Nežika Kavčič): 05/38-41-519

28. 5. TOLMIN 41. pohod na Sleme (1.448 m n. m.) PD Tolmin (R. Rauch): 031-756-082, (M. Vidic): 
040-232-898

30. 5.–5. 6. POSOČJE Teden izobraževanj za trajnostni razvoj www.prc.si/napovedujemo

* Na brezplačne delavnice projekta »VEM 2016 in 2017«, ki jih organizira Posoški razvojni center, se lahko prijavite pri Nežiki Kavčič na telefonski števil-
ki: 05/38-41-519 ali prek e-pošte: nezika.kavcic@prc.si. Več o projektu na strani 4.

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@prc.si). 
Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 18. maja 2017. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale od 2. junija do 28. 
julija. 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.

www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja

