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Pomlad, kje si?

V dneh zaključevanja redakcije 
tokratne številke SOČAsnika 
se ob pogledu skozi okno 

sprašujem, kje se letos mudi pomlad. 
Ko naj bi travniki že zeleneli in bi se 
v gozdu že bohotila preproga podra-
sti, je še vse bolj ali manj v rjavih 
tonih z vmesnimi zaplatami snega. 
Zvončki, trobentice in žafrani še ve-
dno rastejo. Naokrog še hodimo v 
zimskih oblačilih, pogosto tudi s ka-
po na glavi. Le upam lahko, da je v 
trenutku, ko v to prebirate, slika bolj 
zelena. Trenutno stanje gre sicer na 
roko smučiščem, greni pa življenje 
drugim. Letošnja zima obremenjuje 
občinske proračune, saj zvišuje stro-
ške pluženja in vzdrževanja cest.

Morda te uvodne besede napelju-
jejo na misel, da sem tudi sama ena 
tistih, ki zime in snega ne marajo. To 
je daleč od resnice. Zelo rada imam 
sneg in vse z njim povezano, vendar 

Soče je bila v tistih letih urejena celo 
vlečnica, s čimer se ni mogla pohva-
liti prav vsaka vas v dolini. Morda se 
res pri spominih zdi, da je bilo nekoč 
vse lepše in vse bolj idilično – zime 
bolj bele in poletja bolj topla, pomla-
di bolj cvetoče in jeseni z lepšimi 
barvami ter bolj šumečim listjem. 
Nič ne de, četudi ni bilo vse idealno, 
v sebi namreč nosimo tak spomin in 
to je tisto, kar velja. Morda bodo spo-
mini naših otrok podobni.

Zime je torej več kot dovolj – za to 
sezono. Naj sedaj v vseh barvah za-
cveti pomlad, ozelenijo travniki in 
gozd, naj zadiši po preorani zemlji 
ter novem življenju, ki buhti od vse-
povsod. Ko bo čas za novo zimo, jo 
skupaj s polno vrečo snega sprejmi-
mo odprtih rok …

Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku

ko je čas za to. Želela sem si ga de-
cembra in januarja, tudi februarja – 
vsaj v času šolskih počitnic naj bi ga 
bilo nekaj. Naj zapade in potem zdr-
ži nekaj časa. To, kar smo letos več-
krat doživljali v dolini, pač ni bilo za 
nobeno rabo – največkrat se je sneg 
v enem, največ dveh dneh stopil. To-
liko pa ga je le zapadlo, da je človek 
moral uporabiti lopato. S kar malo 
zavisti smo pogledovali v višje ležeče 
kraje, kjer je snega vseeno bolj boga-
to nasulo. Predstavljam si, da je mar-
sikdo negodoval, da mora za dobro 
jutro kidati sneg, da se je lahko od-
peljal v službo. če noben drug, pa 
so zagotovo uživali najmlajši. In za-
kaj ne bi vsaj njim dovolili, da se 
naužijejo zimskih radosti?

Spomini me nesejo nazaj … v čas 
otroštva. Takrat so bile zime bele. 
Sredi vasi je čez noč ‘zraslo’ smuči-
šče in sankališče, na drugi strani 

Utrinki

OBISK NEM[KEGA 
VELEPOSLANIKA
Tolmin – Kot je na lanskoletni pode-
litvi nagrad Nemške turistične agen-
cije obljubil nemški veleposlanik 
Klaus Riedel, je v letošnjem šol-
skem letu res obiskal Gimnazijo Tol-
min. Naj spomnimo, da je na ome-
njeni podelitvi dijakinjam Ani Flor-
jančič, Tjaši Hajnrihar in Mii Kri-
stan za njihovo interpretacijo berlin-
skega zidu, ki so jo pripravile v okvi-
ru natečaja, podelil nagrado. Nalo-
go in maketo so izdelale pod men-
torstvom učiteljic nemščine in likov-
ne umetnosti Simone Saksida ter 
Jane Costantini.

Ob svojem obisku je veleposlanik 
šoli predstavil program nemške jezi-
kovne diplome, ki dijakom odpira 
mnoge možnosti pri študiju in delu 
tako v Sloveniji kot v tujini. Prisostvo-
val je tudi pri medpredmetno izvede-
ni uri nemške poezije, kjer so dijaki 

z učiteljicama nemščine in sloven-
ščine Milico Rutar obravnavali pe-
sem nemškega pesnika Henricha 
Heineja Lorelai. Navdušen je bil 
nad sodobnim pristopom pri pouku, 

NEMŠKI VELEPOSLANIK KLAUS RIEDEL je med drugim prisostvoval tudi pri medpredmetno 
izvedeni uri nemške poezije, kjer so dijaki z učiteljicama nemščine in slovenščine obravnavali 
pesem nemškega pesnika. Foto: Lučka Uršič

sodelovanjem in zamislimi dijakov. 
Za trud jih je ob koncu obiska na-
gradil z nemškimi slaščicami.
mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

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

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma zadnji teden v maju oz.  
1. junija 2018. Če bi želeli v SOČAsniku objaviti prispevek,  nam 
besedilo posredujte do 4. maja oziroma se o roku dogovorite z 
urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POsOšKI RAzVOjNI CENTER

TRg TIgROVCEV 1

5220 TOLMIN

Vse o oglaševanju v našem periodičnem tiskanem mediju z naklado 
7.450 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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DAN EMIGRANTA 2018
^edad (Italija) – Dan emigranta je 
praznik Slovencev Videmske pokra-
jine, Benečije, Terske, Nadiške, Ka-
nalske in Železne doline ter Rezije, 
vsako leto pa se dogodka v čedad-
skem gledališču Ristori udeležijo tu-
di prijatelji iz Slovenije in nekaterih 
drugih krajev Italije. Letošnji osrednji 
govorec je bil evropski poslanec 
Herbert Dorfman, sicer pripadnik 
nemške manjšine na Južnem Tirol-
skem v Italiji in dober prijatelj Slo-
vencev v Italiji.

V imenu slovenskih ljudi iz Beneške 
Slovenije je spregovoril Renzo Mat-
telig, ki predseduje Zvezi sloven-
skih izseljencev. Med drugim je iz-
postavil izjemen uspeh dvojezične 
šole v Špetru in si zaželel podobno v 
Terski in Kanalski dolini. Opozoril je, 
da slovenska skupnost v Beneški 
Sloveniji zadnja leta znova gospo-
darsko nazaduje, priča je tudi prave-
mu demografskemu kolapsu, kar je 
pripisal izjemno slabi infrastrukturi. 
Obmejne občinske uprave je pozval 
k večjemu sodelovanju in zaključil z 
mislijo, da Slovenci na Videmskem 
potrebujejo skupno strategijo za pri-

hodnost in to v tesnem sodelovanju 
tako s krajevnimi oblastmi kot tudi s 
slovensko vlado.

V imenu slovenskega Državnega 
sveta je prisotne pozdravil Tomaž 
Horvat, Urad vlade za Slovence v 
zamejstvu in po svetu je zastopal 
Robert Kojc, prisoten pa je bil tudi 
generalni konzul Slovenije v Trstu 
Vojko Volk. Ker je Občina Čedad 
že vrsto let pokroviteljica praznika, 
je bil tudi letos prisoten tamkajšnji 
župan Stefano Balloch, med vi-

dnejšimi gosti pa so bili prisotni še 
Danijel Krivec, poslanec Državnega 
zbora RS, Franco Jacop, predse-
dnik deželnega sveta Furlanije - Julij-
ske krajine in njegov slovenski pod-
predsednik sveta Igor Gabrovec, 
predsednika Sveta slovenskih orga-
nizacij ter Slovenske kulturno-go-
spodarske zveze Walter Bandelj in 
Rudi Pavšič ter več županov in pod-
županov ter drugih predstavnikov 
javnega življenja z obeh strani meje.

Po zapisu STA pripravil: Milan Štulc

DAN EMIGRANTA – Med drugim je v imenu slovenskih ljudi iz Beneške Slovenije spregovoril 
Renzo Mattelig, ki je obmejne občinske uprave pozval k večjemu sodelovanju. Kot je dejal, da 
Slovenci na Videmskem potrebujejo skupno strategijo za prihodnost in to v tesnem sodelovanju 
tako s krajevnimi oblastmi kot tudi s slovensko vlado. Foto: Jurij Paljk

www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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SPOT svetovanje GORIŠKA
Za izvajalca celovitih 
podpornih storitev za 

potencialne in obstoječe 
podjetnike ter podjetja je v 
okviru slovenskih poslovnih 

točk (SPOT REGIJE 2018–
2022) izbran tudi Posoški 

razvojni center (PRC).

 Brezplačne storitve:
• informiranje in svetovanje; 
• registracijski postopki prek 

portala eVEM;
• delavnice in usposabljanja;
• izmenjava dobrih praks, pred-

stavitve izkušenj v Sloveniji 
in čezmejno z namenom po-
vezovanj – mreženj ter odpi-
ranja novih poslovnih prilož-
nosti; 

• razstavni prostor regijskega 
gospodarstva (»showroom« 
regije) – predstavitev produk-
tov podjetij na enem mestu v 
Goriški regiji.

Storitve SPOT svetovanje Go-
riška se lahko izvajajo na:
• sedežu SPOT: Obrtni dom 

(3. nadstropje), Ulica Gradni-
kove brigade 6, 5000 Nova 

Gorica, telefon: 05/33-06-690;

• PRC: (1. nadstropje), 
 Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, 
 telefon: 05/38-41-519 (Nežika 

Kavčič), 
 e-pošta: nezika.kavcic@prc.si 

(obvezno po predhodnem 
dogovoru);

• sedežu posameznega podje-
tja (na željo stranke).

Utrinki

TVU 2018
Tudi letos bodo v maju in juni-
ju (največ v tednu od 11. do 
20. maja) v sklopu 23. Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU) 
potekale raznovrstne predsta-
vitvene, izobraževalne, infor-
mativno-svetovalne, družabne, 
kulturne in slovesne prireditve 
na državni ter lokalni ravni. 

Gre za vseslovensko prireditev, 
ki povezuje raznovrstne izva-

jalce izobraževanja in učenja 
ter udeležence različnih gene-
racij, s tem pa omogoča uvelja-
vljanje zamisli in prakse vseži-
vljenjskega učenja v naši druž-
bi. 

Vabljeni, da se dogodkov, sploh 
tistih, ki bodo potekali v Poso-
čju, udeležite tudi vi.

Več na tvu.acs.si, koledar pri-
reditev pa bo objavljen tudi na 
www.prc.si.

DVE PRESTI@NI eTWINNING 
NAGRADI
Ljubljana – Konec minulega leta 
smo prejeli novico, da je projekt Ma-
li princ uvrščen v ožji izbor najboljših 
eTwinning projektov v starostni sku-
pini od štiri do enajst let. Povabljeni 
smo bili na mednarodno konferenco 
Konfet v Ljubljani, kjer so razglasili 
zmagovalne projekte v treh staro-
stnih skupinah. Na naše neizmerno 
veselje je v najmlajši kategoriji zma-
gal naš projekt Mali princ. V njem so 
sodelovali učenci 2. razreda, pri de-
lu pa smo jim pomagali učiteljici Da-
mjana Nanut, koordinatorka pro-
jekta, in Aurora Calvet Manas ter 
vzgojitelj Blaž Volarič.

Za nagrado smo prejeli pokal zlati 
kabel in tablični računalnik. Učitelji 
smo bili zelo ponosni, da je bilo na-
še delo opaženo in dobro ocenjeno. 

Tudi otroci so se nagrade zelo raz-
veselili, posebej tabličnega računal-
nika, ki omogoča dodatno popestri-
tev pouka. Nagrada nam je dala tudi 

V PROJEKTU SO SODELOVALI UČENCI 2. RAZREDA. Za nagrado smo prejeli pokal zlati ka-
bel in tablični računalnik. Foto: Aurora Calvet Manas

zagon za nove izzive.
Na podelitvi smo nepričakovano 
prejeli še posebno nagrado: razgla-
šeni smo bili za naj šolski tim eTwin-
ning. Komisija je ugotovila, da smo 
bili v lanskem šolskem letu na OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid medna-
rodno zelo dejavni. Na tem področju 
je na naši šoli sodelovalo kar 11 uči-
teljev, vključenih v 17 evropskih pro-
jektov. Dejavnosti so spodbujale so-
delovalno učenje na različnih podro-
čjih, od glasbe in likovne umetnosti 
do naravoslovja ter računalniških 
vsebin. Nagradili so nas s prizna-
njem in izobraževanjem v Belgiji.
Damjana Nanut, koordinatorka projekta 
Mali princ, in učiteljica Aurora Calvet 
Manas

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija.
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TVU sofinancirajo tudi občine 
Bovec, Kobarid in Tolmin.

tvu.acs.si
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

JAVnI POzIV zA 
KORIŠčenJe SRedSTeV 
bO PRedVIdOmA 
ObJAVlJen V APRIlU 2018.

Spremljajte našo spletno stran 
lasdolinasoce.si, kjer bo poziv 
tudi objavljen (vključno z raz-
pisno dokumentacijo).

Dodatne informacije: 
05/38-41-507 
(Greta Černilogar, vodja sek-
torja za razvoj podeželja, Poso-
ški razvojni center).

Lokalna akcijska skupina LAS 
Dolina Soče, ki deluje na ob-
močju občin Bovec, Kanal ob 
Soči, Kobarid in Tolmin vas 
obvešča, da bo predvidoma v 
aprilu 2018 objavljen tretji jav-
ni poziv za koriščenje sredstev 
iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.

Utrinki

SKuPAj NA POTI
Idrija – Vedno znova povemo vsem, 
kako dobri smo, kako uspešno je 
naše gospodarstvo in kako nizka je 
brezposelnost v naših krajih. Res 
smo uspešni in brezposelnost je niz-
ka, ampak ali smo res tudi dobri? 
Družba je dobra, ko poskrbi za vse 
svoje člane – tudi za tiste, ki se skri-
vajo v teh nekaj odstotkih brezposel-
nih in za katere se zdi, da se zapo-
slitev ter vključevanje v družbo ve-
dno bolj odmika. Ti niso številke, so 
ljudje s svojimi zgodbami in željami, 
so ljudje, s katerimi smo skupaj na 
poti.

V novembru 2017 smo na ICRI v 
Idriji začeli z izvajanjem dolgega pro-
grama socialne aktivacije in oblikovali 
skupino odraslih (do 49 let), ki so 
prejemniki denarne socialne pomo-
či. Skupina udeležencev iz Bovca, 
Cerkna, Idrije, Kobarida in Tolmina 
se srečuje vsak dan v prostorih ICRE. 
Program, ki smo si ga zadali ob pri-
javi na razpis, prilagajamo, saj se je 
že razvila dinamika dela v skupini, 
kjer se želje in potrebe udeležencev 
izkazujejo v konkretnih predlogih, ki 
jih skupaj poskušamo uresničiti.

Naš program se bo izvajal do konca 
letošnjega poletja, za nekatere pa 
se bo uspešno zaključil že veliko 
prej. Vsi udeleženci namreč iščejo 
in trdo delajo na tem, da najdejo iz-
hod iz trenutnega položaja. Učijo se 
za izpite, iščejo informacije in se pri-
javljajo na razpise za delo. V skupini 
pridobivajo veščine in znanja, ki so 

potrebna pri vsakodnevnem delu ter 
predvsem pri komunikaciji in delitvi 
dela.

Potrkali smo že na mnoga vrata in 
prosili za sodelovanje. Prav vsi, ki 
smo vas prosili za sodelovanje, ste 
se pozitivno odzvali. Naš končni cilj 
je zaposlitev udeležencev progra-
ma. Iskali bomo priložnosti in prosili 
za razgovore z delodajalci. Iskreno 
upamo, da se boste odzvali in nam 
prisluhnili.
mag. Jožica Lazar, direktorica ICRA

Z OSKRBO POSO^jE  
KOSILO NA VA[ DOM
Kobarid in Tolmin z okolico – Z 
aprilom dalje se v naših krajih obeta 
nova ponudba dostave toplih obro-
kov na dom, ki bo zagotovo pritegni-
la pozornost predvsem starejših in 
morda tudi drugih zainteresiranih. 
Zanjo so moči združili zakonca Nika 
Rutar Jereb, priznana posoška 
harmonikarka, in Aljaž Jereb, la-
stnik podjetja »dr. oster«, ki ga sicer 
poznamo po mobilnem, profesional-
nem vodnem brušenju rezil, ter pod-
jetje Catering Muznik.
»Pred leti je naše podjetje z dostavo 
kosil na dom že oskrbovalo stranke 
po Tolminu in širši okolici, vendar 
smo bili kasneje zaradi tehničnih 
in logističnih sprememb primorani 
to dejavnost postaviti na stranski 
tir,« se spominja Ivan Muznik, direk-
tor omenjenega ketering podjetja. 
»Ko sta Nika in Aljaž prišla k nam z 

Z OSKRBO POSOČJE SI SIT IN BOLJ FIT, so prepričani (iz leve): Nika Rutar Jereb, Aljaž Je-
reb in Ivan Muznik. Zato sta zakonca Jereb iz podjetja Oskrba Posočje v dostavi kosil na dom 
našla svoj nov poslovni izziv, pri tem pa jima ob strani stoji podjetje Catering Muznik.

idejo, da si razdelimo delo in po-
novno oživimo ponudbo kosil na 
domu, smo ju z veseljem podprli.«

Ker se v zadnjem času ponovno ka-
že povečano povpraševanje po tovr-
stni storitvi, predvsem med starejši-
mi, sta zakonca Jereb v prostorih, 
kjer je bila sprva načrtovana ureditev 
garsonjere, po pravilih HACCP ure-
dila poslovni prostor podjetja Oskr-
ba Posočje. Aljaž je marca letos od-
prl poslovno enoto s tovrstnim ime-
nom, kjer bodo, kot pravi, »v prvi vr-
sti dali poudarek dostavi kosil na 
dom. Z Niko bova kuhane obroke 
prevzela od omenjenega keteringa 

in jih nato od ponedeljka do petka 
med 11. in 14. uro v dogovoru s 
strankami razvažala po domovih 
oziroma pisarnah,« še pojasni. Ob 
tem ga žena dopolni, da bosta svoja 
vrata pustila odprta tudi za drugo 
morebitno povpraševanje njunih 
strank. »Po potrebi in glede na naji-
ne zmožnosti lahko ponudbo ka-
sneje tudi razširiva. Če bo na pri-
mer kakšen starejši občan potre-
boval dostavo iz trgovine ali lekar-
ne, mu bova lahko tudi s tem pri-
skočila na pomoč.«
Besedilo in foto: B. K. M.,  
Catering Muznik
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Poso{ki razvojni center je konec januarja organiziral konferenco Elektri~na mobilnost in 
na~rtovanje polnilne infrastrukture. Potekala je v okviru projekta e-MOTICON, v sredi{~e pozornosti 
pa je bilo postavljeno vpra{anje, kak{ne so vloge javnih uprav in investitorjev pri na~rtovanju, 
razporejanju ter upravljanju polnilne infrastrukture.

Elektri~na mobilnost za trajnostni 
razvoj Alp

Projekt e-MOTICON

Za uravnote`eno {irjenje  
e-polnilne infrastrukture

Električne (e-) polnilnice so na ob-
močju Alp neenakomerno razporeje-
ne, kar njihovim uporabnikom pred-
stavlja težavo. Projekt e-MOTICON si 
prizadeva za izboljšanje trenutnega 
stanja, k čemur naj bi pripomogla 
transnacionalna strategija z akcijski-
mi načrti. Iz pripravljenih smernic, 
kjer bodo povzetki treh pilotnih ak-
tivnosti, pa bodo javne uprave lahko 
črpale znanje in praktične napotke 
pri celostnem načrtovanju e-polnilne 
infrastrukture. Cilji projekta so na-
mreč opolnomočenje javnih uprav za 
boljšo kontrolo sistemov e-polnilnih 
enot, izboljšanje prostorskega načr-
tovanja infrastrukture za e-mobilnost, 
prenos znanj o najnovejših tehnolo-
ških rešitvah in skupnih gostujočih 
sistemih ter vzpostavitev informacij-
skih točk javnih služb za informira-
nje zasebnih vlagateljev v e-mobilno 
infrastrukturo.

Posoški razvojni center (PRC) bo 
pripravil tudi smernice za vpeljavo 
e-mobilnosti na območje Julijskih 
Alp in Triglavskega narodnega par-
ka.

Sre~anje partnerjev v 
Sloveniji

Januarja sta slovenska partnerja 
(poleg PRC še BSC Kranj) pripravila 
tridnevno srečanje. Prvi dan je na 
Bledu potekal sestanek partnerjev, v 
popoldanskem delu pa predstavitev 
dosedanjih rezultatov opazovalcem 
projekta in širši javnosti. V okviru 
študijske ture so se udeleženci nasle-
dnjega dne v Kranju seznanili s kon-
ceptom upravljanja e-polnilne infra-
strukture, ki ga je v sodelovanju z 
Gorenjskimi elektrarnami predstavi-

lo podjetje Elektro Ljubljana, v Lju-
bljani pa s sistemom souporabe elek-
tričnih avtomobilov (»e-car-sharing«) 
podjetja Avant2Go. 

Vloga javnih institucij in 
investitorjev

Srečanje se je zaključilo v Tolminu, 
kjer je potekala konferenca, odprta 
za širšo javnost. V uvodnem delu sta 
udeležence pozdravila tolminski žu-
pan Uroš Brežan in direktorica PRC 

mag. Almira Pirih. O sinergijah pro-
jekta e-MOTICON s Strategijo EU za 
Alpsko regijo (EUSALP) je spregovo-
rila članica akcijske skupine 9 mag. 
Martina Gračner z Ministrstva za 
infrastrukturo RS (MZI), o doseda-
njih rezultatih pa vodja projekta Cri-
stina Cavicchioli.

Osrednji del konference je želel 
odgovoriti na vprašanje, kakšne so 
vloge javnih uprav in investitorjev pri 
načrtovanju, razporejanju ter upra-

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

KONFERENCA O E-MOBILNOSTI IN NAČRTOVANJU POLNILNE INFRASTRUKTURE – O načrtovanju in uvajanju polnilne infrastrukture ter 
vlogi javne uprave in investitorjev je spregovoril Miha Levstek, direktor podjetja Etrel. Glavni direktor Hidrie AET mag. Rudi Kragelj je predstavil, 
kako zasebni sektor pospešuje razvoj e-mobilnosti in njihove referenčne projekte s tega področja. Kakšna pa je vloga elektrodistributerjev pri 
načrtovanju polnilne infrastrukture in nujnost sodelovanja z občinami ter investitorji pa je prikazal Božidar Govedič z Elektra Maribor.

vljanju polnilne infrastrukture. Kot 
izhodišče je mag. Matjaž Vrčko z 
MZI predstavil jeseni sprejeto nacio-
nalno Strategijo na področju razvoja 
trga za vzpostavitev ustrezne infra-
strukture v zvezi z alternativnimi 
gorivi. Zanimive iztočnice za kasnej-
šo diskusijo so ponudile tudi izbrane 
tematike, vezane na interoperabilnost 
polnilnih postaj, spreminjanje poslov-
nih modelov, integracijo polnilnih 
postaj v elektroenergetske sisteme, 
razvoj pametnih omrežij, možnosti 
financiranja in pridobivanja sredstev 
ter vključevanja e-mobilnosti v širše 
sisteme trajnostne mobilnosti.

V popoldanskem delu so potekale 
delavnice. Udeleženci so se izmenja-
li pri štirih omizjih, kjer so pod vod-
stvom moderatorjev razpravljali o 
interoperabilnosti, komunikaciji med 
zasebnim in javnim sektorjem, loka-
lizaciji e-polnilnic ter mapiranju.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

VIZITKA PROJEKTA
Naslov	projekta: e-Mobilnost – Transnacionalna strategija za interoperabil-
no dru`bo in mre`enje na obmo~ju Alp (e-MObility Transnational strategy 
for an Interoperable COmmunity and Networking in the Alpine Space)
Akronim: e-MOTICON
Vodilni	partner:	Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (Italija)
Partnerstvo: 1� partnerjev iz petih dr`av in �1 opazovalcev
Trajanje	projekta: 1. 11. 201�–�0. �. 2019
Skupna	vrednost	projekta: 2.08�.���,10 evra
Spletna	stran: www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home
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Aktualno dogajanje na projektu NETWORLD lahko spremljate v na{em e-NOVI^NIKU, in sicer na 
spletni strani http://bit.ly/2fXhpvq. Nekaj novi~k pa smo za vas povzeli tudi v SO^Asniku.

Pregled dogajanja na projektu v 
zadnjih mesecih

Projekt NETWORLD

jaz in vojna
Berlin – Nemška organizacija Volks-

bund, ki skrbi za vojna grobišča, je 
konec preteklega leta pripravila tri-
dnevni delovni seminar z naslovom 
Jaz in vojna. V sklopu tega je 18 ude-
ležencev iz 11 držav razpravljalo o 
tem, kako posledice vojne čim bolj 
približati mladim in jih na tak način 
opozoriti na eno izmed največjih vre-
dnot človeštva – mir.

Ob zaključku seminarja so se zbra-
ni strinjali, da je treba mlade ne le 
vključevati v tovrstne dogodke, tem-
več jih vključiti v organizacijo spo-
minskih slovesnosti. Strinjali so se 
tudi, da jim je treba posledice vojne 
predstaviti ne le na teoretičen način 
s pomočjo šolskih knjig, ampak jim 
dati možnost, da si v živo ogleda-
jo lokacije, ki so neposredno poveza-
ne z vojno (koncentracijska tabori-
šča, muzeji na prostem, vojaška po-
kopališča ...).

Udeleženci so se v sklopu seminar-
ja v nemškem parlamentu udeležili 
spominske slovesnosti, ki jo tradici-
onalno organizira Volksbund, sicer 
pridruženi strateški partner projekta 
NETWORLD. Poleg predsednika ome-
njene organizacije sta zbrane nago-
vorila tudi nemški predsednik in pod-
predsednik evropskega parlamenta.

Drugo sre~anje projektnih 
partnerjev

Bukare{ta – Partnerji projekta 
NETWORLD so se konec preteklega 
leta mudili tudi v romunski prestol-
nici, kjer so na drugem skupnem 
srečanju pregledali opravljeno delo 
po predvidenih dejavnostih in razpra-
vljali o odprtih vprašanjih.

Drugi dan je sledila mednarodna 
strokovna konferenca z naslovom 
Dediščina prve svetovne vojne kot po-
tencial v turizmu, na kateri je med 

drugim sodelovalo tudi pet sloven-
skih predstavnikov, in sicer vodja 
projekta Vesna kozar iz Posoškega 
razvojnega centra, Maša klavora, 
mag. tadej koren in Urška lazar iz 
partnerske Ustanove »Fundacija Poti 
miru v Posočju« ter Petra Čad iz pri-
druženega partnerstva Slovenske tu-
ristične organizacije (STO).

Na konferenci so med drugim raz-
pravljali o tem, kakšen potencial za 
kulturni turizem predstavlja dedišči-
na prve svetovne vojne. Predstavniki 
držav Podonavja so predstavili svoje 
izkušnje pri trženju kulturnega turiz-
ma in primere dobrih praks v svojih 
državah. Leto 2018 pa bo na ravni EU 
tudi tako imenovano leto kulturne 
dediščine, zato je čadova ob tej pri-
ložnosti zbranim predstavila Opera-
tivni načrt trženja kulturnega turiz-
ma Slovenije 2018–2022, kjer so po-
dane različne dejavnosti, s katerimi 
namerava Slovenija z vidika kultur-

nega turizma v naše kraje privabiti 
različne ciljne skupine turistov. Maša 
Klavora pa je ob tej priložnosti pred-
stavila še osnutek blagovne znamke 
Pot miru (»Walk of Peace«), ki se bo 
skozi projekt NETWORLD širila na 
območje Podonavja.

Evropsko leto kulturne 
dedi{~ine

Evropski parlament in Svet evrop-
ske unije sta maja lani leto 2018 raz-
glasila za Evropsko leto kulturne 
dediščine. Letošnje leto bo imelo ta-
ko za Evropo in njeno kulturno de-
diščino simboličen in zgodovinski 
pomen. Zaznamovali ga bodo številni 
pomembni dogodki, kot je 100. oble-
tnica konca prve svetovne vojne in 
obletnica neodvisnosti več držav čla-
nic kot tudi 400. obletnica začetka 
tridesetletne vojne. Državljani EU s 
tem dobimo priložnost, da bomo 
prek boljšega skupnega razumevanja 

preteklosti bolje razumeli sedanjost. 
Pri tem se bo spodbujalo izmenjave 
in spoštovanja evropske kulturne de-
diščine, ozaveščanje o skupni zgodo-
vini in vrednotah ter krepitvi občutka 
pripadnosti v skupnem evropskem 
prostoru.

V sklopu tega je bilo med drugim 
izbranih tudi 88 Interregovih projek-
tov, ki prispevajo k doseganju enega 
ali več ciljev leta. Mednje sodi tudi 
projekt NETWORLD, ki je prav tako 
prejel oznako EYCH 2018 in s tem 
dobil potrditev, da ustreza projektom, 
ki si prizadevajo uresničiti cilje 
Evropskega leta kulturne dediščine 
2018.

Zamol~ane zgodbe
Sarajevo – V drugi polovici febru-

arja sta se vodja projekta NETWORLD 
Vesna kozar in njena sodelavka Po-
lona Cimprič iz Posoškega razvojne-
ga centra na povabilo IPA PP 2 EFSA 
udeležili konference z naslovom 
»First World War and Bosnia & Her-
zegovina – Untold stories«. Namenje-
na je bila predstavitvi zamolčanih 
zgodb, povezanih s prvo svetovno 
vojno in možnostjo njihovih umesti-
tev v turistično ponudbo Sarajeva. S 
strani različnih strokovnjakov je bil 
prikazan pomen in tolmačenje do-
godka, povezanega z atentatom na 
prestolonaslednika Franca Ferdinan-
da, ki se je v tem mestu zgodil 28. 
junija 1914 in je predstavljal povod 
za začetek prve svetovne vojne.

PRC je kot vodilni partner projekta 
NETWORLD na konferenci predstavil 
projekt, njegove dejavnosti in rezul-
tate ter hkrati kot primer dobre pra-
kse trženja kulturnega turizma, po-
vezanega z dediščino prve svetovne 
vojne, tudi Pot miru.
Pripravili: Polona Cimprič,  
Leon Četrtič in Tatjana Šalej Faletič

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

OGLED NACIONALNEGA MUZEJA ROMUNSKE ZGODOVINE V BUKAREŠTI je sodil v pro-
gram drugega srečanja partnerjev projekta NETWORLD. Foto: arhiv projekta

https://tatjanasf.wixsite.com/neworldnewsletterslo/domov/category/Evropsko leto kulturne dedi%C5%A1%C4%8Dine
https://tatjanasf.wixsite.com/neworldnewsletterslo/domov/category/Evropsko leto kulturne dedi%C5%A1%C4%8Dine
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Z aprilom se zaklju~uje skoraj dvoletna odisejada programa Projektno u~enje mlaj{ih odraslih (PUM-O).

Odisejada PuM-O

PUM-O zapu{~a Poso~je

G re za program, namenjen 
mlajšim odraslim (od 15. do 
dopolnjenega 26. leta staro-

sti), ki so prekinili šolanje ali so tik 
pred tem oziroma so kot brezposelne 
osebe aktivni iskalci zaposlitve. Cilji 
programa PUM-O so preprosti – po-
magati mladim, da končajo šolanje 
in pridobijo izobrazbo, oziroma jih 
opremiti z znanji, da so/postanejo še 
bolj konkurenčni na trgu dela.

Posoški razvojni center (PRC) si-
cer tovrstni program izvaja že od 
leta 2005. V tem obdobju se je pri 
nas zvrstilo veliko deklet in fantov, 
ki so tako ali drugače potrebovali 
našo pomoč. Že samo od junija 2016, 
ko se je začelo aktualno programsko 
obdobje, je bilo skupaj v PUM-O 
vključenih 66 udeležencev. Trenutno 
jih je vpisanih 21, v kratkem priča-
kujemo 22. udeleženca. 42 udeležen-
cev je program zaključilo uspešno, 
kar pomeni, da nadaljujejo šolanje ali 
pa so z našo pomočjo opravili (po-
klicno) maturo in pridobili izobraz-
bo. Trije udeleženci so se zaposlili, 
od skupaj 66 udeležencev pa samo 
trije niso uspešno zaključili progra-
ma. Statistika torej kaže, da smo »oh 
in sploh super« pridni. Kazalniki so 
doseženi … Zakaj potem takem odi-
sejada? čemu primerjava s to blodnjo 
grškega junaka?

Zgodbe, za katere vemo 
samo mi

Delo mentorja v programu, kot je 
PUM-O, ni vedno lahko. čeprav na 
družabnih omrežjih objavljamo, kako 
se zabavamo, ko pečemo sladice, 
ustvarjamo, pohajamo, večina dela 
ostane skritega. O tem bi lahko pri-
čali samo tisti, ki so bili/so zraven, 
torej mladi in nekateri starši. Šolski 
in družbeni sistem na sploh, ki pri-

znava samo zlato sredino, vsa odsto-
panja od »normalnega« izobči, posta-
vi na obrobje družbe. Nerealna pred-
stava o 1.500 »frendih« na družbe-
nem omrežju, v realnosti pa ena 
uboga osamljena duša. Težave s ta-
kimi in drugačnimi substancami. 
Kulturne in jezikovne razlike, nezmo-
žnost vživeti se v lokalno okolje. 
Zaprtost in strah pred svetom, težava 
z zaupanjem v ljudi. Družine, zlo-
mljene pod pritiski pomanjkanja de-
narja in drugih »vsakodnevnih« skrbi, 
nezmožne sobivanja. To so zgodbe, 
s katerimi smo se in se še vedno sre-
čujemo vsak dan. Za njimi so skriti 
fantje in dekleta, katerih slabši uspeh 
v šoli je lahko samo posledica neke-
ga večjega, globljega problema. To so 

zgodbe, ki se skrivajo za zgoraj na-
vedenimi številkami, kazalniki, ki 
smo jih dosegli. Zgodbe, za katere 
vemo samo mi, udeleženci sami in 
njihovi starši, mogoče pa niti oni 
ne.

Nismo prenehali verjeti
Spomnim se, kako so nam na 

usposabljanju za mentorje PUM-O 
davnega leta 2009 rekli, da je biti 
mentor PUM-O poslanstvo in lahko 
to delo opravljaš samo, če verjameš 
v mlade ter jim res želiš pomagati. 
Po devetih letih izkušenj lahko do-
dam samo še to, da moraš biti tudi 
sam malo »drugačen«, da uspešno 
opravljaš to delo. Poleg tega moraš 
vzeti v obzir, da si zaradi tega, ker si 

na PUM-O, tudi sam postavljen ob 
rob. Govorilo naj bi se namreč, da so 
na PUM-O sami »luzerji, ki itak nič 
ne delajo«. Zakaj smo potem še 
vztrajali? Ker nam je bilo mar. Ker 
nismo prenehali verjeti. Ker so nas 
potrebovali. Vse te zgodbe, ki so se 
prepletale skozi obdobje na PUM-O, 
pustijo na človeku pečat. Učijo se 
mladi, ki pridejo k tebi po pomoč, 
učiš pa se tudi ti. In z zgodbami ra-
steš.

Programa PuM-O z 
naslednjim programskim 
obdobjem ne bo ve~

Programa PUM-O z naslednjim 
programskim obdobjem ne bo več. 
Glavne ciljne skupine, mladih brezpo-
selnih, na našem območju praktično 
ni več, kar je povezano s povečanim 
povpraševanjem po nekvalificirani 
delovni sili. To je dobro; ostajajo ter 
prihajajo pa novi otroci in mladi, ki 
jih sistem (šolski, družbeni …) poti-
ska na obrobje, ker niso v skladu z 
normami. Ostajajo in prihajajo uboge 
osamljene duše, ki bi se pri nas poču-
tile varne in zaželene, ki potrebujejo 
ter bodo potrebovale nekoga, da jih 
bodri ter jim stoji ob strani. Ostajajo 
in prihajajo otroci in mladi, ki bodo 
imeli težave v šoli, težave doma, mo-
goče z vrstniki in bi se na PUM-O 
obrnili po pomoč. Resnična škoda je, 
da so programi, kot je PUM-O, vpeti 
v tog birokratski sistem, ki se za raz-
liko od gospodarstva prepočasi odzi-
va na aktualne izzive. Kljub vsemu 
mentorji ostajamo optimistični in 
upamo, da bodo sledili novi progra-
mi, ki bodo bolj prilagodljivi ter pi-
sani na kožo mladim in njihovim 
zgodbam.

Nika Kikelj Maver, mentorica programa 
PUM-O

PUM-O TOLMIN – Z letošnjim aprilom se zaključuje skoraj dvoletna odisejada programa Projek-
tno učenje mlajših odraslih. Foto: arhiv PUM-O Tolmin

Program je financiran s strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Evropskega socialnega sklada.
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V tokratnem prispevku se bomo najprej sprehodili skozi razlike, ki so nastale na prehodu iz 
preteklega v novo programsko obdobje, nato pa vas povabili k sodelovanju, ki je mogo~e le z 
uspe{no prijavo objavljenih javnih pozivov.

Sprehod skozi razlike v programskih 
obdobjih

 ̂eprav smo v SOČAsniku že 
večkrat pojasnili, ne bo od-
več, če spomnimo, da je lo-

kalna akcijska skupina (LAS) glavni 
vezni člen med potrebami in željami 
lokalnega prebivalstva, nevladnih or-
ganizacij, javnih zavodov, gospodar-
skih družb in občin, ki najbolje po-
znajo potenciale svojega območja. V 
LAS Dolina Soče, ki deluje na našem 
območju, je trenutno vključenih 54 
članov. »Članstvo je do zaključka ak-
tualnega programskega obdobja, se 
pravi do konca leta 2020, odprto za 
vse zainteresirane. Zato se nam lahko 
tisti, ki bi si želeli bolj aktivno sode-
lovati pri realizaciji v strategiji zasta-
vljenih ciljev, pridružijo kadar koli,« 
k sodelovanju povabi Greta Černilo-
gar, vodja sektorja za podeželje na 
Posoškem razvojnem centru (PRC). 
Omenjeni javni zavod je namreč vo-

je, hkrati pa se njegova pisarna na-
haja pod isto streho.

Naloge LAS v sodelovanju z vodil-
nim partnerjem so vse od priprave in 
izvedbe javnih pozivov, izobraževanj 
projektnih partnerjev ter spremljanja 
izvajanja projektov pa do priprave 
poročil in končnih zahtevkov za iz-
plačilo, na podlagi katerih prijavitelji 
ter projektni partnerji prejemajo do-
deljena nepovratna sredstva. Obenem 
pa LAS usklajuje delo svojih organov, 
pripravljala poročila o delovanju za 
različne institucije in skrbi za promo-
cijo ter obveščanje javnosti.

Novosti v programskem 
obdobju 2014–2020

V primerjavi s preteklim program-
skim obdobjem nam novo prinaša 
kar nekaj sprememb. Za lažjo pred-
stavo smo najbolj ključne strnili v 

PREDSTAVITVENE DELAVNICE – Po objavi javnih pozivov LAS Dolina Soče vsakič znova orga-
nizira predstavitvene delavnice, kjer zainteresiranim podrobneje predstavi vsebino razpisanega 
poziva in možnosti za kandidiranje.

dilni partner LAS Dolina Soče. Prav 
PRC nudi tukajšnjemu LAS vso ad-

ministrativno in strokovno pomoč, ki 
jo lokalna akcijska skupina potrebu-

Utrinki

ZBLI@ALE SO jIH MIGRACIjE
Danska – Dijaki prvega letnika Gim-
nazije Tolmin, kar šest nas je bilo, 
smo se v januarju v sklopu Era-
smus+ projekta »Europeans on the 
move« odpravili k sovrstnikom na 
Dansko. Z letališča v Benetkah smo 
poleteli v mesto Aalborg, kjer so nas 
pričakali danski gostitelji, nato pa 
smo se odpeljali v Dronninglund, 
kjer smo se nastanili pri danskih 
družinah ter spoznavali tamkajšnje 
navade. V šoli smo se spoznali še z 
drugimi udeleženci projekta: z dijaki 
iz Danske, Islandije, Nemčije in 
Španije. Za dobrodošlico smo začeli 
z nekaj dejavnostmi, potem pa smo 
prisostvovali pouku in ga primerjali z 
našim. Največje razlike smo našli v 
dolžini in poteku učne ure ter spro-
ščenem vzdušju. Pridobili smo nekaj 
plesnih izkušenj in se zabavali z dru-
žabnimi igrami – predvsem z nem-

škimi in danskimi sovrstniki. Eno po-
poldne smo preživeli v Aalborgu, 
kjer smo se drsali in si privoščili to-

plo čokolado. Imeli smo si priložnost 
ogledati tudi sever Danske, kjer se 
stikata Severno in Baltsko morje ter 

nekakšno peščeno puščavo, zani-
miv pa je bil tudi ogled prašičje far-
me.

Dijaki iz vsake države smo že doma 
pripravili svojo predstavitev na temo 
migracij. V njej smo navajali razloge 
za migracijo, probleme, s katerimi 
se soočajo migranti, in izrazili svoje 
zamisli za rešitev teh težav. Svoje 
raziskovalno delo pa smo nadgradili 
z obiskom azilnega centra na Dan-
skem.

Šestdnevno bivanje v Hamletovi de-
želi je bila za nas vse zelo lepa izku-
šnja, saj smo se iz nje veliko naučili, 
predvsem pa sklenili kar nekaj novih 
prijateljstev. Z nekaterimi smo se res 
povezali in se odločili, da drug dru-
gega obiščemo ter ustvarimo še 
kakšen nov spomin.
Neja Vodopivec, dijakinja 1. letnika 
Gimnazije Tolmin

ŠESTDNEVNO BIVANJE V HAMLETOVI DEŽELI je bila za šest dijakov prvega letnika Gimnazije 
Tolmin zelo lepa izkušnja, saj so se iz nje veliko naučili, predvsem pa sklenili kar nekaj novih 
prijateljstev. Foto: Lučka Uršič
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preglednico, v kateri boste našli pri-
merjavo starega programskega obdo-
bja z novim.

Dosedanje izku{nje z novim 
pristopom CLLD

»Izvajanje pristopa CLLD je za na-
šo državo ‘novost’. To za nas pomeni, 
da se v novem programskem obdobju 
soočamo z dnevnimi izzivi, saj evrop-
ska sredstva prihajajo iz različnih 
evropskih skladov, vsak sklad pa ima 
svoja pravila in svojo pravno uteme-
ljitev. Pri tem pa so med skladi seve-
da opazne razlike,« pojasnjuje Greta 
černilogar. Ob tem potoži, da zaradi 
pomanjkanja medsebojnega sodelo-
vanja med ministrstvi lokalne akcij-
ske skupine ne razpolagajo s poeno-
tenimi pravili. »Finska in Švedska 
sodita, kar se tega tiče, med primere 
dobrih praks, po katerih se lahko 
zgledujemo,« dodaja. K sreči njihovo 
uspešno izvajanje projektov in črpa-
nje sredstev predstavlja zgled tudi 
našim organom upravljanja (tu govo-
rimo predvsem o ministrstvih), saj si, 
kot pravi omenjena sogovornica, pri-
zadevajo, da bomo lahko tudi pri nas 
po letu 2023 sledili njihovemu delo-
vanju.

Slediti je treba v strategiji 
zastavljenim ciljem

LAS Dolina Soče je v novem pro-
gramskem obdobju (v letu 2016 in v 
začetku 2018) objavil dva javna po-
ziva, ki ustreznim projektom omogo-
čata črpanje nepovratnih sredstev – 
slednji je odprt do 3. aprila 2018. 
Posledično je iz naslova prvega pozi-
va na Agencijo RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja že oddal štiri pro-
jekte, na Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pa dva. »Od teh 
smo od pristojnih organov dobili ze-

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.

Programsko obdobje 2007–2013 2014–2020

Ime LAS LAS za razvoj LAS Dolina Soče

Pokritost območja Območja sedmih občin (Bovec, Cer-
kno, Idrija, Kanal, Kobarid, del Mestne 
občine Nova Gorica in Tolmin)

Območja štirih občin (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid 
in Tolmin)

Pristopi LEADER/CLLD Pristop LEADER spodbuja posame-
znike, občine, ustanove, podjetja, dru-
štva in druge zainteresirane na nekem 
lokalnem območju, da se med seboj 
povežejo in oblikujejo skupno razvojno 
vizijo ter aktivno sodelujejo pri njenem 
uresničevanju.

Pristop CLLD je nadgradnja pristopa LEADER, ki se je 
na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojne-
ga načrtovanja in izvajanja projektov. Gre za nov pristop, 
ki ga je Evropska komisija ponudila državam članicam v 
izvajanje z namenom, da se dosežejo multiplikativni učin-
ki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih 
skladov hkrati.
Zato o sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje 
sredstev iz več strukturnih skladov, ki so dodeljena lokal-
nim akcijskim skupinam.

Razpoložljivi evropski skladi Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

Strateški dokument Lokalna razvojna strategija za hribovski 
del severne Primorske

Strategija lokalnega razvoja

Okvirna skupna višina 
nepovratnih sredstev (v EUR)

2,5 mio 3,2 mio (EKSRP: 1.289.512,25 +
ESRR: 697.600 + ESPR: 1.253.183,50) 

LAS na ravni Slovenije

33 LAS 37 LAS 

33 mio EUR 96,5 mio EUR

1.400 vseh LAS projektov (54 projektov 
LAS za razvoj)

Oddanih več kot 400 projektov/več kot 60 projektov v 
izvajanju (LAS Dolina Soče trenutno izvaja štiri)

Preglednica: Primerjava starega programskega obdobja z novim

leno luč za izvajanje štirih projektov,« 
obrazloži černilogarjeva.

»Največkrat nas potencialni prija-
vitelji sprašujejo, če so pozivi name-
njeni tudi naložbam, kot so na pri-
mer nakup mehanizacije, obnova 
kmetijskih poslopij, širitev nasadov 
ipd. Vendar pa naj ob tem opozorim, 
da javni pozivi LAS niso namenjeni 
temu.« Ob tem svetuje, da morajo 
projektni partnerji slediti ciljem, za-
stavljenim v strategiji. To pomeni, da 

je treba pri prijavi projektnih idej pa-
ziti na smiselno umeščanje projektne 
ideje v tematska področja, opredelje-
na v aktualni strategiji.

V aprilu nov javni poziv
LAS Dolina Soče bo predvidoma v 

aprilu objavil nov javni poziv – tokrat 
za črpanje sredstev iz ESRR. Na jav-
ni poziv lahko kandidirajo pravne 
osebe s projektnimi dejavnostmi, ki 
se bodo izvajale v urbanih naseljih 

(Bovec, Breginj, Deskle, Most na So-
či, Podbrdo in Tolmin). Po objavi 
javnega poziva bo LAS Dolina Soče 
organiziral tudi delavnice, kjer bo 
podrobneje predstavljena vsebina 
razpisanega poziva in možnosti za 
kandidiranje. Pred iztekom roka pa 
bo organizirana tudi delavnica za 
pomoč pri izpolnjevanju prijavnih 
obrazcev in finančnega načrta.

Besedilo in foto:  
Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

LAS Dolina So~e

KuLmost
Tolmin – V tednu od 28. januarja do 
3. februarja smo se dijaki Gimnazije 
Tolmin udeležili srečanja v okviru 
mednarodnega projekta Erasmus+ 
»Intercultural Creative Art Bridge«. 
V našem domačem kraju so nas obi-
skali dijaki iz Estonije, Finske, Fran-
cije, Litve, Madžarske in Turčije ter 
njihovi mentorji. Tema projekta je 
umetnost, zato so v dopoldanskem 
času potekale razne delavnice slika-
nja, plesa in glasbe. Organizacijo 
popoldanskih dejavnosti so naši 

profesorji prepustili nam, dijakom.

V ponedeljek smo lačni odšli na pi-
co in se nato odpravili proti Tolmin-
skim koritom. Gostje so bili očarani 
nad lepoto reke Tolminke in njeno 
strugo. Po dolgem sprehodu smo 
se izmučeni napotili domov. V torek 

V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+ SO SE V 
TOLMINU MUDILI DIJAKI IZ ESTONIJE, 
FINSKE, FRANCIJE, LITVE, MADŽARSKE 
IN TURČIJE. Ker je tema projekta umetnost, 
so v dopoldanskem času potekale razne de-
lavnice slikanja, plesa in glasbe. Foto: arhiv 
Gimnazije Tolmin
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Za kaj je rezerviran leto{nji 
ob~inski denar?

Na 24. redni seji Občinskega sveta 
(OS) Občine Bovec so se člani sveta 
najprej informativno seznanili z de-
lom in poslovanjem Sončnega Kani-
na v prvem letu. V nadaljevanju je 
upravljavec bovškega letališča in di-
rektor družbe Aviofun Damijan Ceh-
ner predstavil dejavnosti in načrte za 
naprej. Poleg tega je članom sveta 
predstavil tudi novega poslovnega 
partnerja ivana kralja, ki je priprav-
ljen investirati v bovško letališče. 
Obravnavali in sprejeli so še letni na-
črt pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Občine Bo-
vec, nato pa v prvem branju potrdili, 
da je s podanimi pripombami prora-
čunski občinski odlok primeren za 
nadaljnjo obravnavo.

Na 25. redni seji, ki je potekala 23. 
februarja, so člani občinskega sveta 
obravnavali in sprejeli Odlok o usta-
novitvi Javnega zavoda Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin, Odlok o do-
polnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja za proizvodnjo in dobavo 
toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., 
posledično pa še spremembe njego-
vega tako statuta kot akta. Seznanili 
pa so se tudi z njegovim letnim po-
ročilom in poslovnim načrtom, ki so 
ga na koncu tudi potrdili.

člani občinskega sveta so obravna-
vali in potrdili še Statut Javnega za-
voda za turizem Dolina Soče. Sogla-
sno so sprejeli tudi Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o določitvi 

plovbnega režima na reki Soči in na 
reki Koritnici, ki se je moral uskladi-
ti z novim Pomorskim zakonikom. S 
sprejetjem predloga odloka se zasle-
duje cilj, ki narekuje, da se v vseh 
treh občinah na ustaven in zakonit 
način enotno uredi plovni režim na 
Soči (v občini Bovec tudi na Koritni-
ci). Ta naj bi vsakemu omogočal 
uporabo plovnega območja pod ena-
kimi pogoji.

Seznanili so se tudi z Dokumen-
tom identifikacije investicijskega pro-
jekta za projekt Gasilski dom z več-
namensko dvorano Srpenica, vendar 
so svetniki z izglasovanim predlogom 
dosegli, da se omenjeni dokument 
predhodno popravi z razporeditvijo 
financiranja naložbe na daljše časov-
no obdobje in se zato o sprejetju 
popravljenega glasuje na prvi nasle-
dnji seji OS.

Glavna točka dnevnega reda pa se 

je nanašala na obravnavo Proračuna 
Občine Bovec za leto 2018 v drugem 
branju .  Ta  letos  predvideva 
5.707.422,76 evra na prihodkovni in 
6.916.089,85 evra na odhodkovni 
strani. Razlika se bo pokrivala s sta-
njem na računu konec preteklega 
leta.

Za področje kmetijstva, gozdarstva 
in ribištva Občina Bovec v letošnjem 
proračunu namenja dobrih 270.000 
evrov, za področje prometa, prome-
tne infrastrukture in komunikacije pa 
1,5 mio evrov. Za naložbena vzdrže-
valna dela na ulicah v naselju Bovec 
je namenjenih nekaj manj kot 
432.500 evrov. S tem denarjem se bo 
uredilo več lokacij oziroma ulic, 
predvsem pa ulica od vzhodnega kro-
žišča do Mercatorja v središču kraja, 
kjer bodo poskrbeli za celostno ko-
munalno ureditev z odvodnjavanjem 
meteorne vode, izvedbo pločnikov in 

asfaltno preplastitev. Za naložbena 
vzdrževalna dela na cesti čezsoča–Ja-
blanca je namenjenih slabih 319.000 
evrov in zajemajo sanacijo ceste v 
dolžini 1.427 metrov. Tukajšnja dela 
predvidevajo odstranitev dotrajane 
asfaltne prevleke z utrditvijo voziščne 
konstrukcije, na nekaterih mestih pa 
bo polovico cestišča treba utrditi s 
temeljno ploščo. Predvidena je tudi 
ureditev prepustov, dveh izogibališč 
in odvodnjavanje obravnavanega od-
seka, v končni fazi pa še preplastitev 
z novo asfaltno prevleko. Naložba bo 
predmet prijave in sofinanciranja iz 
naslova nepovratnih državnih sred-
stev (23. člen Zakona o financiranju 
občin – ZFO-1) v višini 250.000 ev-
rov.

Za ureditev odseka ceste Podklop-
ca–Plužna pri igrišču za golf je na-
menjenih dobrih 53.890 evrov, za 
most črešnjica v Soči, ki je v fazi 
pridobivanja soglasij in priprave Pro-
jekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, v letu 2018 pa so predvidena 
sredstva za dokumentacijo, pridobi-
tev služnosti in operativni stroški 
pred začetkom izvedbe, je namenje-
nih 43.000 evrov. Prav tako so sred-
stva predvidena tudi za ureditev dela 
parkirišča ob cesti v Lepeno. Za cesto 
Vodenca so rezervirana sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije.

Obnova mostu v Logu čezsoškem 
bo občinski proračun stala 71.484.00 
evra. V letu 2018 bo izdana naročil-
nica novemu projektantu za izdelavo 
dokumentacije za pridobitev gradbe-

OBČINSKI SVET OBČINE BOVEC je v drugi polovici februarja obravnaval in sprejel občinski 
proračun za leto 2018, ki predvideva 5.707.422,76 evra na prihodkovni in 6.916.089,85 evra na 
odhodkovni strani. Razlika se bo, kot je bilo pojasnjeno, pokrivala s pozitivnim stanjem na raču-
nu s konca preteklega leta.

Utrinki

zjutraj nas je pred šolo čakal avtobus 
in nas odpeljal do Ljubljane, kjer 
smo si ogledali Hišo Evropske unije 
in se pozabavali v Hiši iluzij. Naslednji 
dan smo si ob sotočju reke Soče in 
Tolminke čas krajšali s skupinskimi 
igrami, nato pa si pri prijatelju doma 
s skupnimi močmi pripravili večerjo. 
V četrtek smo gostitelji, ne tako ve-
selo, odšli k pouku, gostje pa so se 
odpeljali proti Predjamskemu gradu, 
Postojni in se zapeljali tudi do naše 
kratke, vendar prekrasne, obale v 
Piran. Petek je bil bolj umirjen, saj 

smo bili že vsi rahlo utrujeni od celo-
tedenskih dejavnosti. Po dopoldan-
skem ustvarjanju s peskom s slikar-
ko Stanko Golob smo odšli na ko-
silo v Zatolmin, večer pa preživeli 
doma na toplem ob druženju s svoji-
mi gosti. Finci in Madžari so se zara-
di vremenskih razmer poslovili že v 
petek, ostale pa smo na avtobus po-
spremili v soboto zjutraj.

Vsi smo uživali in se veselimo nasle-
dnjih srečanj v tujini.
Zarja Roner, dijakinja 3. letnika Gimna-
zije Tolmin

»POSVOjITE« LAHKO 
POTNI[KE KABINE
Bovec – Sistem tako imenovanih 
»posvojenih« kabin krožnokabinske 
žičnice Kanin se je do danes že do-
dobra prijel, zanimanje za tovrstni 
marketing pa še narašča. Gre za 
sistem po principu »daj – dam«, pri 
katerem različni poslovni subjekti za-
kupijo reklamno površino na potniški 
kabini in s tem promovirajo svojo de-
javnost, v zameno pa so njihovi gosti 
s strani Sončnega Kanina deležni 
določenih ugodnosti. Na vsak način 

je to poleg finančne tudi izraz moral-
ne podpore Sončnemu Kaninu. Ne-
kateri so tako »posvojili« tudi več kot 
eno gondolo.

Pri tem gre res za širok spekter no-
silcev dejavnosti, saj so se za ta ko-
rak odločili tako ponudniki hotelskih, 
apartmajskih in drugih nočitvenih 
kapacitet kot tudi nekateri avtokampi, 
gostinci, vinarji, trgovci in nosilci dru-
gih storitvenih dejavnosti. Spisek vseh 
najdete na spletni strani Sončnega 
Kanina www.kanin.si/partnerji, vod-
stvo pa verjame, da se bo tudi zara-
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nega dovoljenja za izvedbo sanacij-
skih del za zaščito propadajoče kon-
strukcije in razširitev ovinka proti 
Logu čezsoškemu.

Za spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva Občina Bovec letos namenja 
879.000 evrov. Kot soustanoviteljica 
zavoda Turizem Dolina Soče za uresni-
čevanje javnega interesa s področja 
turizma po razdelilniku kot tudi za po-
samezne programe za območje Bo-
vec zavodu namenja 324.000 evrov.

Za gradnjo večnamenske poti 
okrog letališča ima občina rezervira-
nih 158.000 evrov. Gre za primarno 
rekreacijsko izrabo, predvidena je 
asfaltna preplastitev obstoječe krožne 
poti. Ker ima ta krožna pot velike 
potenciale izkoriščenosti zaradi po-
treb po zagotavljanju prometne var-
nosti kolesarjev, zlasti otrok, ter po-
meni manjkajočo podporo mestu 
Bovec tako za prebivalce kot turiste, 
se projekt umešča v proračun na na-
čin, ki predvideva lastno financiranje 
projekta s strani Občine Bovec.

Na področju komunalne infra-
strukture in ravnanja z odpadnimi 
vodami Občina Bovec za izgradnjo 
komunalne in cestne infrastrukture 
na območju nad Kaninsko vasjo letos 

namenja 335.500 evrov. Izvedba je 
dvoletna.

Za novogradnjo čistilne naprave 
Kal - Koritnica je v proračunu pred-
videnih 380.000 evrov, iz naslova 23. 
člena ZFO-1 pa namerava občina pri-
dobiti še dobrih 249.700 evrov. Po 
končani naložbi bo Občina Bovec 
verjetno prva v Sloveniji, ki bo imela 
čistine naprave v vseh svojih krajev-
nih skupnostih.

Pod postavko Kanalizacija – inve-
sticijsko vzdrževanje je predvidenih 
135.000 evrov, načrtovanih za izde-
lavo dokumentacije za kanalizacijo 
Log čezsoški (idejni projekti).

Za gradnjo mrliške vežice na po-
kopališču Srpenica je bilo del sred-
stev nakazanih že v letu 2017, znesek 
v višini dobrih 59.000 evrov pa v pla-
čilo zapade letos. Tudi za projektno 
dokumentacijo za gradnjo mrliške 
vežice v vasi Soča so namenjena po-
trebna sredstva.

Prav tako je za urejanje javnih po-
vršin namenjenih kar 182.046,00 
evra, od tega za izdelavo javnega 
stranišča pri Mercatorju 48.000 evrov 
za zunanjo ureditev pri mrliški veži-
ci na Srpenici pa še skoraj 20.000 
evrov.

Za kulturo, šport in nevladne or-
ganizacije občina namenja okoli 
385.500 evrov. Samo za izvedbo ra-
znih prireditev in protokolarnih do-
godkov letos namenja 71.570 evrov. 
če omenimo samo največje izdatke, 
pa gre za poletne prireditve na trgu 
31.100 evrov, poleg tega se bo za iz-
vedbo OrkesterkamPa namenilo 
18.000 evrov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

O aktivnem uresni~evanju 
nove turisti~ne strategije

Na povabilo Slovenske turistične 
organizacije (STO) ter Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) so se v prvi polovici januar-
ja v Ljubljani prvič srečali župani 47 
občin, ki so v novi strategiji oprede-
ljene kot vodilne turistične destinaci-
je.

V uvodu je prisotne župane nago-
voril minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek, 
ki je ob tem izrazil veselje, da se žu-
pani vodilnih destinacij slovenskega 
turizma zavedajo pomena turizma ter 
nujnosti ukrepov, ki bodo zagotavlja-
li njegov nadaljnji, trajnostni razvoj. 
»Slovenski turizem ima dobre rezul-

tate in trdne temelje za nadaljnji ra-
zvoj, s Strategijo trajnostne rasti slo-
venskega turizma 2017–2021 smo si 
zastavili tudi jasen cilj, to je ustvariti 
od 3,7 do 4 milijarde evrov iz naslova 
izvoza potovanj do leta 2021«, je še 
dodal minister.

Velik pomen sodelovanja vseh de-
ležnikov, med njimi tudi občin, za 
uspešen nadaljnji razvoj slovenskega 
turizma je poudarila eva štravs Pod-
logar, državna sekretarka na MGRT. 
Kot pravi, verjame, da si bodo obči-
ne, ki predstavljajo vodilne destina-
cije slovenskega turizma, »še toliko 
bolj kot do sedaj prizadevale za rast 
in razvoj turizma, da bodo zagota-
vljale učinkovito vpetost turizma v 
celostni razvoj lokalne skupnosti, 
spodbujale vse s turizmom povezane 
deležnike v destinaciji ter v okviru 
svojih pristojnosti nudile ugodne po-
goje za konkurenčno in učinkovito 
upravljanje destinacij«.

Kot primer dobre prakse je bil iz-
postavljen tudi projekt Sanacija žič-
niških naprav na smučišču Kanin, pri 
čemer je župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž spomnil na odlično sodelo-
vanje med MGRT in Občino Bovec. 
»Da je ta projekt zgodba o uspehu, 

Utrinki

OB^NI ZBOR DRu[TVA  
GRS BOVEC
Bovec – Na letošnjem občnem zbo-
ru Društva gorske reševalne službe 
(GRS) Bovec so se člani uvodoma z 
enominutnim molkom spomnili lani 
preminula kolega gorskega reševal-
ca, člana Društva GRS Bovec. Sle-
dila je podelitev zlatih priznanj Gor-
ske reševalne zveze Slovenije, pre-
biranje oziroma potrjevanje letnih 
poročil ter potrditev sprememb sta-
tuta, ki se nanašajo predvsem na 
zmanjšanje števila članov upravnega 
odbora in umestitve dodatnega čle-
na. Ob tem pa so člani potrdili tudi 
novo sestavo vseh odborov. V poz-

POTNIŠKE KABINE KANINSKE ŽIČNICE 
LAHKO »POSVOJITE« – Gre za sistem po prin-
cipu »daj – dam«, pri katerem različni poslovni 
subjekti zakupijo reklamno površino na potni-
ški kabini in s tem promovirajo svojo dejavnost, 
v zameno pa so njihovi gosti s strani Sončnega 
Kanina deležni določenih ugodnosti.

dravu župana Občine Bovec Valter-
ja Mlekuža so bile najprej izražene 
zahvale in pohvale za odlično delo 
gorskih reševalcev ter čestitke nove-
mu vodstvu. »Tudi v minulem letu 
smo dobro sodelovali, rad pa bi 
poudaril, da je Občina Bovec tudi 
finančno podprla delovanje vaše-
ga društva v večji meri, kot je bilo 
sprva predvideno. Povečali smo 
tudi sredstva v proračunu za leto 
2018,« je poudaril župan ter reševal-
cem zaželel uspešno delo z eno sa-
mo veliko željo, da bi se z vseh akciji 
k svojim družinam vrnili zdravi in ne-
poškodovani.
Besedilo in foto: Milan Štulc

PREDSTAVITEV MAGISTRSKE 
[TuDIjE
Bovec – V začetku februarja so av-
torji v mali dvorani Stergulčeve hiše 
predstavili publikacijo z naslovom 
Analiza sprememb kulturne krajine 
in usmeritve za umeščanje turističnih 
kapacitet v prostor. Slednja ne nado-
mešča obstoječih razvojnih doku-
mentov, pač pa skuša odgovoriti na 
nekatere dileme, s katerimi se občine 
srečujejo pri načrtovanju prostorske-
ga razvoja. V njej so strnjeni pogledi 
avtorjev na značilnosti krajine in njeno 
spreminjanje, ponuja pa tudi razmi-
šljanja ter zamisli o tem, kako s pre-
mišljenim načrtovanjem in posega-
njem v krajino ponuditi alternative 
trenutnemu razvoju. Publikacijo sta 
izdali ter založili Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
krajinsko arhitekturo, in Občina Bo-
vec, pripravili pa študentje drugega 
letnika magistrskega študija krajinske 
arhitekture pri predmetu Tipologija, 
upravljanje in varstvo kulturne krajine: 
Ana Bahun, Maruša Čiča, Alenka 
Kavčič, Keti Malchevska, Nika 
Pirc, Lidija Perovnik, Eva Potrbin, 
Lara Rus, Michelle Zajc in Michel-
le Zajc Zupančič. Publikacijo sta 
uredili asist. dr. Nadja Penko Seidl 
in prof. dr. Mojca Golobič.OBČNI ZBOR Društva gorske reševalne službe Bovec

di zgodbe o uspehu Sončnega Ka-
nina za ta način oglaševanja odločilo 
še več poslovnih subjektov.

Naj omenimo še to, da je bilo marca 
preseženo število 25.000 prepelja-
nih potnikov s krožnokabinsko žični-
co Kanin v tej zimski sezoni, toliko 
pa jih je na slovensko stran smuči-
šča Kanin - Sella Nevea prišlo tudi z 
italijanske strani. Ob odličnih pogo-
jih in ugodni smuki na sončni strani 
Alp sta jih pritegnili tudi kulinarični 
ponudbi v Restavraciji Prestreljenik 
ter Bum bara ob »zimski plaži«.
Besedilo in foto: Milan Štulc
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ne potrjuje zgolj uspešna izpeljava 
projekta, temveč pozitivni vplivi na 
turizem, ki jih je prinesel. Že samo 
poslovanje Sončnega Kanina dokazu-
je, da smo na Bovškem pravilno pri-
stopili k oživitvi poletno-zimskega 
centra Kanin, število prepeljanih po-
tnikov pa, da so zadovoljni z aktual-
no ponudbo in novostmi, ki smo jih 
uvedli. Dokaz več, da je pri takih pro-
jektih zelo pomembno, da drži vajeti 

v rokah občina,« je v svojem nago-
voru med drugim poudaril župan. 
Ob tem je poudaril, da v destinacijo 
verjamejo tudi drugi, kar dokazuje 
prihod investitorjev, ki v tej turistični 
destinaciji vidijo poslovno priložnost. 
Ob tem je priznal, da je to visokogor-
sko poletno-zimsko središče dokaza-
no in nesporno velik generator razvo-
ja celotne turistične destinacije Doli-
na Soče pa tudi širšega obmejnega 

območja ob kaninskem pogorju. 
Opozoril je še, da zdaj ni čas za spa-
nje, saj morajo, kot veleva strategija, 
vsi deležniki poskrbeti, da se v ob-
dobju njenega izvajanja doseže toč-
ko, ki bo kaninskemu pogorju v na-
slednjem petletnem obdobju omogo-
čala še večjo čezmejno razvitost. Po 
njegovem mnenju je treba na sloven-
ski strani zgraditi nove, sodobne žič-
niške naprave in povečati ponudbo 
tako za poletni kot zimski čas. »Za-
gotovo bo prav to pripeljalo tudi do 
trženja naše destinacije in Slovenije 
kot destinacije za 5-zvezdična dožive-
tja«, je še poudaril župan Mlekuž.
Milan Štulc

Sestanek za uvedbo 
avtobusnih prevozov

Konec januarja je v občinski sejni 
sobi potekal sestanek predstavnikov 
občin Bovec in Kranjska Gora, Turiz-
ma Dolina Soče, Kolektorja CPG, 
krajevnih skupnosti (KS) Soča-Trenta 
in Log pod Mangartom, Turistične 
organizacije ter avtobusnih prevozni-
kov Arriva, Avrigo in Alpetour.

tadej luznik in tomislav Mokrin 
(Avrigo) ter tomaž košir (Alpetour) 
so podali poročila o opravljenih pre-

vozih na liniji Bovec–Vršič–Kranjska 
Gora v preteklem letu, po katerih so 
skupno prepeljali 8.675 potnikov, kar 
je okoli 33 odstotkov več kot leta 
2016. Vsekakor so to spodbudni po-
datki, ki pa brez državne subvencije 
kljub vsemu ne zagotavljajo rentabil-
nosti prevozov.

Sergej Bolčina, predstavnik KS 
Soča-Trenta, in Marko Pretner iz In-
formacijskega središča Triglavskega 
narodnega parka Trenta, sta izrazila 
nujno potrebo po podaljšanju obdo-
bja izvajanja avtobusnih prevozov, in 
sicer od 1. junija do konca septem-
bra. Na tej liniji je treba urgentno 
urediti registracijo enostavnih posta-
jališč, kar pa mora urediti odgovorna 
državna institucija, saj gre za držav-
no cesto. Na pobudo Občine Bovec 
bo posebna komisija Direkcije RS za 
infrastrukturo pregledala možnosti za 
vzpostavitev takih postajališč, saj so 
tovrstna na gorenjski strani že v ve-
ljavi. Za podaljšanje obdobja izvaja-
nja avtobusnih prevozov čez Vršič na 
junij in september se je zavzel tudi 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž, 
pobudo pa je nato podprl tudi Občin-
ski svet Občine Bovec. Skupni stro-
šek za dva podaljšana meseca znaša 

O SLOVENIJI KOT DESTINACIJI ZA 5-ZVEZDIČNA DOŽIVETIJA je na srečanju z župani 
spregovorila mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije. Foto: arhiv STO
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Predstavitve se je s sodelavci udele-
žil tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, ki je pohvalil delo študen-
tov. Prepričan je, da bodo izsledki in 
napotki iz omenjene analize koristili 
pri spremembi občinskega prostor-
skega načrta (OPN), »h kateremu 
naša občina pristopa, saj smo že 
samo od takrat, ko je občinski svet 
potrdil pristop k odpiranju OPN, 
prejeli izjemno veliko število novih 
predlogov«. 
Po uvodniku publikacije povzel Milan 
Štulc

Z OTROKI KuHAjMO 
ZDRAVO
Bovec – V večnamenskem prostoru 
OŠ Bovec se je konec januarja odvi-
jal dobrodelni dogodek Z otroki ku-
hajmo zdravo, ki so ga, z namenom 
opomniti, kako zelo je pomembna 
zdrava prehrana za otroke v času ra-
sti in razvoja, organizirali nekateri 
starši ter pedagogi. V ta namen so 
medse povabili priznano slovensko 
kuharico in avtorico treh kuharskih 
knjig Emilijo Pavlič, ki svoje znanje 
in izkušnje z veseljem predaja vsem 

BOVŠKI OTROCI IN NJIHOVI STARŠI V DRUŽBI PRIZNANE SLOVENSKE KUHARICE EMILI-
JE PAVLIČ, avtorice več kuharskih knjig. Foto: Milan Štulc

zainteresiranim. Med drugim je napi-
sala dve kuharski knjigi za otroke, in 
sicer Za otroke kuhajmo zdravo ter 
Mamica nauči me kuhati. Kot pou-
darja, je najboljša jed tista, ki se naj-
hitreje pokvari oziroma življenjsko 
predstavi, kako zdravo je živeti z živo 
hrano, ki raste okrog nas.

Na dogodku so v spremstvu pedago-
gov iz vrtca Bovec, OŠ Bovec in OŠ 
Soča sodelovali starši ter otroci. Slednji 
so zapeli in zaplesali na temo hrane. 
V šolski jedilnici so starši postavili več 
stojnic, na katerih smo lahko degu-

stirali in dobili tudi kakšen dober re-
cept. Dogodka sta se udeležila tudi 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž 
in Jožica Kavs iz Službe za družbe-
ne dejavnosti pri Občini Bovec.
Dogodek pa je bil dobrodelne nara-
ve, saj so organizatorji stojnice pri-
pravili na lastne stroške, Pavličeva 
pa se je odpovedala honorarju. Sku-
paj s prispevki udeležencev je bilo 
na dogodku zbranih le nekaj centov 
manj kot 326 evrov, denar pa so or-
ganizatorji namenili šolskemu skladu.
Natalija Papež in Milan Štulc

PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE z naslovom Analiza sprememb kulturne krajine in usmeritve za 
umeščanje turističnih kapacitet v prostor je potekala v začetku februarja v mali dvorani Stergul-
čeve hiše. Foto: Milan Štulc
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12 tisoč evrov, razliko med izkupič-
kom od prodanih vozovnic in sku-
pnim stroškom pa bosta pokrili Ob-
čina Bovec in Občina Kranjska Gora. 
Zaradi nenehno izraženih nacional-
nih namer za zagotavljanje zelenega 
turizma bi bilo sicer za pričakovati, 
da bo v tem primeru država poveča-
la subvencijo in jo prednostno name-
nila za zmanjšanje prometa v najob-
čutljivejšem območju Slovenije, am-
pak ...

Maja lani sta se Občina Bovec in 
prevozniško podjetje Arriva začela 
dogovarjati tudi o uvedbi mednaro-
dne avtobusne linije na relaciji Ljub-
ljana–Kranjska Gora–Trbiž–Predel–
Log pod Mangartom–Bovec in nazaj. 
Sredi avgusta je Arriva nato pridobi-

la vsa potrebna dovoljenja za opra-
vljanje storitev na tem območju, Ob-
čina Bovec pa soglasja za izvajanje 
avtobusnih postankov, ki so predvi-
deni na železniški postaji Bosco Ver-
de v Trbižu, v središču Trbiža, v 
centru vasi Rabelj in neposredno ob 
Rabeljskem jezeru. Mednarodna av-
tobusna linija bo zaživela 25. junija 
in bo vse do 31. avgusta aktivna vsak 
dan od ponedeljka do sobote.

V. d. direktorja Javnega zavoda 
Turizem Dolina Soče Janko Humar 
je ob tem poudaril, da bo uvedba 
omenjenih avtobusnih linij bogat do-
prinos k zagotavljanju tako imenova-
nega zelenega turizma. »Dolina Soče 
je zagotovo najbolj zeleno območje v 
vsej Sloveniji, hkrati pa je tudi naj-

slabše pokrita z javnimi prevozi. 
Medtem ko vozi avtobus iz Kranjske 
Gore v Ljubljano vsako uro, je na 
Bovškem to prava katastrofa.«

Besedilo in foto: Milan Štulc

Minister @idan pri bov{kem 
`upanu

Ob zadnjem obisku Zgornjega Po-
sočja sredi februarja je minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan Židan s kolegi obiskal tudi 
bovškega župana Valterja Mlekuža. 
Beseda je tekla predvsem o proble-
matiki sečnje in prodaje lesa, dota-
knili pa so se tudi nekaterih župano-
vih namer za prihodnje obdobje, pri 
čemer je minister županu obljubil 
podporo. V tem trenutku je še pre-

MINISTER ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO z ekipo obiskal bovškega žu-
pana.

zgodaj za razčlenitev konkretnih na-
črtov, vsekakor pa bo mednje sodil 
tudi projekt izvedbe krožne poti oko-
li letališča na bovškem polju.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Povabilo na odkritje obele`ja 
trpe~im in padlim 
prebivalcem Bov{kega

Občina Bovec in Župnija Bovec v 
sodelovanju z nekaterimi bovškimi 
društvi ter organizacijami zaključuje-
ta projekt postavitve obeležja vsem 
tistim Bovčanom, ki so zapustili svoj 
dom in se vrnili v ruševine, ki so 
trpeli v begunstvu in hrepeneli po 
domu, ki so na fronti in v tujini pu-
stili življenja, da bi ohranili svoj rod 
in dom, ki so šli in se niso nikoli več 
vrnili.

»Ob stoletnici konca prve svetovne 
vojne je pravi čas in priložnost, da 
izpolnimo svojo dolžnost, saj smo vsi 
imeli starše ali stare starše, ki so jih 
vojne vihre bolj ali manj prizadele. 
Številni so umrli na bojnih linijah. 
Bovčani so morali oditi v begunstvo 
v tuje dežele in veliko se jih nikoli ni 
vrnilo iz begunskih taborišč. Tisti, ki 
so se, so našli svoje domove porušene 
in požgane. Živeli so v bedi in siro-
maštvu, v najtežjih razmerah, ki jih 
človek lahko doživi, a so s trdim de-
lom in največjim trudom obnovili 
kraj in življenje v njem. Zato bo po-
mnik, ki ga bomo postavili v obzidju 
ob vstopu v cerkev sv. Urha, naše 
skromno, a srčno dejanje v trajni spo-
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NA SESTANKU DELEŽNIKOV so konec januarja med drugim razpravljali tudi o uvedbi dodatnih 
avtobusnih linij.

GOSPODARjENjE Z 
jELENjADjO
Zgornje Poso~je – Mag. Iztok Ko-
ren, vodja odseka za gozdne živali 
in lovstvo na Zavodu za gozdove, 
Območna enota Tolmin, že dobrih 
16 let spremlja gospodarjenje z jele-
njadjo na našem območju. To zaje-
ma kar 97.172 hektarjev površin, 
med tukajšnja največja lovišča pa 
sodijo lovišča v Bovcu, Kobaridu in 
primorskem delu lovišča s posebnim 
namenom (LPN) Triglav.

Iz poročila za preteklo leto je razvi-
dno, da je bil odstrel od leta 2001, 
ko se je začelo sistematično spre-
mljati izločitev jelenjadi, povečan za 
kar petkrat. Od tega so največjo 
uplenitev zabeležili na območju 
Otavnika, Planote in Podbrda, kjer 
so tudi najboljši pogoji za jelenjad. 
Najmanj uplenitev se, kot kaže poro-
čilo, beleži v Bovcu, Logu pod Man-
gartom, Tolminu in na primorskem 

VSAKOLETNA KATEGORIZACIJA IN OCE-
NITEV TROFEJ – Trofeja uplenitelja Zdravka 
Mazore iz Lovskega društva Kobarid je dose-
gla 210,08 točke in uplenitelju prinesla prvo 
zlato medaljo uplenjenih jelenov na tem ob-
močju, odkar se izvaja ocenjevanje trofej. 
Foto: Silvo Jelinčič

delu Triglava. Razlog gre iskati v go-
ratem in skalnem lovišču, kjer pre-
vladuje populacija gamsa. Kljub te-
mu se ugotavlja, da jelenjad vse bolj 
izpodriva in posledično zmanjšuje 

populacijo srnjadi in gamsov.

Gospodarjenje z jelenjadjo je 
usmerjeno v povečano izločitev ko-
šut, starih od dveh let in več, ki naj-
bolj prispevajo k povečevanju pri-
rastka. Kot kaže izločitveni načrt za 
leto 2017, je bilo največ tovrstnih iz-
ločitev zabeleženih na območju 
Podbrda (79), Kobarida (56), Plano-
te (44), Otavnika (35), LPN Triglav 
(32), Bovca (28), Soče (26), Volč 
(25), Ljubinja in Drežnice (po 23), 
Čezsoče ter LPN Prodi (po 15), 
Smasta (12), Porezna (11), Tolmina 
(10) in Loga pod Mangartom (9).

Konec januarja je v Tolminu potekala 
tudi vsakoletna kategorizacija in oce-
nitev trofej. Trofeja uplenitelja Zdrav-
ka Mazore iz Lovskega društva Ko-
barid je dosegla 210,08 točke in 
uplenitelju prinesla prvo zlato meda-
ljo uplenjenih jelenov na tem obmo-
čju, odkar se izvaja ocenjevanje tro-
fej. Poleg tega sta bili podeljeni še 
dve srebrni in 13 bronastih medalj. 

Ob tem naj omenimo, da lovci pri lo-
vu velikokrat naletijo tudi na poškodo-
vano jelenjad – zaradi udara z loko-
motivo ali avtom, pa tudi zaradi po-
škodb ob ruku in padcev iz previsov.
Vojko Hobič

STERILIZACIjA MA^K NA 
OBMO^ju BOVCA IN 
OKOLICE
Bov{ka – Med 19. in 22. februar-
jem je na območju Bovca in okolice 
potekala sterilizacija potepuških 
mačk, kar s finančnega vidika za ob-
čino predstavlja kar zajeten celoletni 
znesek. Kljub temu je tovrsten po-
seg v okolje nujen zaradi prepreče-
vanja večanja populacije potepuških 
mačk, predvsem pa zaradi prepre-
čevanja širjenja nekaterih bolezni.
Po veljavni slovenski zakonodaji mo-
rajo imeti občine sklenjeno pogodbo 
z enim izmed zavetišč. Občina Bovec 
ima to pogodbo sklenjeno z zaveti-
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min na njih,« je namero nosilke pro-
jekta, Občine Bovec, pojasnil njen 
župan Valter Mlekuž.

Zasnovo obeležja je pripravil arhi-
tekt Aleksander Ostan, več o samem 
spomeniku in dogodku pa bomo pri-
pravili po uradnem odkritju spomeni-
ka, ki bo 19. maja 2018 v večernih urah.
Besedilo in foto: Milan Štulc

u~enci iz Pulja na prvi 
izmenjavi v Bovcu

V tednu pred našimi zimskimi po-
čitnicami je od ponedeljka do petka 
19 učencev četrtega in petega razreda 

iz Pulja v sklopu prve izmenjave na 
Bovškem nadvse uživalo v zimskih 
dejavnostih. Ob prihodu v Bovec sta 
jih pozdravila ravnatelj OŠ Bovec iz-
tok kenda in župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž. Učence in tri spre-
mljevalce so na svoje domove spre-
jeli starši vrstniških otrok z Bovške-
ga. Smučanje, sankanje in druga 
doživetja so puljskim otrokom pred-
stavljala izjemno dogodivščino, pod-
krepljeno s krasnim vremenom.

V Sončnem Kaninu so jim omogo-
čili tudi dan na snegu pod Prestrelje-
nikom, kjer jih je obiskal tudi župan. 

»Zdelo se mi je prav, da vam omogo-
čimo užitke na snegu tudi na najviš-
jem in edinem visokogorskem smuči-
šču s pogledom na morje v Sloveniji, 
ki mu seveda ni para. Verjamem, da 
ste pri nas uživali. Ko se boste vrnili 
na svoje domove, bodo z vami v srcu 
tudi spomini pri nas preživetega te-
dna in upam, da so ti res lepi. Potru-
dili smo se, kot smo najbolje mogli 
in pri tem se zahvaljujem ravnatelju 
OŠ Bovec Iztoku Kendi in učiteljem 
– mentorjem, ki so vas spremljali. 
Seveda pa gre moja zahvala tudi 
vsem bovškim družinam, ki so vas 
sprejeli medse, kot bi bili njihovi otro-
ci. Prepričan pa sem, da bodo tudi 
naši otroci pri vas doživeli podobno, 
le da morsko dogodivščino. Želim 
vam srečno vrnitev v Pulj in prenesi-
te moje pozdrave tudi vašim staršem 

in seveda vašemu županu, mojemu 
prijatelju Borisu Miletiću,« je puljske 
otroke prijazno nagovoril župan.

Tudi ravnatelj bovške osnovne šole 
je bil zadovoljen s prvo izmenjavo in 
bil hvaležen 17 bovškim družinam, 
gostiteljicam otrok iz Pulja. »Med nji-
hovim bivanjem pri nas so skupaj z 
bovškimi otroki izdelovali tudi pustne 
maske, saj so bili pri nas ravno v 
času pustovanja in so sodelovali na 
torkovem šolskem pustnem plesu. 
Smučali so v Logu pod Mangartom, 
si ogledali razstavo v Informacijskem 
centru Triglavskega narodnega parka 
v Trenti, spotoma pa še Velika in Ma-
la korita Soče, se sankali na Kaninu 
in se za konec v Logu pod Mangar-
tom udeležili še čisto prave smučarske 
tekme.«

Milan Štulc

ZASNOVO OBELEŽJA je pripravil arhitekt Aleksander Ostan, več o samem spomeniku in do-
godku pa bomo pripravili po uradnem odkritju spomenika, ki bo 19. maja 2018.

Prosimo	tudi	vse,	ki	imate	podatke	o	sorodnikih	in	znancih	v	begunstvu	
preminulih	oseb,	ki	ne	`ive	na	Bov{kem,	za	naslove,	da	bi	z	njimi	nave-
zali	stik.	Kakr{nekoli	informacije	bodo	zelo	dobrodo{le.	Posredujete	jih	
lahko	po	klasi~ni	ali	e-po{ti	z	oznako	ZA	OBELE@JE.	Naslov:	Ob~ina	Bovec,	
Trg	golobarskih	`rtev	8,	5230	Bovec	ali	e-po{ta:	obcina.info@bovec.si	ali	
milan.stulc@siol.net.

Utrinki

PRVA IZMENJAVA ŠOLARJEV – Smučanje, sankanje in druga doživetja so puljskim otrokom 
predstavljala izjemno dogodivščino, podkrepljeno s krasnim vremenom. Foto: arhiv OŠ Bovec

ščem JoHanca, ki deluje pod okri-
ljem Veterinarske ambulante Tolmin.

Pri nadzoru populacije potepuških 
mačk je ključno, da ljudje poskrbijo 
za kastracijo in sterilizacijo svojih ži-
vali. Gre za kirurška posega, kjer pri 

sterilizaciji samici odstranijo jajčni-
ke, pri samcu pa govorimo o kastra-
ciji oziroma o posegu, ko samcu od-
stranijo moške spolne žleze – mo-
da. Poleg preprečevanja razmnože-
vanja ti posegi vplivajo tudi na soci-
alno vedenje mačk, zmanjša pa se 
tudi tveganje za nekatere bolezni. 
Število potepuških mačk na Bov-
škem kaže na to, da je neodgovor-
nih lastnikov tudi na tem območju 
veliko, kar pa seveda ne pomeni 
nujno, da so to prav domačini. Sku-
paj je bilo izvedenih 18 posegov, od 
tega ena evtanazija zaradi obolelosti 
mačke za mačjim AIDS-om.

Tokratna sterilizacija potepuških 
mačk na območju Bovca in okolice 
je bila zelo uspešna tudi zaradi so-
delovanja Mire Mlekuž, ki tudi sicer 
veliko svojega prostega časa name-
ni pomoči zapuščenim živalim, zato 
se ji župan Valter Mlekuž ob tej pri-
ložnosti iskreno zahvaljuje.
Milan Štulc

RAZGIBAN ZA^ETEK LETA V 
BOV[KI KNjI@NICI 
Bovec – Knjižnica Bovec se poleg 
izposoje knjižničnega gradiva v svo-
jem okolju na različne načine trudi 
zagotoviti čim višjo raven bralne kul-

ture, zato poleg bralnih projektov 
skrbi tudi za organizacijo različnih 
prireditev in dogodkov, povezanih s 
knjigo ter branjem.

V sodelovanju z Literarnim klubom 
Bovec smo januarja v goste povabili 

OB KNJIGI MIHE MAZZINIJA ZVEZDE VABIJO, ki so jo učenci 7. razreda OŠ Bovec dobili v dar, 
so jih v knjižnici skušali navdušiti nad čarobnostjo mladinskega leposlovja, s pomočjo aplikacij 
mCobiss in Biblos pa so se naučili samostojno poiskati gradivo oziroma si izposoditi e-knjigo. 
Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
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@ivimo `ivljenje z 
nasme{kom

Podružnična šola za izobraževa-
nje in usposabljanje otrok s poseb-
nimi potrebami OŠ Franceta Bevka 
Tolmin, v kateri znanje ter osnovne 
življenjske veščine na svoj način pri-
dobivajo otroci s posebnimi potreba-
mi iz občin Bovec, Kobarid in Tol-
min, se je skupaj s starši otrok znašla 
pred veliko težavo. Zaradi pomanjka-
nja sredstev letos ne bi mogli izvesti 
šole v naravi ob morju, za kar bi mo-
rali zagotoviti okoli 8.000 evrov. Za-
radi nastalega položaja oziroma pred-
vsem zato, ker za tovrstne dejavnosti 
država nima sistemsko rešenih izho-
dišč, bi z lastnimi sredstvi letos lahko 
šolo v naravi ob morju omogočili le 
enemu, prihodnje leto drugemu in 
tretje leto tretjemu oddelku. Verjetno 
ni treba posebej poudarjati, kako ze-
lo so ti otroci navezani eden na dru-
gega, saj so bolj kot sošolci velika 
družina. Zato so se z ganljivim pi-
smom za pomoč obrnili na občine, 
dobrodelne organizacije in druge.

Pismo je prejel tudi bovški župan 
Valter Mlekuž, in sicer ravno na 
dan, ko ga je obiskal direktor območ-
ne enote Zavarovalnice Triglav, ivica 
Vulić. Mlekuž in Vulić sta sicer že 
pred tem snovala dobrodelno nogo-
metno tekmo, vendar namena še 
nista dorekla. S pismom otrok s po-

sebnimi potrebami pa je njun načrt 
dobil tudi svoj namen. Ivica Vulić je 
stopil v stik s svojimi prijatelji nogo-
metaši, nekdanjimi slovenskimi re-
prezentanti, s katerimi je nekoč tudi 
sam igral. Hitro je dobil potrditev 
nekaterih najbolj zvenečih imen, 
medtem ko je Valter Mlekuž k sode-
lovanju pritegnil kolege župane – vse 
od Kopra do Tolmina. Tekma tako ni 
bila več vprašljiva.

»Ampak, saj veste, pri nas je že 
tako, da brez glasbe ne gre. Zato sem 
pomislil na svojega prijatelja Dejana 
Vunjaka, ga poklical v upanju, da bi 
morda zaigral in zapel dve ali tri nje-
gove uspešnice in tistega trenutka so 
se zadeve povsem spremenile. Dejan 
je namreč ob tem, da je takoj potrdil 
svoje sodelovanje, za dobrodelni do-
godek kmalu pridobil še več glasbe-
nikov in tako je dobil projekt popol-
noma druge dimenzije,« se spomni 
prvih pripravljalnih korakov bovški 
župan.

Nič več se ni govorilo o dobrodel-
ni nogometni tekmi, temveč o pra-
vem turnirju v malem nogometu, saj 
je pobudnikoma uspelo sestaviti kar 
štiri moštva. Prvo ekipo so sestavlja-
li župani, poslanci in drugi politiki, 
v drugem moštvu so se zbrale zlate 
generacije slovenskega nogometa, v 
tretji ekipi so moči združili glasbeni-
ki, v četrti pa gospodarstveniki. Kma-

lu je postalo jasno, da bo kobariška 
dvorana, kjer je bila tekma prvotno 
načrtovana, žal premajhna, zato je s 
privolitvijo direktorja Zavoda za kul-
turo, šport in mladino Občine Tolmin 
Branka Veliščka padla odločitev, da 
se dogodek izvede v tolminski špor-
tni dvorani. V njej je tako 28. janu-
arja potekal zanimiv dobrodelni no-
gometno-glasbeni spektakel Živimo 
življenje z nasmeškom.

Seveda smo s pomočjo medijskih 
sponzorjev in plakati poskrbeli za 
primerno oglaševanje dogodka, vsak 
od organizatorjev pa si je želel samo 
eno: da bi se na povabilo odzvalo 
čim več ljudi. Sicer bi bili zadovoljni 
že s sredstvi, ki so jih za podporo 
namenu že pred dogodkom donirale 
nekatere gospodarske družbe, Lions 
klub Kobarid Soča in vse tri posoške 
občine, vendar je bilo vsem jasno, da 
bo dogodek osmislilo samo dovolj 
veliko število ljudi na tribunah. In 
dejstvo, da so prvi gledalci prišli na 
prizorišče skoraj uro pred začetkom, 
je organizatorje upravičeno prežema-
lo z navdušenjem. Obisk je res pre-
segel vsa pričakovanja, saj je v špor-
tni dvorani, kje lahko sedi 800 gle-
dalcev, veliko ljudi dve uri in pol 
trajajoč spektakel zaradi pomanjka-
nja sedežev spremljalo stoje.

Dogodek se je začel z glasbenim 
nastopom Dejana Vunjaka, zatem pa 

so se na prizorišču predstavila vsa 
štiri moštva. Na parketu je še pred 
tekmo zablestela Plesna skupina otrok 
s posebnimi potrebami OŠ Tolmin in 
požela bučen aplavz. V dvorani je 
bilo le malo takih, ki jim ob tem po 
licu ne bi zdrsnila solzica. Nato je 
Judita špolad, pomočnica ravnatelja 
OŠ Franceta Bevka Tolmin in vodja 
podružnične šole, prva brcnila žogo 
ter s tem uradno odprla turnir štirih 
tekem, ki so se prepletale z glasbeni-
mi nastopi na odru. V celoto sta dve 
in pol urno dogajanje povezala ervin 
Čurlič ter Milan štulc, ki sta občin-
stvo vseskozi držala na vrhuncu 
odličnega vzdušja. Dejan Vunjak, is-
sac Palma, Vili Resnik, Dejan 
krajnc, Blaž švab in Jože Potrebu-
ješ so navduševali z glasbenimi na-
stopi. Glasbeniki so dokazali, da 
odlično obvladajo tako odrski kot 
nogometni parket. Pohvaliti pa je tre-
ba tudi gospodarstvenike, ki so žogo 
brcali presenetljivo dobro, tako da je 
celo ekipa nogometašev v slovenskih 
reprezentančnih dresih za nadvlado 
nasprotnika morala uporabiti vse svo-
je znanje in spretnosti. Politiki pa so 
se morali zahvaliti predvsem svojemu 
vratarju, predsedniku Državnega 
zbora RS Milanu Brglezu, da se nji-
hova mreža ni pretirano tresla.

Seveda pa je šlo vseskozi le za 
odličen spektakel, ki v sebi ni nosil 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

pisatelja z bovškimi koreninami Sari-
vala Sosiča, ki je predstavil svoj av-
tobiografski prvenec Starec in jaz 
ter obiskovalce navdušil kot izjemen 
retorik. Za zaključek sezone pravljic 
z lisico Mico smo s predstavo Med-
vedja simfonija v izvedbi gledališča 
Ku-kuc navdušili številne otroke, 
med njimi tudi mnogo turistov, ki so 
letošnje zimske počitnice preživljali 
na Bovškem. 

Februarja so v okviru nacionalnega 
projekta Rastem s knjigo našo knji-
žnico obiskali učenci 7. razreda OŠ 
Bovec. Ob knjigi Mihe Mazzinija 
Zvezde vabijo, ki so jo dobili v dar, 
smo jih poskušali navdušiti nad ča-
robnostjo mladinskega leposlovja, s 
pomočjo aplikacij mCobiss in Biblos 
pa so se naučili samostojno poiskati 
gradivo oziroma si izposoditi e-knji-
go. Knjižnico Bovec sicer celo šol-
sko leto pridno obiskujejo tudi ostali 
učenci OŠ Bovec in otroci iz bov-
škega vrtca, ki med drugim pripra-
vljajo mesečne razstave svojih izdel-
kov v preddverju knjižnice. 

V začetku marca smo pod sloganom 

Bovčani pišejo zgodbe gostili dr. Iz-
toka Ostana, ki je svojim nekdanjim 
sokrajanom predstavil nekaj izje-
mnih odkritij, s katerimi si lahko 
vsakdo pomaga pri skrbi za zdravje.

Knjižnica Bovec je sicer majhen od-
delek tolminske knjižnice v relativno 
majhnem in oddaljenem kraju, toda 
teh dejstev ne jemljemo kot slabost, 
ampak kot izziv, kako kljub temu 
svojim uporabnikom zagotoviti mo-
žnost dostopa do čim širšega spek-
tra knjižničnih storitev in kakovostne-
ga preživljanja prostega časa.
Jerneja Berginc, vodja Knjižnice Bovec

PRIZNANjA TuDI TREM 
NEKDANjIM TOLMINSKIM 
GIMNAZIjCEM
Ljubljana – Ob tednu univerze je 
rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. 
Igor Papič podelil priznanja študen-
tom univerze za posebne dosežke in 
udejstvovanje na področju obštudij-
skih dejavnosti ter štipendije Univer-
zitetne ustanove ing. Lenarčič Mila-
na najbolj nadarjenim študentom. 

Med prejemniki štipendij in priznanj 
so tudi trije nekdanji dijaki Gimnazije 
Tolmin: Mija Bon, Jaka Hrast in 
Anja Rustja.

Mija Bon, študentka drugostopenj-
skega magistrskega programa  

Slovenistika in prejemnica študent-
ske Prešernove nagrade za diplom-
sko delo o ledinskih in hišnih imenih 
v Bovcu, je ena od desetih preje-
mnikov enoletne štipendije za izre-
dno nadarjene študente iz sklada 

OB TEDNU UNIVERZE so najbolj nadarjenim študentom podelili priznanja in štipendije. Med 
prejemniki so tudi trije nekdanji dijaki Gimnazije Tolmin: Mija Bon, Jaka Hrast in Anja Rustja. 
Foto: arhiv Univerze v Ljubljani
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SLOGAN ŽIVIMO ŽIVLJENJE Z NASMEŠKOM naj bo popotnica za vse ljudi dobrega srca in dobre volje. Foto: Tomaž Kenda

POKROVITELJI	 DOGODKA: Zavarovalnica 
Triglav, Elektro Primorska, Lions klub Koba-
rid So~a, Ob~ina Bovec, Ob~ina Tolmin, 
Ob~ina Kobarid, Kolektor CPG, Salonit An-
hovo, TKK Srpenica, Hit Nova Gorica, Mahle 
Electric Drives Bovec, Vitrum, Just, Uhu, Klet 
Brda – Dobrovo, KZ Tolmin, Mlekarna Plani-
ka, Zavod K[M Tolmin, Color print Toma` 
LEBAN.
MEDIJSKI	POKROVITELJI: Primorski val, Ra-
dio Robin, Sazas.
ZAHVALA	TUDI: podjetniku Valentinu Pavli-
nu in snemalcu Robertu Barbi~u, podjetju 
Catering [orli – Sandro [orli, fotografoma 
Davidu ^ervu in Toma`u Kendi, Kulturnemu 
domu Bovec za ozvo~enje ter tonskemu 
mojstru Robertu Koko{inu, podjetniku Dani-
jelu Toma`in~i~u in medijem.

slišati pohvale, češ, da je šlo res za 
nepozaben dogodek. A največje da-
rilo vsem, ki smo kakor koli sodelo-
vali v tej zgodbi, so zagotovo besede 
zahvale staršev otrok s posebnimi 
potrebami iz OŠ Tolmin, ki se glasijo 
takole: »Ni besed, s katerimi bi opi-
sali vse občutke, hvaležnost in vašo 
dobrosrčnost. Vam, ki ste razumeli 
naše želje in nam pomagali, da otro-
kom polepšamo življenje s tako ma-
lenkostjo, kot je šola v naravi, se 
morda ne zdi nič posebnega. V naših 
očeh pa so se videle iskrice in solze 
sreče. Imeti otroka s posebnimi potre-
bami je hkrati velika sreča in velik 
izziv. Hvala, ker se s tem izzivom 
spopadate skupaj z nami.«

Milan Štulc

gospodarstveniki ob takih dogodkih 
odzovejo tako pozitivno. »Vsi smo del 
tega območja, na katerem ustvarja-
mo, kjer smo poslovno bolj ali manj 
uspešni, in prav je, da v to okolje 
tudi nekaj damo. Zagotovo je pomoč 
ranljivejšim skupinam najprimernejši 
način, današnji dogodek pa je dokaz, 
kaj vse smo sposobni narediti s pravo 
spodbudo in malo dobre volje.«

To je ponazorila zadnja pesem Za 
prijatelje si je treba čas vzet, ki je 
donela v izvedbi vseh udeležencev 
dogodka, tako na parketu kot na tri-
bunah. In še danes je območju vseh 
treh severnoprimorskih občin večkrat 

šnega odziva in pomoči za izpeljavo 
naše šole v naravi na morju. Tja bo-
mo zdaj lahko popeljali vseh 38 učen-
cev. Denarja bo ostalo še za naslednje 
leto.« Tudi župan Občine Bovec Val-
ter Mlekuž ni mogel skriti solza sre-
če: »Z Ivico sva izkoristila poznan-
stva, jaz v politiki, on pa v nogometu 
in med podjetniki. Pobuda je padla 
na plodna tla in vsi skupaj smo na-
redili dobro delo. Za današnji dogo-
dek pa mi zmanjka besed, s katerimi 
bi izrazil, kako sem srečen.« Direktor 
območne enote Zavarovalnice Triglav 
Ivica Vulić je, prav tako s cmokom v 
grlu, poudaril, da je prav, da se tudi 

tekmovalnosti in želje po zmagi v 
obliki golov, temveč eno samo veliko 
željo po zmagi z višino zbranih sred-
stev. In ta zmaga je bila resnično 
najslajša ter veličastna, saj je bilo v 
sodelovanju in izvedbi Lions kluba 
Kobarid Soča samo s prostovoljnimi 
prispevki zbranih več kot 6.000 ev-
rov, skupaj s pokrovitelji, ki so nave-
deni v okvirčku, pa je bilo zbranih 
16.550 evrov.

Simbolični ček sta vodji podru-
žnične šole Juditi Špolad predala 
pobudnika akcije. Vidno ganjena, se 
je vsem srčno zahvalila z besedami: 
»Niti v sanjah nismo pričakovali tak-

Utrinki

Milana Lenarčiča.

Anja Rustja je priznanje prejela kot 
članica tekmovalne ekipe Evropske 
konvencije o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah s Pravne fa-
kultete Univerze v Ljubljani, ki je do-
segla prvi mesti na regionalnem štu-
dentskem »moot court« tekmovanju 
iz poznavanja prava Evropske kon-
vencije o človekovih pravicah in na 
finalnem tekmovanju »Trans-Europe-
an Moot Court Competition«.

Jaka Hrast je bil predsednik organi-
zacijskega odbora 45. Skoka čez 
kožo Naravoslovnotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. Priznanje je v 
imenu organizacijskega odbora pri-
jel za odlično izpeljan dogodek, ki 
na Univerzi v Ljubljani poteka že od 
1923. leta in za obuditev najstarejše 
prireditve na Univerzi v Ljubljani – 
Skoka čez kožo.

Čestitkam za dosežke svojih nekda-
njih dijakov se s ponosom pridružu-
jemo tudi na Gimnaziji Tolmin.
mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

PODELITEV PRIZNANj OB 
DNEVu CIVILNE ZA[^ITE
Kobarid – Na 1. marec obeležujemo 
dan Civilne zaščite, zato je prvi torek 
v marcu v Kobaridu potekala slove-
snost s podelitvijo priznanj. Na prire-
ditvi so najzaslužnejšim posamezni-
kom ter organizacijam, ki delujejo v 
sistemu zaščite in reševanja, podelili 
priznanja ter plakete. Priznanja sta 
podelila vodja novogoriške izpostave 
Uprave RS za zaščito in reševanje ter 
regijski poveljnik Civilne zaščite mag. 
Samuel Kosmač in Janko Petrovič, 
vodja Izobraževalnega centra za zašči-
to in reševanje Republike Slovenije.

Bronasti znak Civilne zaščite so pre-
jeli Andrej Ferlinc, Nataša Hvala 
Ivančič, Angel Keber, Viktor Kra-
vanja, Zdravko Kravanja, Andrej 
Maffi, Robert Masten, Darko Pod-
gornik, Janko Rosa in Jamarski 
klub Temnica. Bronasti znak za en-
kratno dejanje sta prejela Jani Ga-
bršček in podjetje Kaskader. Srebr-
ni znak Civilne zaščite je šel v roke 
Damijanu Korenu, Petru Poljancu 
in Bogdanu Šošnji, z zlatim prizna-

njem pa sta bila nagrajena Simon 
Čopi in Simon Vendramin; slednji 
je priznanje že prejel na državni pro-
slavi na Brdu pri Kranju. Najvišje pri-
znanje, plaketo Civilne zaščite, sta 
letos prejela gorski reševalec in vod-
ja državne ekipe za psihološko po-
moč Žarko Trušnovec ter Prosto-
voljno gasilsko društvo Kanal za 
140-letnico aktivnega delovanja.
Slavnostni govornik Janko Petrovič 

je na podelitvi povedal, da je »dan 
Civilne zaščite dan vseh, ki v Slo-
veniji skrbimo za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami. Ob-
vladovanje nevarnosti ni enostav-
no opravilo, saj se v vsakdanjem 
življenju srečujemo s številnimi 
grožnjami. Sreča nesreč je, da nas 
praviloma še tesneje povežejo. Ob 
naravnih ujmah znamo strniti vrste 
in ponuditi sosedu pomoč.« Na po-

OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE so najzaslužnejšim posameznikom ter organizacijam, ki delujejo 
v sistemu zaščite in reševanja, podelili priznanja ter plakete. Foto: Tatjana Šalej Faletič

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 1, 2018



SO^Asnik, letnik XIX, {t. 1, 2018

( 18 )Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Ob~ina Kobarid
Prora~un Ob~ine Kobarid

Lani februarja so člani kobariškega 
občinskega sveta sprejeli dvoletni 
proračun – za leti 2017 in 2018. Na 
decembrski seji so sprejeli prvi reba-
lans Proračuna za leto 2018, ki je 
uravnotežen; na odhodkovni strani 
znaša 5.146.212,48 evra, od tega 
3.615.785 evrov za tekoče, 1.530.426 
evrov pa za naložbeniške odhodke in 
transferje.

Občina Kobarid bo z izvajanjem 
proračuna zagotovila nemoteno delo-
vanje občinskih organov, občinske 
uprave, posrednih in neposrednih 
proračunskih uporabnikov, izvajanje 
zastavljenih programov ter dejavno-
sti, ki jih določajo zakoni in ostali 
predpisi ter udejanjala razvoj občine 
na vseh področjih dela in življenja.

Poleg rednih, zakonsko določenih 
obveznosti rebalans proračuna vklju-
čuje pomembnejše naložbe: nakup 
stavbe Ribogojnice Kobarid s pripa-
dajočim zemljiščem, komunalno ure-
ditev v Borjani, izgradnjo oziroma 
razširitev vodohrana v Logjeh in na 
Robidišču, izgradnjo centra za daljin-
sko ogrevanje na lesno biomaso 
(DOLB) v Kobaridu, zaključek gra-
dnje gozdne ceste na Ozben, naložbe 
in vzdrževanje cestne infrastrukture 
(Sužid, Kred, Krn), naložbe v turistič-
no infrastrukturo v okviru evropskih 
projektov in programov razvoja po-

V PRORAČUNU SO ZAGOTOVLJENA TUDI SREDSTVA ZA UREJANJE SAKRALNE UMETNO-
STI, in sicer za obnovo cerkva. Na podlagi javnega poziva so se sredstva dodelila za ureditev 
pročelja župnijske cerkve Device Marije Vnebovzete v Kobaridu in osvetlitev župnijske cerkve 
Srca Jezusovega v Drežnici.

deželja (parkirišči Zaročišče in Kuhi-
nja), naložbe krajevnih skupnosti in 
turističnih društev, pomembne za 
razvoj občine. V nadaljevanju pred-
stavljamo ključne naloge in projekte.

kOMUnAlnA inFRAStRUktURA 
in UReJAnJe nASeliJ

Poleg rednega vzdrževanja bo ob-
čina zgradila del kanalizacije v Idr-
skem. Sredstva so zagotovljena za 
projektiranje ureditve kanalizacije in 
čistilne naprave Livek ter Trnovo ob 

Soči. Vzporedno se načrtuje zame-
njava dela vodovoda v Sužidu, razši-
ritev vodohrana na Robidišču in no-
vogradnja vodohrana Logje (vsi pro-
jekti se sofinancirajo s sredstvi iz 
naslova 23. člena Zakona o financi-
ranju občin), zamenjava dela vodo-
voda v vasi Kred, preplastitev pešpo-
ti do pokopališča v Kobaridu ter re-
dno naložbeniško vzdrževanje na 
vodovodnih sistemih z oštevčenjem 
naselij, telemetrijo in ureditvijo me-
rilnih mest v vodohranih ter zaje-

tjih.
Večja naložba – 180.000 evrov – je 

ureditev vodovoda in kanalizacije v 
Borjani, ki bo realizirana ob rekon-
strukciji državne ceste. Za nadaljeva-
nje naložbe na drežniškem pokopa-
lišču (urejanje severozahodnega dela 
zemljišča, ureditev odvodnjavanja in 
izvedba teras z grobnimi polji) so v 
proračunu zagotovljena sredstva v 
višini 10.000 evrov.

nAlOŽBe V inFRAStRUktURO
Občina redno vzdržuje 80 kilome-

trov občinskih cest. Ob sprejemu 
proračuna je bil potrjen letni program 
za njihovo vzdrževanje, za kar je za-
gotovljenih 50.000 evrov. Letos bodo 
razširili cesto od vasi Krn proti par-
kirišču Kuhinja, za kar je namenjenih 
12.000 evrov.

Za večje naložbe v cestno infra-
strukturo bo občina črpala sredstva 
iz naslova 23. člena Zakona o finan-
ciranju občin. V Sužidu bodo pote-
kala vzdrževalna dela na občinskih 
cestah, v Kredu pa bodo dela na ce-
stah potekala v okviru zamenjave 
vodovoda. Lani se je začela dvoletna 
naložba izgradnja gozdne ceste na 
Ozben, ki se bo letos zaključila. Oce-
njena vrednost znaša dobrih 27.000 
evrov.

Skladno z Načrtom pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Ko-

moč priskočijo številni prostovoljci – 
gasilci, gorski in drugi reševalci, vo-
dniki reševalnih psov, taborniki, po-
tapljači, aktivisti Rdečega križa, Ka-
ritasa … Ob velikih nesrečah in uj-
mah, ko se rešuje življenja, varuje 
premoženje in preprečuje usodne 
posledice, ki bi prizadele ljudi ter 
okolje, pa so pomembne tudi enote 
in službe Civilne zaščite, podpora 
Policije, Slovenske vojske …
Zbrane je na začetku pozdravil tudi 
kobariški župan Robert Kavčič, kul-
turni program svečane podelitve pa 
so sooblikovali mladi glasbeniki 
Glasbene šole Tolmin, Enota Koba-
rid in Mladinski pevski zbor OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid.
Nataša Hvala Ivančič

NAjVE^ DELA ZA PRIPRAVO 
SPOMINSKE SLOVESNOSTI 
Kobarid – Na zboru Krajevnega od-
bora Združenja borcev (KO ZB) za 
vrednote narodno osvobodilnega 
boja (NOB) Kobarid so člani v začet-
ku marca pregledali opravljeno delo 
v preteklem letu in sprejeli program 
dela za naprej. Preteklo delo je bilo 
pozitivno ocenjeno, pri tem pa so bi-
la še posebej izpostavljena obnovi-
tvena dela na spominskih obeležjih v 
Brcah za Breginjem, Drežnici, Javor-
ju, Kanalskemu Lomu, Ladri, Pla-
zeh, Sužidu in na Trnovem ob Soči. 
Člani so bili soglasni tudi, da je po-
membno nadaljevati uspešno in do-
bro sodelovanje z Vsedržavnim 
združenjem partizanov Italije (Asso-

ZBOR KRAJEVNEGA ODBORA ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB KOBARID – V 
letu 2018 bo največ dela posvečenega pripravi in izvedbi spominske slovesnosti ob 75. obletni-
ci Kobariške republike, ki bo predvidoma 29. septembra v Kobaridu.

ciazione Nazionale Partigiani d’Italia) 
iz Čedada in Nadiških dolin. Sodelo-
vanje bo v tem letu podkrepljeno s 
podpisom listine o pobratenju. 

Odbor je lani izvedel tudi tradicional-
no srečanje borcev in planincev v 
počastitev bojev v Krnskem pogorju, 
uspešna pa je bila tudi organizacija 
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ENA VEČJIH LETOŠNJIH NALOŽB V OBČINI KOBARID je ureditev vodovoda in kanalizacije v 
Borjani.

Utrinki

barid so v proračunu zagotovljena 
sredstva za odkup kategoriziranih 
občinskih cest in javnih poti ter mo-
rebitnih prioritet za potrebe urejanja 
komunalne infrastrukture.

PRenOVA JAVne RAZSVetlJAVe
Lani je občina prenovila javno raz-

svetljavo v vseh naseljih, razen na 
Vrsnem, v Krnu in na Livškem. Sve-
tilke z LED-moduli so bile za ta na-
selja neprimerna, zato se zamenjava 
68 svetilk z varčnejšimi, ki ustrezajo 
Uredbi o mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja okolja, načrtuje 
letos. Tudi v tem primeru gre za iz-
vedbo brez sprememb električnega 
omrežja – odjemna mesta, prižigali-
šča, nadzemna in podzemna kabel-
ska infrastruktura se v celoti ohrani-
jo. Ohrani se tudi mrežna napetost 
400 V/230 V, 50 Hz, način napajanja 
in sistem zaščite pred električnim 
udarom.

DOlB
Za izgradnjo centra DOLB Kobarid 

je občina že pridobila gradbeno do-
voljenje. Za vzpostavitev in realizaci-
jo projekta je ustanovila svoje Javno 
podjetje za proizvodnjo in dobavo 
toplotne energije DEJMAN, na kate-
rega je prenesla pooblastilo za izva-
janje naložbe in bo kasneje upravlja-
vec centra. Občina se je prijavila na 
razpis Ministrstva za infrastrukturo 
za sofinanciranje daljinskega ogreva-
nja na obnovljive vire energije za 
obdobje 2017–2020. V letu 2018 je 
predvidena izvedba naložbe, ki je 
ocenjena na približno 320 tisoč evrov 
in katere cilj je zagotoviti cenejšo ter 
ekološko toplotno energijo za javne 
objekte (OŠ, vrtec, športno dvorano 
in Dom Andreja Manfrede s knjižni-
co). Eden od pomembnejših ciljev 
projekta je tudi vzpostaviti sistem 
nabave biomase v lokalnem okolju.

POSPešeVAnJe kMetiJStVA in 
tURiZMA

Kot enega glavnih ciljev v letu 2018 
si je občina zastavila ustvariti pogoje 
za pospeševanje kmetijstva in turiz-
ma; temu namenja okoli 380.000 
evrov. Projekte, ki spodbujajo razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
prodajo in trženje kmetijskih pridel-
kov, ohranjaje krajin …, bo sofinan-
cirala prek javnega razpisa (odprt je 
do 6. aprila). Zanje namenja 23.000 
evrov.

S projektom Umeščanje kolektivne 
blagovne znamke Dolina Soče v kme-
tijske in rokodelske izdelke na obmo-
čju LAS Dolina Soče (Blagovna znam-
ka Dolina Soče) je občina uspešno 
kandidirala na 1. javnem pozivu LAS 
Dolina Soče in v proračunu zagoto-
vila dobrih 22.000 evrov. Blagovna 
znamka Dolina Soče se že uporablja 
v turistične namene, namen tega pro-
jekta pa je uvajanje krovne blagovne 
znamke Dolina Soče v produkte po-
deželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, 
rokodelstvo ipd. Povezali bomo po-
nudnike in dvignili prepoznavnost 
območja z vidika ponudbe, ki je plod 
uporabe lokalnih virov. Izdelan bo 
pravilnik za uporabo blagovne znam-
ke, ki jo bodo ponudniki lahko upo-
rabljali za pridelke in izdelke, ki so 
pretežno iz lokalnih surovin. S tem 
se bo spodbujala proizvodnja lokal-
nih virov po smernicah trajnostnega 
razvoja. Pripravljen bo katalog in 
oblikovana celostna podoba. V okvi-
ru projekta bomo nabavili začetne 
zaloge skupne embalaže. Za namen 
dviga prepoznavnosti pa se bo na 
turistično pomembni točki – na par-
kirišču v Zaročišču – uredila tržnica 

s petimi premičnimi stojnicami za 
lokalne ponudnike; zaživela bo pre-
dvidoma že aprila.

Občina je tudi partner v projektih 
skupnih operacij LAS Dolina Soče: 
Revitalizacija prostora in uma ter Na-
še ribe, ki prinašata dodano vrednost 
območju in se bosta izvajala na ce-
lotnem območju LAS. Namen prvega, 
ki mu je občina z rebalansom prora-
čuna zagotovila 11.000 evrov, je pri-
prava učinkovitega sistema za revita-
lizacijo kmetijskih površin, odstranje-
vanje tujerodnih vrst in spodbujanje 
naseljevanja ljudi v odročne vasi. Iz-
delana bo karta območja z vrisanimi 
površinami, ki so z vidika ohranjanja 
kulturne krajine ključnega pomena 
in bo osnova za sistematično revita-
lizacijo. Vsebovala bo popise kmetij 
iz demografsko ogroženih vasi, kjer 
ni naslednikov. Pri izdelavi bodo so-
delovali predstavniki krajevnih sku-
pnosti in javnih strokovnih služb. 
Izvedene bodo pilotne revitalizacije, 
študija izvedljivosti nasada oljk, stro-
kovna izobraževanja za širšo javnost 
in kmetovalce.

Projekt Naše ribe je še v pripravi. 
Predstavil bo pomen naravnih popu-
lacij soške postrvi in lipana kot osno-
ve za posebni del ribogojstva in po-
nudbe ribiških proizvodov ter za 
pomen športnega ribolova in ribiške-
ga turizma. Ovrednoten bo socio-eko-
nomski pomen športnega ribolova. 
Ribiški proizvodi se bodo ponujali 
pod enotno širšo blagovno znamko 
in zanje posebno blagovno znamko. 
Večja in pestrejša raba ribiških pro-
izvodov v kulinariki se bo gradila s 
kulinaričnimi delavnicami in ustre-
zno promocijo. Okvirna finančna 

drugega pohoda po poti narodnega 
heroja Marka Redelonghija. Poleg 
tega je bila 1. novembra z novimi 
šestnajstimi imeni dopolnjena grob-
nica padlih na pokopališču v Kobari-
du. Udeležba na spominskih priredi-
tvah s prapori pa je že stalnica v de-
lovanju organizacije.

V letu 2018 bo največ dela posveče-
nega pripravi in izvedbi spominske 
slovesnosti ob 75. obletnici Kobari-
ške republike, ki bo predvidoma 29. 
septembra v Kobaridu. Ob tej prilož-
nosti bo odprta razstava likovnih in 
literarnih del učencev OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid na to temo, iz-
šla pa bo tudi knjiga Zdravka Likar-
ja Kobariška republika. Konec aprila 
bomo, tako kot že vrsto let, skupaj z 

ambasado Ruske federacije položili 
cvetje na grobove padlih ruskih voja-
kov v drugi svetovni vojni. Vsekakor 
pa se bo tudi v tem letu nadaljevalo 
z urejanjem in obnavljanjem obeležji 
in spomenikov, posvečenim NOB.
Besedilo in foto: Vojko Hobič

OBNOVLjEN [E EN SPOMENIK
Trnovo ob So~i – Ta kraj, skozi kate-
rega vodi glavna cestna povezava iz 
Kobarida v Bovec, je v zadnjih letih 
deležen vse večjega obiska domačih 
in tujih gostov. Ti lahko v središču 
kraja opazijo tudi spomenik domači-
nom, ki so dali svoja življenja za svo-
bodo. Spomenik je vrsto let propadal 
in ni bil dostojno urejen, kar je kaza-
lo na slab odnos do spomina na pa-

VSAK SPOMENIK JE OGLEDALO TISTIH, KI ŽIVE V ISTEM KRAJU. V njem se odseva odnos 
prebivalcev do zgodovine, spominskih obeležij in njihovih, v narodnoosvobodilnem boju padlih 
sorodnikov oziroma nekdanjih sokrajanov.
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udeležba Občine Kobarid v letu 2018 
je 2.500 evrov.

PODPORA GOSPODARStVU
Lokalna skupnost s proračunskimi 

sredstvi (letos dobrih 240.000 evrov) 
pospešuje razvoj in ustvarjanje pogo-
jev za doseganje hitrejše rasti gospo-
darskih dejavnosti. Za razvoj malega 
gospodarstva namenja 45.000 evrov 
– sem spada tudi subvencioniranje 
obrestne mere pri posojilih, namenje-
nih pospeševanju razvoja malega 
gospodarstva v občini v višini 10.000 
evrov, ki bodo dodeljena na osnovi 
javnega razpisa (objavljen bo aprila 
na spletni strani občine).

Najperspektivnejša panoga je turi-
zem, zato ji občina neposredno letno 
nameni okoli 160.000 evrov, od tega 
116.500 evrov sofinanciranju skupne-
ga Javnega zavoda (JZ) za turizem 
Dolina Soče. Za ureditev in vzdrže-
vanje turistične infrastrukture je za-
gotovljenih slabih 28.000 evrov; od 
tega bo na podlagi javnega razpisa, 
objavljenega v aprilu, namenila 
12.500 evrov turističnim društvom za 
sofinanciranje naložb v turistično 
infrastrukturo. Za vzdrževanje obsto-
ječe turistične infrastrukture je na-
menjenih 15.000 evrov.

Avtobus Hop ON, Hop OFF KOBA-
RID, ki že dve leti uspešno povezuje 
središče občine s podeželjem, bo vo-
zil tudi v letošnji poletni sezoni. Dva 
mini busa bosta po enakem urniku 
kot lani vozila od 23. junija do pre-
dvidoma konca avgusta oziroma še 

med konci tedna v septembru.

PRiPRAVe nA 2. JAVni POZiV lAS
Občina bo na 2. javni poziv LAS 

Dolina Soče, na katerem lahko prido-
bi do 85-odstotno sofinanciranje 
upravičenih stroškov, prijavila nasle-
dnje projekte, za katere v proračunu 
namenja sredstva:
• Tematska pot Livek – na obalah 

Livškega jezera, katerega koordina-
tor je JZ za turizem Dolina Soče. 
Temelji na pohodništvu kot po-
membni turistični panogi in temat-
skih poteh kot pomembnem turi-
stičnem produktu. Pilotne aktivno-
sti bodo izvedene na območju 
Livškega. Finančna udeležba obči-
ne je ocenjena na dobrih 32 tisoč 
evrov;

• Interpretacija narave in kulture, ki 
je namenjen razvoju ter trženju 
posameznih turističnih subdestina-
cij znotraj Triglavskega narodnega 
parka (TNP), pomembne s stališča 
lokalnega razvoja in problemske z 
demografskega vidika. Vsebine se 
navezujejo na načrtovane ali obsto-
ječe tematske poti, pri katerih se s 
projektom zagotavlja trajnostni vi-
dik. V načrtu je prva faza ureditve 
vaškega jedra Drežnice in delno 
naložbeno vzdrževanje Koseških 
korit;

• Oživitev ribogojnice Kobarid, v 
okviru projekta se načrtuje nakup 
in adaptacijo stavbe. Sedanji la-
stnik celotnega kompleksa, Zavod 
za ribištvo, je lani z uspešno pri-

dobljenim projektom pristopil k 
prenovi in celoviti ureditvi ribogoj-
nice. Prostor, ki ga zavod pri svojih 
načrtih ne potrebuje, je iz razloga, 
da gre za zgodovinsko in kulturno 
enega pomembnejših delov Koba-
rida, v svoje razvojne načrte vklju-
čila občina. Predvidena je ureditev 
pritličja in prve etaže stavbe ter 
ureditev okolice. Zunanji partnerji 
v projektu bodo prispevali k izva-
janju programa, ki bo temeljil na 
sodobnem in interaktivnem prika-
zu virtualne resničnosti, izvajanju 
laboratorijskih poizkusov, razisko-
vanju soške postrvi … Ciljna sku-
pina obiskovalcev so predvsem 
mladi in obiskovalci doline. Fi-

nančna udeležba občine je ocenje-
na na 130.000 evrov. V nadaljeva-
nju je predvidena vzpostavitev 
parkovnih površin, ki bodo obmo-
čje ribogojnice povezale s samim 
središčem kraja;

• Usmerjanje obiska v TNP – Julijske 
Alpe Trail – občina bo z urbano 
opremo (dve mizi in dva kompleta 
klopi) ter informativno tablo ure-
dila počivališče TNP na Planini 
Kuhinja. Na dostopnem mestu Za-
ročišče bo postavila komplet urba-
ne opreme in ekološko stranišče, 
v Breginju pa novo informativno 
tablo, ki bo obiskovalce usmerjala 
na pohodniške poti in območja 
TNP.

OŽIVITEV RIBOGOJNICE KOBARID – V okviru projekta se načrtuje nakup in adaptacijo stav-
be.

Utrinki

dle domačine. Zato je Krajevni od-
bor Združenja borcev (KO ZB) za 
vrednote NOB Kobarid že lani jeseni 
pozval domačine, da pristopijo k 
ureditvi spomenika in okolice.
Na pobudo se je odzvala tako trnov-
ska krajevna skupnost kot tudi turi-
stično društvo. S skupnimi močmi 
so posekali drevesa, ki so rastla ob 
spomeniku, na novo uredili odtok od 
korita za vodo, ki je sestavni del 
spomenika in mu s tem vrnili prvotno 
podobo. Obnovljene so bile tudi vse 
črke na spomeniku, pobarvana pa 
je bila tudi železna konstrukcija, na 
kateri sta postavljeni dve veliki mar-
mornati kocki z napisi.
Ponovno se je izkazalo, da je za vi-
dez kraja pomembno sodelovanje 
vseh – tako pobudnikov kot kraja-
nov. Vsekakor pa je urejenost kraja 
v prvi vrsti skrb domačinov samih. 
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB Kobarid

KREPITEV SODELOVANjA 
BOR^EVSKIH ORGANIZACIj 
Z OBEH STRANI MEjE
Povoletto, ^edad (Italija) – Na po-
budo Krajevnega odbora Združenja 
borcev (KO ZB) za vrednote NOB 
Kobarid smo skupaj z Vsedržavnim 
združenjem partizanov Italije iz Če-
dada obiskali župana občine Povo-
letto Andrea Romita, s katerim smo 
se pogovarjali o pripravah na spo-
min ob 75. obletnici napada partiza-
nov na letališče Belveder v omenjeni 
občini. Ta je podprl predlog, da se 
spomladi prihodnje leto na mestu, 
kjer je bilo nekoč letališče, postavi 
spominsko obeležje v italijanskem, 
furlanskem in slovenskem jeziku. 
Naj spomnimo, da je v noči iz 12. na 
13. marec leta 1944 enota pod vod-
stvom Marka Redelonghija napa-
dla nemško letališče in uničila devet 
letal, dva kamiona ter osebni avto-
mobil. Zgoreli sta dve baraki, uničen 

je bil vojaški material, poleg tega pa 
so Nemci utrpeli veliko žrtev in imeli 
precej ranjenih. Za partizanske eno-
te je bil napad velik uspeh.

Poleg tega se je delegacija Združe-
nja borcev za vrednote NOB Bovec, 
Kobarid, Tolmin v Čedadu udeležila 
tudi slovesnosti ob spominu na 73. 

obletnico ustrelitve osmih partiza-
nov, med katerimi so bili tudi Sloven-
ci, ki so jih fašisti 18. decembra 
1944 ubili na športnem igrišču. 
Osrednja slovesnost je potekala ne-
kaj sto metrov od kraja poboja, in si-
cer pri spominskem obeležju, po-
svečenem vsem žrtvam ter mučeni-

NA SLOVESNOSTI OB SPOMINU NA 73. OBLETNICO USTRELITVE OSMIH PARTIZANOV, 
med katerimi so bili tudi Slovenci, ki so jih fašisti 18. decembra 1944 ubili na športnem igrišču 
v Čedadu, je bila tudi delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin.
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Utrinki

šPORt in RekReACiJA
Konec marca so člani občinskega 

sveta obravnavali predlog Odloka o 
sofinanciranju programov in področij 
Letnega programa športa v Občini 
Kobarid. V proračunu so zagotovljena 
sredstva za sofinanciranje programov 
izvajalcev letnega programa športa v 
višini 25.300 evrov. Razpis bo obja-
vljen po sprejemu odloka in letnega 
programa za leto 2018 – predvidoma 
v maju.

Občina je podprla naložbo Planin-
skega društva Kobarid, ki je prepo-
trebno razširitev koče na planini 
Kuhinja prijavilo na razpis Fundacije 
za šport.

VARnOSt OBČAnOV
V skrbi za varnost je občina zago-

tovila sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije (projekta za izvedbo 
s pridobljenim soglasjem Direkcije 
za ceste RS) za prehod za pešce v 
vaseh Idrsko in Trnovo ob Soči.

Del sredstev namenja Gasilski zve-
zi Kobarid za kritje stroškov za pri-
pravljenost zveze in prostovoljnih 
gasilskih društev (PGD) ter kritje po-
žarne takse. Občina je leta 2015 na-
jela kredit za nakup gasilskega vozi-
la za PGD Breginj in vsako leto v 
proračunu zagotovi sredstva za pla-
čilo obrokov. Letos bodo nadomestno 
gasilsko vozilo kupili tudi v PGD Ko-
barid – v proračunu so zagotovljena 
sredstva za kritje kredita v višini 
50.000 evrov v petih letih.

kUltURnOZGODOVinSkA 
DeDišČinA

V proračunu so zagotovljena sred-
stva za pripravo poskusnega in konč-
nega dosjeja vključitve Poti miru od 
Alp do Jadrana na UNESCOV seznam 
svetovne dediščine.

nAGRADe nOVOROJenCeM in 
DiPlOMAntOM

Občina del sredstev namenja ob-
daritvi novorojencev (višina enkratne 
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) ter diplo-
mantov, magistrov in doktorjev (na-
grado v višini 100 evrov bo letos 
prvič podeljevala v aprilu). V prora-

čunu so zagotovljena tudi sredstva za 
občinske nagrade in priznanja, ki se 
podeljujejo ob občinskem prazniku.

PRiReDitVe nA kOBARiškeM
Za prireditve je v proračunu zago-

tovljenih 40.500 evrov; od tega se 
6.500 evrov razdeli na podlagi javne-
ga razpisa, ki bo letos objavljen takoj 
po sprejetju spremembe pravilnika in 
letnega programa kulture v občini. 
Večjim dogodkom in tistim, ki jih 
organizira ali soorganizira občina, pa 
so v proračunu že zagotovljena sred-
stva. V okviru projekta KUL.TRA se 
bodo zvrstili Kobariški sejem s Koba-
riškim tekom, Mrzli studenec ter Je-
stival okusov in umetnosti. Sofinan-
cirani bodo tudi: Poletje v naročju 
Krna, Poletje v Kobaridu, Evropsko 

prvenstvo v natančnosti pristajanja z 
jadralnimi padali, kulturna prireditev 
ob 75. obletnici Kobariške republike, 
Koncert miru in drugi.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Parkirni re`im in letne 
dovolilnice

Vse občane in zaposlene v naselju 
Kobarid obveščamo, da so dovolilni-
ce za parkiranje za leto 2018 že v 
prodaji na Občini Kobarid vsak de-
lovni dan v poslovnem času. Cena 
letne dovolilnice znaša deset evrov.

Letna dovolilnica prinaša ugodno-
sti: neomejeno parkiranje na obmo-
čjih kratkotrajnega parkiranja (modra 
cona) in enourno brezplačno parki-
ranje, kjer se plačuje parkirnina (Vo-
laričeva ulica in Trg svobode) – poleg 
dovolilnice je treba namestiti parkir-
no uro z označenim časom začetka 
parkiranja. Letne dovolilnice ne ve-
ljajo na parkiriščih v Zaročišču in ob 
Nadiži, kjer ostaja režim nespreme-
njen, ter pri športnem igrišču na Ro-
biču, kjer lahko vsi dve uri parkirajo 
brezplačno.

Skladno z Odlokom o dopolnitvi 
Odloka o parkiranju v občini Kobarid 
se s 1. aprilom na parkirišču na Trgu 
svobode in Volaričevi ulici začne po-
biranje parkirnine v višini 0,50 evra 
na uro. Parkirnino bo treba plačati 
vsak dan od 1. aprila do 31. oktobra 
med 8. in 22. uro; poravnate jo na 
parkomatih (sprejemata samo kovan-
ce in denarja ne vračata) na obeh 
ulicah.

NOVOROJENČKI LETNIK 2017 na srečanju z županom.

kom, ki so dali svoja življenja za svo-
bodo. Na dogodku so bili prisotni 
tudi borčevski prapori iz Slovenije.
Takšna in podobna srečanja so znak 
dobre medsebojne krepitve sodelo-
vanja borčevskih organizacij z obeh 
strani meje.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB Kobarid

ZA@IVELO ZGODOVINSKO 
DRu[TVO RAPALSKA MEjA
Idrija – Dolga, z mejniki zaznamovana 
mejna kača, ki je po letu 1920 tekla 
od Peči nad Ratečami do Kvarner-
skega zaliva, seka Slovenijo od se-
vera proti jugu. Njena grožnja delitve 
se je izpela in ob njej danes živimo 
svobodni ter v miru, nanjo pa ostaja 
le spomin, ki povezuje. Rezultat tega 
je konec preteklega leta v Podbrdu 
ustanovljeno Zgodovinsko društvo 
Rapalska meja, ki povezuje in pospe-

šuje raziskovanje rapalskega obdobja 
na obeh straneh nekdanje meje. Cilj 
je preprečiti zgodovinsko pozabo te, 
za Slovenijo in slovenski narod težke 
preizkušnje, v kateri sta se utrjevala 
domoljubje ter narodna zavest.
Ker smo člani raztreseni po vsej 
Sloveniji in tudi izven meja, je po-
membno, da je naše delovanje 
predstavljeno tudi na spletni strani 
rapalskameja.si, kjer zbiramo arhiv-
sko gradivo, fotografije, zemljevide 
in predstavljamo dogodke. Organizi-
rali bomo spomladansko in jesensko 
srečanje v obliki vodenega ogleda 
na terenu. To pomlad načrtujemo, 
da se bomo podali na Planino Polog 
in v Tolminski muzej. Jesensko sre-
čanje pa je že tradicionalno najbližje 
datumu podpisa rapalske pogodbe 
12. novembru. Dejavnosti pa mora-
mo usmeriti k organizaciji in vsebin-
ski pripravi, da dostojno obeležimo 
100. obletnico podpisa rapalske po-
godbe, ki bo leta 2020.

Prvi občni zbor društva je potekal v 
četrtek, 15. februarja, v prostorih 
Mestne knjižnice in čitalnice v Idriji. 
Na njem smo poleg predstavitev 
programov v preteklem in tem letu 
Tomaža Pavšiča imenovali za ča-
stnega člana društva. Pavšič je prvi, 
ki se je trudil, da se to obdobje pra-

vilno razume in predstavlja. Vsakdo, 
ki ga zanimajo materialni in duhovni 
ostanki rapalskega obdobja, trči na 
njegovo knjigo Ob stari meji – spo-
mini in pričevanja, ki je temeljni vir 
ter spomenik izbrisu nekdanje meje.
Anka Rudolf, članica Zgodovinskega 
društva Rapalska meja

NA PRVEM OBČNEM ZBORU DRUŠTVA so člani Tomažu Pavšiču kot prvemu in najzaslužnej-
šemu za ohranitev spomina na dogodke iz časa rapalske meje podelili naziv častnega člana 
društva. Foto: arhiv Zgodovinskega društva Rapalska meja
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S 1. aprilom se skladno z Odlokom 
o prometnem in obrežnem režimu na 
območju občine Kobarid začne pobi-
ranje parkirnine na dostopnem me-
stu Zaročišče, ki je namenjeno oseb-
nim vozilom, motornim kolesom in 
bivalnim vozilom (avtobus se lahko 
brezplačno ustavi največ 15 minut). 
Višina urnega nadomestila znaša en 
evro, višina dnevnega nadomestila pa 
osem. Plačuje se jo do 31. oktobra 
vsak dan od 9. do 19. ure. Poravnate 
ga na parkomatu, ki sprejema samo 
kovance in denarja ne vrača.
Nataša Hvala Ivančič

Vzpostavitev ~ezmejnega 
razvojnega sodelovanja

Februarja je v Kobaridu potekala 
predstavitev vzpostavitve razvojnega 
partnerstva med obmejnimi občinami 
Zgornjega Posočja in Furlanije - Ju-
lijske Krajine. Predstavitve so se ude-
ležili župani, poslanec ter drugi pred-
stavniki občin Bovec, Kanal ob Soči, 
Kobarid in Tolmin ter predstavniki 
obmejnih občin iz Furlanije - Julijske 
krajine. Namen vzpostavitve partner-
stva je okrepitev čezmejnega, medre-
gionalnega in lokalnega sodelovanja, 
razvoj skupne strategije, spodbujanje 
nove ekonomsko-socialno-kulturne 
oživitve za izboljšanje internaciona-
lizacije območja, skupen in usklajen 
nastop na čezmejnih razpisih, učin-
kovitejše koriščenje finančnih virov 
ter možnosti pridobivanja dodatnih 
sredstev za uresničevanje skupnih 
ciljev.

Dejavnosti potekajo po načrtu. Žu-
pani občin, ki so izrazile pripravlje-

nost sodelovati in spodbujati skupne 
iniciative za dobrobit vseh prebival-
cev čezmejnega območja, predvsem 
območja med Sočo in Nadižo, bodo 
pismo o nameri podpisali predvi-
doma čez mesec dni. Sodelovale naj 
bi štiri slovenske in 15 italijanskih 
občin.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Za prepoznavanje potresne 
ogro`enosti

Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje (URSZR) je ja-
nuarja v Kobaridu organizirala pred-
stavitev projekta Nadgradnja sistema 
za določanje potresne ogroženosti in 
odzivnosti za potrebe zaščite in reše-
vanja v Sloveniji (POTROG 2). Pred-
stavitve so se udeležili predstavniki 
občine, ki pokrivajo področje zaščite 
in reševanja, ocenjenih objektov ter 
občinskih gospodarskih služb. Pred-
stavitvi je prisluhnil tudi župan Ro-
bert kavčič.

Cilj projekta POTROG 2, ki sta ga 
izvajala Zavod za gradbeništvo 
(ZAG) Slovenije in Inštitut za vodar-
stvo, je bil pridobiti strokovne pod-
lage ter orodja, ki bodo omogočala 
vsestransko pripravljenost na potres. 
S pomočjo obstoječih metod za oce-
no potresne odpornosti in ranljivosti 
je izvajalec izdelal individualne oce-
ne potresne ranljivosti izbranih 
objektov v posameznih občinah, tudi 
v občini Kobarid. Pridobljeni rezulta-
ti kažejo, da so stavbe različno po-
tresno ranljive.

Na začetku je zbrane pozdravila 
predstavnica URSZR Milica Slokar, 

FEBRUARJA JE V KOBARIDU POTEKALA PREDSTAVITEV VZPOSTAVITVE RAZVOJNEGA 
PARTNERSTVA med obmejnimi občinami Zgornjega Posočja in Furlanije - Julijske Krajine.

PREDSTAVITEV NADGRADNJE SISTEMA ZA DOLOČANJE POTRESNE OGROŽENOSTI ter 
odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji.

Utrinki

TZGP TuDI LETOS 
PROMOVIRALA POSO^jE
Ljubljana – Od 31. januarja do 3. 
februarja se je na Gospodarskem 
razstavišču odvijala največja promo-
cija zelenega turizma v Sloveniji in v 
regiji, že 29. sejem Natour Alpe 
Adria. Tudi letos se je s svojimi zve-
zami in društvi predstavila Turistična 
zveza Slovenije. V hali C so ustvarja-
la sproščeno vzdušje, prepleteno ne 
le z vedno bolj inovativnimi turistični-
mi programi, ampak tudi s pesmijo, 
plesi, kulinariko, z izdelki domače 
obrti, nagradnimi igrami, pa tudi z 
navezovanjem medsebojnih stikov. 
Obiskovalci so se ustavljali ob stojni-
cah, spraševali, se posvetovali in se 
navduševali nad novimi turističnimi 
kotički naše domovine. Največ zani-
manja je bilo za zemljevide s pou-

darkom na pohodniških in kolesar-
skih poteh, za programe lokalnih pri-
reditev in za programe enodnevnih 
izletov za zaključene skupine. Škoda, 
da je slabo vreme okrnilo udeležbo 

večine napovedanih društev in sku-
pin, ki naj bi oblikovale bogato na-
povedan kulturni program na odru.
Vse sejemske dni je program soobli-
kovala tudi Turistična zveza Gornje-

ga Posočja (TZGP). Predstavljala je 
naravne in kulturnozgodovinske zna-
menitosti ter razkošje dejavnosti ob 
smaragdni reki in njenih pritokih. Od 
društev – članov zveze – so sodelo-
vala tri. Društvo Baška dediščina je 
promoviralo naravno, kulturno in 
tehnično pestrost Baške grape, Turi-
stično društvo Most na Soči je vabi-
lo na Noč na jezeru, Razvojno dru-
štvo Breginjski kot pa na doživetja 
ob reki Nadiži. Na odru je navdušil 
turistični krožek Podružnične šole 
Breginj. Članice Kulturnega društva 
podeželskih žena Gornjega Posočja 
so pripravile jedi iz rimskih časov. 
Sodelovala sta tudi dva ponudnika iz 
Kobarida, in sicer Športna agencija 
X Point ter Jana Istenič z naravno 
kozmetiko.
Olga Zgaga, društvo Baška dediščina

STOJNICA TURISTIČNE ZVEZE GORNJEGA POSOČJA, na kateri se je v sklopu 29. sejma 
Natour Alpe Adria predstavljalo Zgornje Posočje. Foto: Alenka Zgaga
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ki je povedala, da se njihova institu-
cija trudi pripraviti aplikativne pro-
jekte, ki bi v čim večji meri koristili 
uporabnikom. V nadaljevanju je mag. 
Marjana lutman iz ZAG Slovenije 
predstavila rezultate projekta, ki bo-
do pripomogli k še večji ozaveščeno-
sti posameznikov o ranljivosti njiho-
vih stavb in prepoznavanju potresne 
ogroženosti. Na osnovi ugotovitev 
bodo lahko poskrbeli za povečanje 
potresne odpornosti ranljivih stavb 
in s tem za lastno varnost ter varnost 
vseh, ki bi se ob najvišji stopnji po-
tresa na posamezni lokaciji nahajali 
v njih.

Predstavnik Inštituta za vodarstvo 
Matej Cerk je predstavil uporabne 
aplikacije in dostop do njih: oceni 
svojo stavbo, ocena posledic potresa, 
ocena tveganja za potres, ocena po-
tresne ogroženosti, pregledovalnik 
zasedenosti stavb (dnevno nočna za-
sedenost stavb) in aplikacijo za čim 
hitrejši popis škode po potresu.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Kobarid med razvojno 
prodornej{imi

Februarja je potekalo tradicionalno 
srečanje občin, konferenca Zlati ka-
men. Priznanja v okviru izbora Zlati 
kamen podeljujejo najvišji predstav-
niki vlade, strokovnega sveta Zlatega 
kamna in zmagovalnih občin. Dogo-
dek je hkrati vrhunec večmesečnega 
raziskovalnega dela o razvojnem na-
predku občin. Poleg razglasitve ra-
zvojno najbolj prodornih občin pote-
kajo tudi razprave o aktualnih temah, 
ki se vežejo na izbor, predstavitve 

dobrih praks in bazar lokalnih do-
brot.

Nagrado Zlati kamen podeljujejo 
od leta 2012. V slovensko ISSO razi-
skavo je vključenih več kot 50 ključ-
nih kazalnikov razvojne uspešnosti, 
ki se jih primerja skozi leta. Dodatna 
kakovostna analiza, v katero so avto-
matsko vključene vse občine, obsega 
analizo strategije, odprtosti občine in 
vključenosti občanov v odločanje ter 
dejavnosti.

Letos je bila Občina Kobarid zara-
di preboja na področju turizma in 
okolja izbrana med tri najbolj prodor-
ne občine zahodne Slovenije in med 
12 finalistk vse Slovenije. V obrazlo-
žitvi so zapisali, da občina po merlji-
vih kazalnikih sodi med najbolj di-
namično razvijajoče se turistične 
destinacije pri nas in da je v času 

zadnjega mandata povečala vložke v 
okolje, kar je predpogoj za razvoj 
zelenega turizma. »Med zanimivimi 
prijemi omenimo uspešno uvedbo lo-
kalnega avtobusa, ki povezuje sredi-
šče z glavnimi turističnimi zanimi-
vostmi v občini in celo v sosednji 
Furlaniji.« Poudarili so prizadevanja 
občine za zagotavljanje javnega pre-
voza, osnovnošolskega izobraževanja 
po hribovskih vaseh, primerne kana-
lizacijske infrastrukture ter predvsem 
za ohranjanje neokrnjenega in čiste-
ga okolja. »Trudimo se na mnogih 
področjih, tako da menim, da smo 
zasluženo izbrani med najbolj pro-
dorne slovenske občine«, je ob raz-
glasitvi finalistov povedal župan Ro-
bert kavčič, ki se zaveda, da to ni 
plod dela le ene ekipe, pač pa tudi 
njegovih predhodnikov in njihovih 

ekip. »Naš pogled je usmerjen naprej, 
v razvoj naše občine na vseh podro-
čjih dela in življenja. Vedno nove 
ideje in vlaganja v različne pridobitve 
našega prostora pa širijo možnosti in 
odpirajo še širši pogled v prihodnost 
Občine Kobarid.«

Nataša Hvala Ivančič

Slovenci z obeh strani meje 
v Kobaridu

Januarja je v Kobaridu potekalo 
48. novoletno srečanje Slovencev Vi-
demske pokrajine in Posočja. V Do-
mu Andreja Manfrede je najprej po-
tekala okrogla miza na temo demo-
grafije na obeh straneh meje. Udele-
žili so se jo župani ter drugi vabljeni 
gostje, med njimi minister za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu Gorazd 
Žmavc ter podpredsednik Deželnega 
sveta Furlanije - Julijske Krajine igor 
Gabrovec. Zbrane je pozdravil župan 
Občine Kobarid Robert kavčič, ki je 
temo letošnje okrogle mize tudi pre-
dlagal. Skupaj s sogovorniki je pri-
pravil končne sklepe, s katerimi je že 
pred osrednjim dogodkom seznanil 
predsednika Državnega zbora Repu-
blike Slovenije (DZ) dr. Milana Br-
gleza.

Stanje v Posočju v zadnjih sto letih 
je predstavil Zdravko likar, v Bene-
čiji pa Riccardo Ruttar. Stanje je na 
obeh straneh zaskrbljujoče. Število 
prebivalcev se je na območju treh 
posoških občin v slabih sto letih 
zmanjšalo iz 32 tisoč (leta 1921) na 
dobrih 18 tisoč (leta 2017). V Bene-
čiji je še slabše, saj se je število pre-
bivalcev iz 28 tisoč (leta 1921) zmanj-

ZLATI KAMEN – Nagrada za razvojno najbolj prodorno občino leta 2018 je šla v Kočevje, regij-
ske zmagovalke so Ajdovščina, Ruše in Radlje ob Dravi. Občina Kobarid se je uvrstila med tri 
najbolj prodorne občine zahodne Slovenije. Foto: arhiv Planeta GV

ZOTK POSO^jA PROMOVIRA, 
OZAVE[^A, SPODBujA 
Zatolmin – Zveza društev tehnične 
kulture Posočja Tolmin (ZOTK) je na 
čelu s predsednikom Francijem 
Peterneljem 16. februarja povabila 
društva – člane zveze – na redno le-
tno skupščino v Okrepčevalnico Tol-
minska korita. Potekala je v prije-
tnem meddruštvenem klepetanju, 
saj se ponavadi med letom vsa dru-
štva na enem mestu zberejo le na 
tradicionalnem festivalu Odmevi de-
diščine. Povabilu se je odzval tudi 
župan Občine Tolmin Uroš Brežan.

Poslovanje zveze v preteklem letu se 
je odražalo skozi vsebino dela čla-
nov: Avto moto društva Tolmin, Dru-
štva Baška dediščina, Društva za 
podvodne dejavnosti, Jamarske 
sekcije planinskega društva Tolmin, 

Društva za prosto letenje Tolmin, CB 
Radio-kluba Porezen-Krn, Radioama-
terskega društva Soča Tolmin in Mo-
delarskega kluba Tolmin. Rdeča nit 
delovanja vseh je bila skrb za ohra-
njanje, vzdrževanje, zaščito in obno-

vo tehniške dediščine. Predvsem pa 
so sledila usmeritvi zveze, ki jih je 
spodbujala k seznanjanju širše jav-
nosti z njihovim delom in uspehi. Pri 
tem so poudarjala pomen vseživljenj-
skega izobraževanja, zlasti na podro-

čju tehnike, ki se vse bolj in vse hitre-
je razvija ter nas spremlja na vsakem 
koraku našega vsakdana. Poslanstvo 
ZOTK pa je tudi spodbujanje mladih 
k inovativnosti in raziskovanju, kar 
so članice udejanjale z organizacijo 
srečanj in delavnic na osnovnih in 
srednjih šolah ter na nekaterih prire-
ditvah. Večina društev deluje v jav-
nem interesu. Člani so usposobljeni, 
da s svojim znanjem lahko v vsakem 
trenutku priskočijo na pomoč v pri-
meru reševalnih akcij in drugih aktiv-
nosti v sistemu Civilne zaščite.
Zveza je v programu za leto 2018 
poleg že utečenih nalog izpostavila 
tesnejše sodelovanje s svojo krovno 
organizacijo Zvezo organizacij za 
tehnično kulturo Slovenije in prodor-
nejšo promocijo, ki jo bo nadgradila 
s spletno stranjo.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ČLANI ZVEZE DRUŠTEV TEHNIČNE KULTURE POSOČJA na čelu s predsednikom zveze 
Francijem Peterneljem na redni letni skupščini. Foto: Alenka Zgaga
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šalo na dobrih 7.600. Probleme in 
rešitve demografskega stanja je pred-
stavil direktor občinske uprave Obči-
ne Kobarid Simon škvor, ki je pou-
daril, da »prostor in njegovi prebival-
ci niso del problema, ampak morajo 
postati del rešitve«.

Okrogla miza se je zaključila s 
sklepi, da je ohranjanje poselitve in 
revitalizacija perifernih območij 
ključni ter najpomembnejši skupni 
razvojni cilj. Predstavniki obeh strani 
meje si bodo prizadevali za intenziv-
nejše sodelovanje, medsebojno uče-
nje in izmenjavo dobrih praks na 
področju demografske problematike 
ter skupno opozarjanje za sistemske 

rešitve, ki jih mora prek ustreznih 
politik zagotavljati država oziroma 
regija. Prizadevali si bodo za izobli-
kovanje skupnih projektnih ciljev in 
usklajeno implementiranje v skupne 
razvojne projekte s poudarkom na 
mladih, podjetništvu (turizmu), kme-
tijstvu, razvoju storitev in mobilnosti. 
Sklenili so ustanoviti delovno komi-
sijo z namenom operativnega in 
usklajenega delovanja na skupnih 
čezmejnih razvojnih projektih. Za 
koordinacijo njene ustanovitve so 
prisotni pooblastili Občino Kobarid, 
ki jo je v tem času že imenovala in 
bo sklicala prvi sestanek, namenjen 
pregledu dosedanjih projektov pove-

zovanja.
Osrednji dogodek je potekal v Kul-

turnem domu Kobarid. Prijatelje in 
goste je v imenu županov Uroša Bre-
žana in Valterja Mlekuža ter načel-
nika Upravne enote Tolmin mag. 
Simona lebana pozdravil kobariški 
župan Robert kavčič. V nagovoru je 
poudaril dolgoletno sodelovanje na 
vseh področjih življenja in dela: »Že 
desetletja se trudimo in skupaj pri-
pravljamo majhne in velike projekte, 
s katerimi skušamo izboljšati kvalite-
to življenja vseh, ki tu živimo in de-
lamo. V to vlagamo veliko truda in 
napora, ki pa se kdaj tudi ne obre-
stuje, saj administrativni kriteriji na 

razpisih niso naklonjeni majhnim 
območjem v zaledju. V zadnjih letih 
lahko z optimizmom opazujemo, ka-
ko so naši kraji z bogato kulturo in 
zgodovino ter naravnimi danostmi 
vsako leto zanimivejši in privlačnejši 
za obiskovalce od vsepovsod. V turi-
zem polagamo upe razvoja naših 
krajev. Pred tem se moramo spopasti 
z za nas najpomembnejšo nalogo – 
kako privabiti in ohraniti življenje v 
teh naših dolinah. Potrebujemo pred-
vsem mlade izobražene ljudi, ki da-
nes po končanem študiju ne najdejo 
službe in zapustijo naše kraje. Vasi 
se praznijo, hiše samevajo.« Pozdrave 
iz Benečije je prinesel predsednik 

V OKVIRU NOVOLETNEGA SREČANJA SLOVENCEV VIDEMSKE POKRAJINE IN POSOČJA 
je potekala okrogla miza na temo demografije. Foto: N. H. I.

OSREDNJI DOGODEK, na katerem je bil slavnostni govornik predsednik Državnega zbora 
dr. Milan Brglez, je potekal v kobariškem kulturnem domu. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

POT jE V POVEZOVANju IN 
MRE@ENju
Ba{ka grapa – Dvanajst let dolga 
pot Društva Baška dediščina je bila 
v preteklem letu najbolj bogato tlako-
vana doslej. Z rdečo nitjo sta jo po-
vezali 20. obletnica pobude za ohra-
nitev slovenskega kozolca in spod-
bujanje k trajnostni mobilnosti. Vseh 
sedem tradicionalnih prireditev je z 
brskanjem po preteklosti Baške gra-
pe pokazalo, kako so ljudje živeli, de-
lali, se veselili in premagovali težave. 

Drobec tega je tudi vsebina dveh 
dokumentarnih filmov, katerih prota-
gonisti so člani društva. Društvo je 
pripravilo še dogodek ob dnevu turi-
stičnih vodnikov Slovenije, predsta-
vitev knjige, v Podbrdu pa je v sode-
lovanju z BiT Planota gostilo 22 dru-
štev 8. festivala nevladnih organiza-
cij in posvet Skupaj ohranjamo kul-
turno dediščino. Na štirih dogodkih 
je promoviralo cvetnonedeljsko bu-
taro (pusl) kot enoto žive kulturne 
dediščine Slovenije, vzdrževalo in 
populariziralo objekte tehniške dedi-

ščine, člani pa so se izobraževali na 
strokovnih ekskurzijah, delavnicah 
ter posvetih v občini in izven nje. 

Društveno delo je bilo prikazano v 
61 objavah v tiskanih medijih, zraven 
pa še v radijskih oddajah v živo, na 
sejmih, srečanjih, vodenjih, pohodih 
in šolskih ekskurzijah. Zgodbo svo-
jega delovanja je bogatilo s sodelo-
vanjem in povezovanjem z zvezami 

(Zveza društev tehnične kulture Po-
sočja Tolmin, Turistična zveza Gor-
njega Posočja, Turistična zveza Slo-
venije, Fundacija BiT Planota, LAS 
Dolina Soče), s Slovenskim etno-
grafskim muzejem v Ljubljani, sose-
dnjimi društvi, predvsem pa z vsemi 
petimi krajevnimi skupnostmi ter 
društvi na območju svojega delova-
nja.

Občni zbor, ki je potekal 4. marca, 
je bil volilni. Člani so potrdili nekoli-
ko pomlajeno in razširjeno sestavo 
organov. Rdeča nit letošnjega pro-
grama bo opominjanje na 800. 
obletnico prve naselitve Tirolcev v 
Baško grapo. Ve pa se že tudi, da 
bodo člani društva letos hribovsko 
košnjo predlagali za vpis v register 
žive dediščine. Največ dejavnosti pa 
bo namenjenih sklopu dogodkov ob 
70. obletnici snemanja filma Na svo-
ji zemlji in partnerstvu evropskega 
projekta Mrouce cajta.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina 

PuSTOVANjA NA 
KOBARI[KEM
Kobari{ko – Starosvetne maske 
predkrščanskega izvora so se po 
nekaterih vaseh ohranile vse do da-
našnjih dni. Pustovanja so se letos 
začela z Rawnskim pustom, ki je v 
vaseh Drežniške Ravne, Jezerca in 
Magozd potekal že teden dni pred 
ostalimi. Prinašal je vse dobro in od-

MARČEVSKI OBČNI ZBOR DRUŠTVA BAŠKA DEDIŠČINA je bil volilni. Člani so potrdili neko-
liko pomlajeno in razširjeno sestavo organov. Foto: Matjaž Trojar
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Zveze slovenskih izseljencev Renzo 
Mattelig, ki se je dotaknil problema 
demografije, delovnih mest in razvo-
ja v Benečiji.

Slavnostni govornik predsednik DZ 
dr. Milan Brglez je poudaril, da to 
srečanje ni le srečanje posameznih 
prijateljev, temveč je srečanje, »ki 
krepi nacionalno zavest ter pripa-
dnost, Sloveniji in slovenstvu ter sre-
čanje, na katerem so iskreno dobro-
došli vsi, ki se čutijo prijatelji Slove-
nije in Slovencev, saj vedo, da jih ta 
majhna, a trdna skupnost ne ogroža 
in niti ne želi ogrožati, temveč lahko 
le bogati«. Dodal je, da si želi »ohra-
njanja življenja v Posočju in Benečiji 
ter vztrajanju mladih v domačih kra-
jih. Ob tem si upam trditi, da prihod-
nost v teh dolinah vidijo tudi zato, 
ker niso več tako obremenjeni s pre-
teklostjo in razdvajanjem, kot so bile 
naše generacije. In tako je prav. Pri-
hodnost se ne sme graditi na zgodo-
vinskih zamerah, prav pa je, da zgo-
dovine ne pozabljamo.«

Na svečanosti so bila podeljena 
Gujonova priznanja, ki so jih prejeli: 
Zveza slovenskih izseljencev Furla-
nije - Julijske krajine – Slovenci po 
svetu za nesebično pomoč beneškim 
izseljencem, Folklorna skupina Val 
Resia za negovanje rezijanske kultu-
re in izročila ter Zdravko likar za 
izjemno delo na področju ohranjanja 
vezi z zamejskimi Slovenci.

Kulturni program je prepletala pe-
sem in poezija Okteta Simon Gregor-
čič Kobarid, pevskega zbora Fajna 
Banda iz Benečije, skupine Rezianab 
sasiedi iz Tolmina, Antonelle Buko-
vac, Viljema Černa, Brune Dorbolo, 
Silvane Paletti, Bogdana trohe in 
Mile Uršič.
Nataša Hvala Ivančič

Mesec kulture
Občina Kobarid vsako leto febru-

arja organizira niz dogodkov za vse 
generacije in okuse. Letos smo mesec 
kulture na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika odprli z akustič-
nim koncertom domačinke Anje ko-
košin in Miha Friedricha. Obisko-
valcem sta ponudila preplet glasov, 
kitare, tolkal in tistih poznanih spe-
vov, ki so nas ganili že zdavnaj. V 
tednu slovenskega kulturnega prazni-
ka je v Dom Andreja Manfrede šte-
vilne ljubitelje knjig privabil Kobari-
ški knjižni sejem odpisanih in rablje-
nih knjig v organizaciji tamkajšnje 
knjižnice.

Sledila je tradicionalna Revija pev-
skih zborov Zgornjega Posočja, ki jo, 
ob podpori vseh treh posoških občin 
(več o reviji lahko preberete na stra-
ni 32), organizira Javni sklad Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Tolmin.

Srečali smo se tudi s prijatelji iz 
Benečije. Prvi večer je v Beneški ga-

leriji v Špetru svoja vrata odprla raz-
stava Vas Potoki v arhivu Slovenskega 
etnografskega muzeja. Kulturni pro-
gram je s pesmijo popestril zbor Re-
čan. Srečanje se je naslednjega dne 
nadaljevalo v Kobaridu v prostorih 
Ustanove »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«. Odprtju fotografske razstave 
luca laureatija Vojaške kostnice pr-
ve svetovne vojne je sledila predstavi-
tev novega videa »Live painting« Co-
sima Miorellija z besedilom Giorgia 
Banchiga 1917–2017 Preboj pri Koba-
ridu in vprašanje meje (iz stalne zbir-
ke SMO v Špietru), knjige o delu in 
življenju Viljema Černa Na izposta-
vljenem mestu, Trinkov koledar za 
leto 2018 in priloge Prvi akordi 40 let 

šole GM v Špetru.
Februarja je v Kobaridu potekala 

tudi predstavitev knjige Vojka Žagar-
ja Tolminsko sirarstvo: tisočletna kul-
tura. Z avtorjem se je pogovarjal 
Silvester Gaberšček, organizacijo 
dogodka pa je prevzela Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin – Knjižnica 
Kobarid.

Najmlajši so v knjižnici lahko pri-
sluhnili pravljicam lisice Mice in si v 
kulturnem domu ogledali otroško 
predstavo Rdeča kapica v prometu v 
izvedbi staršev otrok iz skupine Zmaj-
ček iz volčanske enote Vrtca Tolmin, 
njihove vzgojiteljice nade Bellomo 
in vzgojitelja Matica Mavrija.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

V OKVIRU MESECA KULTURE je potekala tudi tradicionalna Revija pevskih zborov Zgornjega 
Posočja.

našal vse slabo ter v vasi pod Krnom 
privabil številne obiskovalce od vse-
povsod. Sprevod je šel najprej po 
vasi, potem so šli Ta lepi od hiše do 
hiše, Ta grdi pa so lovili otroke. Pu-
stovanja so se nadaljevala teden dni 
za tem, ko je na pustno soboto v 
Drežnico številne obiskovalce priva-
bil Drežniški pust s svojevrstnimi le-
senimi maskami in poganskim 
obredjem.

Vrsnsk pust je v rojstnem kraju pe-
snika Simona Gregorčiča tudi le-
tos potekal štiri dni. Začel se je na 
debeli četrtek s stricovim pustom. 
Na pustno soboto je sprevod obi-
skal hiše ter ljudem voščil sreče in 
zdravja, dan kasneje pa se je doga-
janje prestavilo v središče vasi. Pu-
stovanje se je s pogrebom pusta 
končalo na pepelnično sredo.

Na kobariški trg se je na pustno so-
boto že tretje leto zapored vrnila sta-
rosvetna pustna maska sour nkov, 
ki so oblečeni v stare obrnjene hla-
če in ovčji kožuh, prepasani z veri-
go, s katere bingljajo zvonci, stožča-

stim pokrivalom iz ovčje kože in 
obrazom ter rokami, namazanimi s 
sajami. V kotličku so držali metlico 
(škoblon) ali staro krtačo, s katero 
so naokoli trosili saje. Letos se je 
sour nkom pridružila še druga vpre-
ga tamalih sour nčkov. Ključna se-
stavina kobariške zoomorfne maske 
je obredni tek, povezan z maskira-

njem štirih fantov – trije so tekli kot 
trojka, eden pa je bil gonjač ali pri-
ganjalec. Letošnji pustni sprevod je 
vodil Taprw, ki je ob spremljavi har-
monike šel po Gregorčičevi in Krila-
novi ulici na Kobariški trg. Pridružile 
so se mu tri naveze sour nkov, ta 
stara dva, ciganska družba, kosci, 
grabljice, tadebeu in številne novo-

dobne maske. Na prireditvenem 
prostoru so si številni obiskovalci 
ogledali igre, skeč »Košnja pa to« in 
ples sour nkov. Maske so zaplesa-
le in najlepše bile tudi nagrajene.

Pobudnica obuditve Kobariškega 
pusta Vilma Purkart iz Zavoda Fe-
niks je po zaključku letošnjega do-
gajanja z navdušenjem povedala, da 
so »za nami tri uspešna leta, ko 
smo v Kobaridu uspeli obuditi pu-
stovanje s sour nki (soure). Pripe-
ljali smo jo na kobariški plac, jo 
predstavili osnovnošolcem, obča-
nom in obiskovalcem. Uspešno jo 
vračamo nazaj med mlade rodove. 
Veseli me dejstvo, da iz leta v leto 
več prostovoljcev pristopi h kobari-
škemu pustu in s te pripomore, da 
se stare šege in običaji ohranijo. 
Podpora Občine Kobarid in doma-
če krajevne skupnosti ter tesno so-
delovanje z društvi, zavodi in posa-
mezniki so pri ohranjanju kulturne 
dediščine ključni.«
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

PLES SOUR NKOV, ki v Kobaridu odganjajo zle sile in prinašajo dobre.
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

V 17 milijonov te`kem 
prora~unu kar nekaj te`kih 
nalo`b

Odlok o proračunu Občine Tolmin 
za leto 2018 je občinski svet v drugi 
obravnavi sprejel na seji 19. decem-
bra 2017. V letošnjem proračunu je 
predvidenih nekaj več kot 17 milijo-
nov evrov odhodkov, pri čemer na 
prihodkovni strani Občina Tolmin 
predvideva 11,7 evrov prihodkov, iz 
lanskega leta je v letošnje prenesla 
1,7 milijona evrov, za nekaj manj kot 
3,6 milijona evrov pa se bo predvi-
doma zadolžila, saj je večji del pro-
računskih prihodkov neprojektnega 
značaja. Župan Uroš Brežan je ob 
predstavitvi dokumenta pojasnil, da 
je imelo velik vpliv na pripravo pre-
dloga proračuna znova dejstvo, da v 
aktualni finančni perspektivi 2014–
2020 regijam in posledično občinam 
ni več na voljo sredstev Evropske 
unije za naložbe, temveč so sedanja 
prioriteta tako imenovani mehki pro-
jekti za krepitev konkurenčnosti go-
spodarstva in odpiranje novih delov-
nih mest, v projektih pa morajo ob-

čine sodelovati z drugimi občinami 
oziroma partnerskimi institucijami. 
Prvi dogovor za razvoj regije, ki sta 
ga novembra podpisali vlada in Go-
riška regija, tako vsebuje dva ključna 
projekta, ki se nanašata na občino 
Tolmin. V okviru Regijske štipendijske 

sheme, katere nosilec je Posoški ra-
zvojni center, je za sofinanciranje 
štipendij gospodarstvu do leta 2022 
na voljo 2,1 milijona evrov, na 4. ra-
zvojni osi pa bodo do leta 2020 izve-
dli za okoli 31 milijonov evrov na-
ložb. Na območju občine Tolmin so 

predvidene rekonstrukciji cestnih od-
sekov Želin–Dolenja Trebuša in Ba-
ča–Dolenja Trebuša ter izgradnja 
obvoznice Tolmin. Poleg tega bo ime-
la Občina Tolmin z evropskimi sred-
stvi do leta 2023 možnost za izvedbo 
daljinskih kolesarskih povezav, in 
sicer v višini okoli 2,8 milijona evrov 
– projekti bodo šli v pripravo po pod-
pisu drugega dogovora za razvoj re-
gije, ki bo predvidoma letos maja.

Med letošnjimi občinskimi nalož-
bami bodo med drugim urejanje ko-
munalne infrastrukture v Modreju in 
njeno projektiranje na Šentviški Gori, 
predvidena je priprava novega občin-
skega podrobnega prostorskega načr-
ta za individualno gradnjo v Žabčah, 
kjer je občina pridobila zemljišča, 
150.000 evrov proračun namenja od-
kupu starejše poslovne stavbe v Za-
logu v Tolminu, v kateri naj bi v 
pritličju uredili depo za Tolminski 
muzej, v prvem nadstropju in man-
sardi pa stanovanja. Letos je predvi-
den tudi začetek izvajanja ukrepov 
Lokalnega programa za mlade v ob-
čini Tolmin, proračun tako med dru-

PRVI DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE so predstavniki vlade in Goriške regije podpisali konec 
lanskega leta, podpis drugega pa je predviden do konca pomladi. Foto: arhiv občine

RAZSTAVA SPOMINSKA CERKEV SV. DUHA V JAVORCI – STO LET »BAZILIKE MIRU« 
je gostovala tudi v Beljaku. Na fotografiji (z leve): mag. Damjana Fortunat Černilogar, Jutta 
Geyling, dr. Petra Oberrauner in Uroš Brežan. Foto: Marko Grego

TOLMINSKI MuZEj Z 
EVROPSKO LEPOTICO
Beljak (Avstrija) – Tolminski muzej 
je v Evropsko leto kulturne dedišči-
ne vstopil z gostovanjem razstave 
Spominska cerkev Sv. Duha v Javor-
ci – sto let »bazilike miru«. Po uspe-
šnem gostovanju na Dunaju in v Go-
rici je bila razstava v manjšem obse-
gu predstavljena pri naših severnih 
sosedih. Razstava je od 17. januarja 
do 11. marca gostovala v mestni hiši 
in je plod dobrih odnosov dveh po-
bratenih mest – Beljaka ter Tolmina. 
Odprtja razstave v Beljaku se je 
udeležila tudi Jutta Geyling z Duna-
ja, vnukinja Remigiusa Geylinga, 
snovalca spominske cerkve.

Po uvodnih pozdravih podžupanje 
Občine Beljak dr. Petre Oberrau-
ner in župana Občine Tolmin Uroša 
Brežana je razstavo predstavila av-
torica mag. Damjana Fortunat 
Černilogar. Namen razstave je 
opozoriti na izjemen kulturni spome-
nik, ki je nastal na območju soške 
fronte med 1. svetovno vojno, pred-

vsem pa na širšo javnost ter mlade 
generacije prenesti sporočilo, ki ga 
ta spomenik izraža. Spominska cer-
kev sv. Duha v Javorci s svojo izje-
mno sporočilnostjo obiskovalce na-
govarja k razmisleku o smiselnosti 
vojn. Simbolizira moč skupnega 
umetniškega ustvarjanja in gradnje 

ter poziva k miru in spoštovanju raz-
ličnosti. Razstava, s katero je Tol-
minski muzej obeležil stoletnico ob-
stoja spominske cerkve v Javorci, 
bo v letu 2018 svojo pot nadaljevala 
še na Češkem in Hrvaškem.
Ker je spominska cerkev v Javorci 
precej odmaknjena od glavnih poti, 

je Tolminski muzej z razstavo in mo-
nografijo (2016) ta izjemen spome-
nik približal širšemu krogu obiskoval-
cev. Za izjemen kulturni spomenik 
ga je 1. marca uradno prepoznala 
tudi Evropska komisija. Spominski 
cerkvi v Javorci je bil Znak evropske 
dediščine predan 26. marca na slo-
vesni podelitvi v Plovdivu v Bolgariji.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
muzejska svetnica, avtorica razstave in 
direktorica Tolminskega muzeja

FILM O FILMu
Strži{~e – Konec preteklega leta je 
več kot sto obiskovalcev spremljalo 
premiero 35-minutnega dokumen-
tarnega filma spominov na prvo ver-
sko oddajo v samostojni Sloveniji 
Sveta noč – slovenske jaslice v pro-
dukciji Društva Baška dediščina 
(DBD), ki jo je leta 1991 v tem kraju 
posnela RTV Slovenija. V filmu se 
prepletata zgodbi o doživljanju sve-
tega večera v gorski vasici v Baški 
grapi in nastanku pesmi Sveta noč. 
Krajane je k sodelovanju nagovoril 
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gim zagotavlja 50.000 evrov za sub-
vencioniranje obrestne mere stano-
vanjskih posojil mladim in mladim 
družinam pri reševanju stanovanjske-
ga problema. Med naložbami v ce-
stno infrastrukturo proračun med 
drugim zajema tretjo fazo razširitve 
oziroma dokončanje ceste Zatolmin–
Tolminska korita, o kateri pišemo v 
ločenem prispevku, vzdrževalna dela 
pred asfaltacijo ceste v Kneške Ravne 
(odvodnjavanja, propusti, zidovi) v 
višini okoli 100.000 evrov, sanacijo 
predvsem v času padalske sezone 
zelo obremenjene ceste Ljubinj–Pod-
kuk v isti višini (občini ni uspelo 
pridobiti evropskih sredstev, bodo pa 
z deli začeli po dogovoru z obema 
krajevnima skupnostma) ter namesti-
tev varovalnih ograj in zaščitnih mrež 
v Tolminskih koritih, za kar občina 
namenja 300.000 evrov. Veliki in zah-
tevni naložbi bosta gradnja vodovoda 
v Tolminski Lom, ki ji letošnji prora-
čun namenja 750.000 evrov, in re-
konstrukcija čistilne naprave Volče v 
višini 600.000 evrov, ki jo zahtevajo 
spremembe predpisov o iztoku in 
priključevanje dodatnih porabnikov 
po izgradnji kanalizacijskega sistema 
za naselje čiginj – to bo občino letos 
stalo skoraj 200.000 evrov, naložbi pa 
predstavljamo v ločenem prispevku.

V januarju so izvajalci začeli z de-
li za ureditev odseka Gregorčičeve 
ulice v Tolminu od križišča z Žagar-

jevo ulico in Pregljevim trgom v sme-
ri proti Zatolminu v skupni dolžini 
500 metrov. V okviru projekta se bo 
uredilo meteorno kanalizacijo do do-
ma upokojencev in javno razsvetlja-
vo, obnovilo zgornji ustroj ceste z 
robniki in asfaltom. Prometna uredi-
tev bo dopolnjena z dodatnimi uvozi, 
grbinami za umiritev prometa in pre-
hodi za pešce. Izvajalci bodo z deli 
zaključili predvidoma v juliju, do ta-
krat pa bo promet od omenjenega 
križišča do konca naselja oviran. 
Predvidena skupna vrednost izvede-
nega projekta je skoraj 637.000 evrov, 
od tega bo občina 340.000 evrov po-
krila z delom nepovratnih sredstev, 
ki so ji za sofinanciranje investicij v 
lokalno javno infrastrukturo v letu 
2018 na voljo na podlagi 23. člena 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1), 
preostanek pa z lastnimi proračun-
skimi sredstvi.

Na področju družbenih dejavnosti 
bo letošnja največja naložba prenova 
atletsko-nogometnega stadiona v 
športnem parku Brajda v Tolminu, ki 
bo primarno obsegala sanacijo dotra-
jane atletske steze. Ta bo imela na 
dolžini 100 metrov osem prog, sicer 
pa je načrtovana izvedba steze s še-
stimi progami. Na stadionu je načr-
tovana umestitev vseh atletskih disci-
plin, kar je pogoj za pridobitev certi-
fikata Atletske zveze Slovenije za 
izvedbo tekmovanj, po prenovi stadi-

ona pa bo izvedena velikost nogome-
tnega igrišča, ki ustreza tekmam za 
2. slovensko nogometno ligo. Več kot 
milijon evrov težko investicijo bo Ob-
čina Tolmin pokrila s povratnimi 
sredstvi iz naslova 23. člena ZFO-1, 
sredstvi Fundacije za šport in lastni-
mi proračunskimi sredstvi. Za uredi-
tev vhoda za gibalno ovirane in pre-
ureditev okolice Šolskega centra (ŠC) 
Tolmin pa občina letos namenja pri-
bližno 280.000 evrov lastnih prora-
čunskih sredstev. Glavni cilj investi-
cije, ki jo bomo natančneje predsta-
vili v eni od prihodnjih številk SOČA-
snika, je otrokom zagotoviti varno 
gibanje na območju ŠC Tolmin, iz-
vedba del pa je načrtovana v času 
poletnih šolskih počitnic.
Špela Kranjc

urejanje komunalne 
infrastrukture med ^iginjem 
in Vol~ami pred zaklju~kom, 
rekonstrukcija ~istilne 
naprave poleti

S preostankom del v okviru izgra-
dnje kanalizacijskega omrežja či-
ginj–Volče naj bi izvajalci zaključili 
predvidoma do konca aprila, medtem 
ko so šli gradbeni posegi v cesti h 
koncu že ob zaključevanju redakcije. 
Omrežje sestavlja dober kilometer 
kanalizacijskih cevi, 32 revizijskih 
jaškov in črpališča kanalizacije, na 
delu trase pa so ob kanalizacijskih 

speljane še vodovodne cevi v dolžini 
dobrih 400 metrov in vstavljena sta 
dva vodovodna jaška. Ta cevovod bo 
v prihodnje služil za napajanje Volč, 
čiginja in Kozaršč iz vodovodnega 
sistema Zadlaščica. Vzporedno s ka-
nalizacijo je Elektro Primorska v 
cesto položil visokonapetostni ka-
bel.

V primeru kanalizacijskega in vo-
dovodnega sistema gre za dvoletno 
naložbo, za katero je Občina Tolmin 
v lanskem in letošnjem proračunu 
namenila 400.000 evrov. V letu 2017 
so se izvajala dela izven prometnih 
površin, letos pa še ostala dela, kate-
rih izvedba je na državni cesti med 
Volčami in čiginjem zahtevala izme-
nično enosmeren promet z občasni-
mi popolnimi zaporami ter obvozom 
prek Mosta na Soči in Kozaršč. Da bi 
bil vpliv na uporabnike kar najmanj-
ši, so gradbeni posegi v cesti poteka-
li konec februarja in začetek marca, 
ko je prometa najmanj.

Prav tako že potekajo dela, vezana 
na rekonstrukcijo čistilne naprave 
(čN) Volče, medtem ko je glavnina 
predvidena poleti in zaključek v za-
četku oktobra. Kot pojasnjuje Berti 
Rutar, direktor Komunale Tolmin, ki 
vodi naložbo, je rekonstrukcija po-
trebna zaradi spremembe predpisov 
o iztoku: »ČN Volče je bila projektira-
na, preden je bil del Soče, kjer je iz-
tok ČN, proglašen za kopalne vode. 

soscenarist in avtor besedila dr. 
Drago Klemenčič, ki je bil po letu 
1962 dve leti njihov vikar.

Društvo je projekt začelo že leta 2014 
s posvetom v Stržišču, lansko jesen 
pa je z naklonjenostjo Krajevne sku-
pnosti Stržišče ponovno zbralo 
»filmsko družino«. Filmskega dedka 
Janka Kiklja ni več, so pa zato film-
ska mama in ata Francka in Vinko 
Beguš ter otroci Ana Krivec, Gašper 
Beguš, Jure Pajntar in Simon Kri-
vec z veseljem odprli spominske 
skrinjice. DBD je k sodelovanju prite-
gnilo tudi takratnega urednika Otro-
škega in mladinskega programa Ja-
neza Lombergarja, režiserja Igorja 
Šmida in pripovedovalko Tajdo Le-
kše ter nekaj statistov. Odzivno vez 
je vzpostavilo tudi z RTV Slovenija.

Tako je nastala še ena zgodba, ki je 
oddaji iz leta 1991 dvignila prepo-
znavnost in jo močneje umestila v 
prostor Baške grape.

Scenarij in režija sta rezultat prostovolj-
nega dela članov DBD, pesem Sveta 
noč je izzvenela ob pomoči cerkvene-

ga pevskega zbora iz Podbrda in Str-
žišč pod vodstvom organistke Mar-
te Volf Trojer, medtem ko je zvoke 
violine dodala Neža Bizalj. Snema-
lec in montažer je bil Andrej Rutar.

DBD je s premiero, ki jo je z božični-
mi pesmimi popestril Vocal Bača, 

vstopilo v Evropsko leto kulturne de-
diščine 2018, ki še poseben pomen 
daje vrednotam iz domačega okolja, 
zato je društvo skupaj s Krajevno 
skupnostjo Stržišče film posvetilo 
spominu na dr. Draga Klemenčiča.
Olga Zgaga, članica DBD

FILMSKA DRUŽINA PO 26 LETIH ponovno zbrana pred filmsko domačijo v Stržišču. Foto: 
Alenka Zgaga

PODBR[KI PLANINCI 
OCENILI juBILEjNO LETO
Ba{ka grapa – Planinskemu dru-
štvu (PD) Podbrdo se je lani zapisalo 
142 članov. Več kot polovica jih je 
24. februarja spremljala redni občni 
zbor, ki je bil tudi volilni. Za nasle-
dnja štiri leta so potrdili organe dru-
štva v dosedanji sestavi.

V poročilu o delu za preteklo leto je 
predsednik Tomaž Štenkler izpo-
stavil prostovoljstvo, ki je pri vzdrže-
vanju planinskega doma na Črni pr-
sti neprecenljivo. Lani ga je bilo za 
več kot dva tisoč ur. Gospodarski 
odsek se je zelo potrudil pri oskrbo-
vanju, obnovi in olepšavi doma. K 
nemotenemu delu so prispevali pri-
zadevni žičničarji. Vodniki so dobro 
sodelovali z mentorji planinskega 
podmladka na podbrški osnovni šo-
li. Vpisov v knjigo gostov je bilo 
1.347, prenočitev pa so našteli 
626, od tega 325 domačih in 301 
tujih planincev.

Vse štiri tradicionalne prireditve so 
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To pomeni strožje kriterije, ki jih ta 
naprava ne more izpolnjevati. Prav 
tako se na njej čistijo izcedne vode iz 
deponije komunalnih odpadkov Vol-
če, katerih količina in sestav sta se 
po zaprtju deponije bistveno spreme-
nila, tako da se je obremenitev ČN 
na račun teh izcednih vod bistveno 
zmanjšala.« Na novo čN bodo poleg 
naselja Volče lahko priključeni tudi 
naselji čiginj in Kozaršče ter območje 
industrijske cone čiginj. Dinamika 
izvedbe del je po Rutarjevih besedah 
predvidena tako, da bo med deli ob-
stoječa čN normalno obratovala, no-

MINISTER ZA INFRASTRUKTURO dr. Peter Gašperšič si je v spremstvu sodelavcev, predstav-
nikov Direkcije RS za infrastrukturo ter ekipe župana Uroša Brežana ob obisku Posočja 16. 
marca med drugim ogledal tudi, kako poteka stabilizacija plazovitega območja na Grahovem ob 
Bači. Še pred tem se je seznanil z nadaljevanjem rekonstrukcije ceste skozi Podbrdo, ki jo gre 
pričakovati v prihodnjem letu, oglede gradbišč na državnih cestah pa je v občini Tolmin zaključil 
na Keltiki med Dolenjo Trebušo in Želinom. Foto: Špela Kranjc

Utrinki

va pa bo njeno funkcijo postopoma 
prevzemala. V pridobivanju je tudi 
gradbeno dovoljenje za rekonstrukci-
jo kanalizacije čiginj, kar naj bi bilo 
skupaj z obnovo vodovoda realizira-
no v prihodnjem letu.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Na Grahovem ob Ba~i piloti 
utrjujejo teren

Sanacija ceste na območju aktivi-
ranega plazu na Grahovem ob Bači 
bo po napovedih Direkcije RS za in-
frastrukturo (DRSI) predvidoma za-
ključena septembra letos. Spomnimo, 

da je lansko poletje ob temeljiti sa-
naciji državne ceste Bača pri Modre-
ju–Petrovo Brdo, na kateri so se za-
radi obsežnega plazenja na območju 
naselja Grahovo ob Bači pojavili po-
sedki in razpoke, začelo območje 
znova drseti. To je povzročilo doda-
tne poškodbe cestišča in ogrozilo 
bližnji objekt, promet skozi naselje 
od takrat poteka ob polovični zapori 
izmenično enosmerno z omejitvami 
za tovorna vozila.

Na širšem območju aktiviranega 
plazu DRSI že od septembra lani iz-
vaja monitoring objektov, tako da bo-

do po zaključku del v skladu z izka-
zanimi poškodbami sanirani tudi pri-
zadeti objekti. DRSI je v dogovoru z 
Občino Tolmin naročila geotehnični 
projekt, ki bo obravnaval cesto in ob-
močje brežine s stanovanjskimi ob-
jekti pod cesto do železniške proge. 
Rezultati glede obsega in globine pla-
zenja na območju ceste ter stanovanj-
skih objektov naj bi bili znani do je-
seni, nato pa bo DRSI naročila projekt 
sanacije plazenja, ki bo predvidoma 
izdelan do spomladi 2019. Sanacijo 
bosta financirala DRSI in Ministrstvo 
za okolje in prostor (MOP). Sredstva 

imele pridih prazničnosti. Jubileju je 
bil posvečen še tridnevni pohod na 
Triglav v sodelovanju s PD Cerkno v 
spomin na prvega v letu 1957 in za-
ključna prireditev z gostom Miljkom 
Lesjakom.

Društvo je prejelo jubilejno listino 
Planinske zveze Slovenije (PZS), 
predsednik je dobitnik občinske za-
hvale, Peter Čufer prejemnik sve-
čane listine PZS, Marko Daksko-
bler pa spominske plakete PZS. 

Člani gorski tekači so zaključili sezo-
no Primorskih gorskih tekov s šesti-
mi medaljami.

Na občnem zboru so bile podeljene 
zahvale članom ob življenjskih jubile-
jih: Danica Špik, Tatjana Valentin-
čič in Alenka Zgaga so prejele za-
hvalo PZS. V akciji Na obisk na Črno 
prst si je majice za deset vzponov 
prislužilo 48 planincev. Prejele so jo 
tudi štiri osnovnošolke za pet osvo-
jenih vzponov, in sicer Nuša, Maša, 
Urša Kusterle ter Urša Šorli.

V tem letu bo največ dela namenjene-
ga dokončni ureditvi prenočišč v do-
mu, vzpostavitvi dveh podrtih planin-
skih poti in EU projektu Mrouce cajta.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

»GASILCI SMO ZATO,  
DA POMAGAMO!«
Podbrdo – S temi besedami je eden 
od 84 podbrških gasilcev presenetil 
krajana, kateremu se je želel oddol-
žiti za pomoč. Člani Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Podbrdo 
so se zadnjo soboto v januarju že 

tradicionalno zbrali na rednem, letos 
tudi volilnem občnem zboru. Pred-
sedniške naloge so še za pet let za-
upali Branku Trojerju, poveljniške 
pa Nejcu Panjtarju.

V letu 2017 so s humanitarnim de-
lom dvigali kakovost življenja pov-
sod, kjer se je pokazala potreba in 
stiska ljudi. Pri tem so se spopadali 
z raznolikimi nalogami, ki jih brez 
univerzalnega strokovnega znanja, 
izkušenj in sposobnosti hitrega prila-
gajanja ne bi zmogli. Zaradi požarov, 
posledic neurij, nalivov in snega ter 
nudenja tehnične pomoči v cestnem 
prometu so posredovali 22-krat. Z 
obnovo gasilskega stolpa so zaklju-
čili načrtovano modernizacijo gasil-
skega doma, z namenom čim boljše 
varnosti gasilcev pa so posodabljali 
osebno zaščitno in reševalno opre-
mo.

Gasilke so se udeležile dveh regio-
nalnih posvetov članic, njihovo delo 
pa je bilo dragoceno tudi pri dru-
štvenih prireditvah in urejanju gasil-
skega doma. Po svojih močeh so bi-
li dejavni tudi veterani.

REDNI OBČNI ZBOR PODBRŠKI PLANINCEV. Na fotografiji so: predsednik PD Podbrdo To-
maž Štenkler, prejemnice zahvale PZS za zaslužno delo v planinski organizaciji Danica Špik, 
Tatjana Valentinčič in Alenka Zgaga ter predsednik meddruštvenega odbora PD Gregor Ru-
pnik. Foto: Cveto Zgaga
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zanjo bosta po zagotovilih pristojnih 
dala v svoje načrte za leto 2019. če 
bodo potrjena, bi s sanacijo začeli v 
drugi polovici leta 2019 in jo predvi-
doma zaključili leta 2020.

Poškodbe brežin, ceste in objektov 
po oceni vodje Sektorja za zmanjše-
vanje posledic naravnih nesreč pri 
MOP ervina Vivode kažejo na vrsto 
plazu, v sanacijo katerega se bo sku-
paj z občino vključevalo tudi mini-
strstvo. Višina državne pomoči v ta-
kšnih primerih zavisi od geološke 
oziroma geomehanske ocene, v koli-
kšni meri gre za naravni pojav. Z 
razmerami se sproti seznanja tudi 
tolminski župan Uroš Brežan: »Za-
dovoljen sem, da so se po začetnih 
zapletih in nujnem premisleku dela 
na terenu začela izvajati ter da je k 
reševanju kompleksne in pereče pro-
blematike pristopilo tudi MOP. Da bi 
v nujnih primerih lahko hitro in učin-
kovito ukrepali, je Občina Tolmin je 
v letošnjem proračunu rezervirala 
100.000 evrov sredstev.«

Špela Kranjc

Predstavili pobudi za DPN za 
obvoznici Most na So~i in 
Vol~e

Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja pri Ministrstvu za okolje 
in prostor (MOP) in Direkcija RS za 
infrastrukturo pri Ministrstvu za in-

frastrukturo sta na pobudo Občine 
Tolmin v Volčah in na Mostu na So-
či konec januarja in začetek februar-
ja pripravila posveta, na katerih sta 
tamkajšnje prebivalce podrobneje 
seznanila s pobudama za pripravo 
državnega prostorskega načrta (DPN) 
za obvoznici Volče in Most na Soči 
ter z nadaljnjim postopkom. MOP je 
namreč pobudi za pripravo teh aktov 
objavil 22. decembra lani, nato pa do 
21. februarja sprejemal mnenja, pre-
dloge, priporočila in usmeritve javno-
sti. V obeh primerih se je posveta 
udeležilo veliko občanov, ki so spre-
mljali predstavitev dveh predvidenih 

tras posamezne obvoznice. Predsta-
vljavci so na nekatera vprašanja ude-
ležencev lahko odgovorili takoj, po-
dane pobude pa bo država kot inve-
stitor poskušala upoštevati v nadalje-
vanju postopka.
Š. K.

V zaklju~ni fazi {iritev ceste 
med Zatolminom in 
Tolminskimi koriti

Širitev lokalne ceste med Zatolmi-
nom in vstopno točko v Tolminska 
korita bo Občina Tolmin predvidoma 
zaključila z letošnjimi prvomajskimi 
prazniki. V prejšnjih letih so izvajal-

ci v prvi fazi najprej razširili 60 me-
trov in nato v drugi še 260 metrov 
dolg odsek ceste, sredi januarja pa so 
se lotili še del na zadnjem odseku 
ceste od vrha vzpetine do parkirišča 
pri vstopni točki v Tolminska korita. 
Cestišče v dolžini 515 metrov s po-
močjo izvedbe opornih in podpornih 
zidov širijo na enotno širino 5,5 me-
tra. Občina bo v vozišče razširjene 
javne ceste z zasebnih zemljišč pre-
maknila traso vodovodnega sistema. 
Elektro Primorska financira izvedbo 
nove kabelske kanalizacije oziroma 
zamenjavo poškodovanih zemeljskih 
električnih kablov, za izvedbo optič-
nega omrežja pa je na celotnem od-
seku lani spomladi poskrbel Telekom 
Slovenije. Jeseni občina načrtuje še 
preplastitev celotnega odseka lokalne 
ceste med Zatolminom in parkiri-
ščem v Tolminskih koritih v dolžini 
dobrih 900 metrov, za kar je ocenje-
na vrednost del 85.000 evrov.

Kot pojasnjuje odgovoren za nalož-
be na Občini Tolmin Boštjan Uršič, 
so se dela na tem odseku lokalne 
ceste izvajala po fazah zaradi posto-
pnega odkupovanja zemljišč od za-
sebnikov in sprotnega pridobivanja 
sredstev iz občinskega proračuna. V 
letošnjem proračunu občina za to 
naložbo namenja približno 290.000 
evrov, od tega slabih 155.000 evrov ne-
povratnih sredstev za sofinanciranje 

IZVAJALCI OD JANUARJA ŠIRIJO ŠE ZADNJI ODSEK LOKALNE CESTE med Zatolminom in 
Tolminskimi koriti. Ob ugodnih vremenskih razmerah naj bi z deli zaključili predvidoma do prvo-
majskih praznikov.

Športna in družabna dejavnost čla-
nov je potekala preko druženj na ga-
silskih srečanjih ter tekmovanjih, na 
katerih so beležili dobre rezultate. 
Izjemno se je izkazala gasilska mla-
dina, ki je posegala po najvišjih me-
stih na občinski in regionalni ravni 

ter bila uspešna tudi na državni.
Načrt dela za leto 2018 nakazuje, 
da bo društvo še naprej delalo priza-
devno. Prioriteta bo v spodbujanju 
izobraževanja članov, zlasti za prido-
bivanje činov.
Ob koncu je društvo zaslužnim čla-

NA OBČNEM ZBORU so člani PGD Podbrdo predsedniške zadolžitve za naslednjih pet let zau-
pali Branku Trojerju. Foto: Cveto Zgaga 

nom podelilo napredovanja, prizna-
nja in odlikovanja.

Poročila in plane so spremljali pred-
stavniki Gasilske zveze Tolmin, Ob-
čine Tolmin, devetih sosednjih in pri-
jateljskih gasilskih društev, KS Pod-
brdo in domačih društev, s katerimi 
gasilci tesno sodelujejo.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

^ADR[KE ^EMINARCE SE 
SRE^ujEjO DVE DESETLETjI 
^adrg – Za precej ovinki in grapami 
ter nekaj vodami sredi hribovja leži 
vas Čadrg. Kot vsaka vas ima tudi 
Čadrg svoje posebnosti – in ena ta-
kih smo Čadrške čeminarce.

Pa naj najprej razčistimo naše ime. 
Beseda čeminarce skriva svoj izvor 
v čeminu – dimniku. In vsaka čeča 
(dekle) ali žena, ki ima na družinski 
hiši v Čadrgu svoj dimnik, ne glede 
na to ali v vasi živi ali ne, je Čadrška 
čeminarca. Ta »laskavi naziv« je 
»vstopnica« za vsakoletno srečanje, 
ki se zgodi med 8. marcem in veliko 
nočjo. Marsikam so šle in od marsi-

kje smo prišle, ko pa smo skupaj, 
nas je blizu 30 in med najmlajšo ter 
najstarejšo je več kot 70 let. 

Organizacija srečanja kroži – vsako 
leto je zanjo odgovorna ena hiša, 
včasih dve, kar pomeni dve do tri 
posameznice. Na železnem reperto-
arju so tombola, ob kateri ne manjka 
smeha in komentarjev, obdarovanje 
»okroglih« jubilantk ter igra domače-
ga (ženskega) kulturno umetniškega 
društva (KUD). Včasih nas presene-
tijo celo kakšni skriti gostje. Medtem 
ko organizatorke mislijo in pripravlja-
jo vse podrobnosti, se »članice« 
KUD že dodobra nasmejimo na va-
jah za aktualno igro. Hvaležnemu 
čeminarskemu občinstvu smo tako 
doslej uprizorile balet Labodje jeze-
ro, ustanovile čadrško žensko gasil-
sko brigado, zmagale kot pionirski 
zbor v šovu Čadrg ima talent, odkri-
vale lokalne posebnosti v igri Moj 
Čadrg …, letos pa obujale spomine 
na vaško šolo. Prva leta so organi-
zatorice družbo gostile doma, od 
kar pa so Pri Lovrču uredili ekološko 
turistično kmetijo, se iz njihove jedil-

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 1, 2018

http://www.mop.gov.si/si/del
http://www.mop.gov.si/si/del
http://www.mop.gov.si/si/del


SO^Asnik, letnik XIX, {t. 1, 2018

( �0 )Iz ob~inskih uprav

Tolminska knji`nica {e 
prijaznej{a do gibalno 
oviranih

Potem ko so v tolminski knjižnici 
svojo dejavnost gibalno oviranim v 
zadnjih letih približali že z ureditvijo 
klančine do galerije v pritličju, zame-
njavo vhodnih vrat in namestitvijo 
video povezave vhoda z izposojeval-
nim pultom ter preureditvijo sanita-
rij, so tem pridobitvam letos dodali 
še eno. Župan Uroš Brežan in pred-
stavnica švicarske fundacije Thoolen 
Foundation Vaduz v Sloveniji Branka 
Hobič sta v drugi polovici januarja v 
uporabo predala osebno dvigalo, ki 

VGRADITVE OSEBNEGA DVIGALA so se razveselili gibalno ovirani na invalidskih vozičkih in 
njihovi skrbniki, številni starejši uporabniki, starši z otroškimi vozički, nenazadnje pa tudi knji-
žnično osebje. Dvigalo sta v uporabo predala predstavnica švicarske fundacije Branka Hobič in 
župan Uroš Brežan.

naložb v lokalno javno infrastrukturo, 
ki so občini namenjena na podlagi 
23. člena Zakona o financiranju občin.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Z zaklju~kom del 
spremenjen prometni re`im

Z ureditvijo oziroma razširitvijo 
približno 100-metrskega odseka ceste 
za trgovskim centrom Hofer v Tolmi-
nu so izvajalci zaključili v drugi po-
lovici februarja. Gre za cesto, ki ob-
močje stanovanjskih hiš v ulici Pod 
Brajdo povezuje z bližnjim krožiščem 
na državni cesti. Z ureditvijo cestišča 
na pet metrov širine in izvedbo 1,20 
metra širokega pločnika na tem od-

seku je izboljšana varnost za vse 
udeležence v cestnem prometu, na 
celotnem delu od krožišča do konca 
obnovljenega odseka pa je Občina 
Tolmin uredila še kabelsko kanaliza-
cijo za javno razsvetljavo in odvo-
dnjavanje ceste. Skupna vrednost 
naložbe je znašala približno 47.000 
evrov. Poudariti velja, da se je z za-
ključkom del na tem odseku spreme-
nil tudi prometni režim, saj je predno-
stna cesta prav ta, ki pelje proti stano-
vanjski soseski. Vozniki morajo torej 
pri zavijanju na parkirišče trgovskega 
centra Hofer oziroma vključevanju z 
njega počakati na prosto pot.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

je bilo po besedah direktorice Knji-
žnice Cirila Kosmača Tolmin Jožice 
štendler kljub siceršnjemu dobremu 
posluhu Občine Tolmin do sedaj pre-
velik finančni zalogaj. Prva skica za 
dvigalo namreč sega že v leto 2006. 
S 30.000 evri donacije, ki jo je na 
pobudo Vojka Hobiča od švicarske 
fundacije lani poleti zagotovila Bran-
ka Hobič, 35.000 evri iz občinskega 
proračuna in nekaj lastnimi sredstvi 
jim je uspelo tudi to. Kot je ob tej 
priložnosti povedala Hobičeva, gre za 
fundacijo, ki z donacijami pomaga 
izboljševati življenje starejših in oseb 
s posebnimi potrebami, njeni visoki 

Utrinki

IZVAJALCI SE PO RAZŠIRITVI IN TEMELJITI UREDITVI odseka ceste za trgovskim centrom 
Hofer umikajo, vozniki pa naj bodo pozorni predvsem na spremembo prometnega režima.

Utrinki

LETOŠNJA PREDSTAVA RDEČA KAPICA V PROMETU, v kateri so nastopili starši otrok, ki 
obiskujejo vrtec v Volčah, je pod okriljem vzgojiteljice Nade Bellomo in vzgojitelja Matica Ma-
vrija presegla vsa pričakovanja. Foto: Robert Barbič

nice in od Marijine kuhe ne prema-
knemo več. 
Pravijo, da preveč žensk na kupu 
dela veter, kliče dež, skratka – ka-
žin. No, pri nas tisti čas vladajo 
smeh in dobrotljive debate, skozi 
okno pa res ne gledamo. Ko torej 

naslednjič pridete v sončni Čadrg 
na sprehod ali po sir, ki ga delajo 
naši pobi (fantje), se ob pogledu na 
čemine mogoče nasmehnete tudi vi 
.
Marjeta Albinini, članica Čadrških 
čeminarc

ČADRŠKE ČEMINARCE – Marsikam so šle in od marsikje so prišle, ko pa so skupaj, jih je blizu 
30, med najmlajšo ter najstarejšo pa je več kot 70 let razlike. Foto: Nastja Dejak

RDE^A KAPICA V PROMETu 
PRESEGLA PRI^AKOVNjA
Zgornje Poso~je – Že nekaj let za-
pored se starši otrok, ki obiskujejo 
skupino Zmajčki v vrtcu v Volčah, z 
veseljem odzovemo povabilu vzgoji-

teljic, prebudimo v sebi igralski duh 
in otrokom pripravimo predstavo. 
Letošnja Rdeča kapica v prometu 
pod vodstvom vzgojiteljice Nade 
Bellomo in vzgojitelja Matica Ma-
vrija je presegla vsa pričakovanja, 
saj je po izvedbi v Volčah in ponovi-
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Utrinki

predstavniki pa si bodo pridobitev 
tolminske knjižnice v živo ogledali v 
naslednjih mesecih.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Festivalski turizem da,  
a s spremljanjem njegovega 
obsega in pogojev

Po dveh desetletjih dolgi festivalski 
tradiciji v širši okolici tolminskega 
Sotočja je lani na eni strani začelo 
primanjkovati razpoložljivih terminov 
za vse organizatorje, ki jih je zani-
mala izvedba poletnega programa na 
tem območju, na drugi strani pa je 
bilo v lokalnem okolju zaznati raz-
lične odzive na podaljševanje festival-
skega obdobja. Občina Tolmin se je 
tako znašla pred izzivom, kako festi-
vale kot pomemben in prepoznaven 
turistični produkt upravljati v prihod-
nje, zato je na pobudo župana Uroša 
Brežana v ta namen naročila študijo 
vplivov festivalskega turizma, ki so 
jo pripravili na Fakulteti za uporab-
ne družbene študije v Novi Gorici 
(FUDŠ). Vodja projekta prof. dr. Ma-
tej Makarovič in njegovi sodelavci so 
v okviru projekta med oktobrom in 
decembrom 2017 izvedli raziskavo 
javnega mnenja o odnosu lokalnega 
prebivalstva do festivalskega turizma 
v občini (telefonska anketa 410 oseb, 
skupinski in individualni intervjuji) 
ter analizirali ekonomske učinke in 

SLIKA: UČINKI FESTIVALSKE PONUDBE IN FESTIVALSKEGA TURIZMA NA OBČINO TOLMIN PRIKAZUJE, da anketiranci te učinke v večini 
vidijo kot (izrazito) pozitivne na vseh navedenih področjih. Predvsem pozitiven učinek opazijo pri splošni turistični ponudbi občine (povprečna 
ocena 4,2 od 5), občini na splošno (povprečna ocena 4,1) ter na kulturnem dogajanju v občini (povprečna ocena 4,1). Vir: FUDŠ, 2017

tvama na Volarjih in v Tolminu sledilo 
povabilo na prave odrske deske. 
Odziv po uprizoritvah v Kulturnem 
domu Kobarid in Kulturnem domu 
Bovec je bil nad vsemi pričakovanji, 
saj so pohvale kar deževale. K temu 
je zagotovo pripomogla doživeta igra 
staršev, pestra in poučna vsebina, 
zabavni vložki, posebni učinki ter so-
delovanje redarjev in policistov, ki so 
otroke ob zaključku predstave prija-
zno opozorili na pomen varnosti v 
prometu.
A. M., sodelujoča

PROjEKTNI ZBOR TABORA 
MLADIH PEVCEV 
PRIMORSKE ZAPEL NA 
LjuBLjANSKEM GRADu
Ljubljana – Projektni zbor Tabora 
mladih pevcev Primorske, ki smo ga 
prvič organizirali avgusta lani v Tol-
minu, se je ponovno zbral in 24. ja-
nuarja na Ljubljanskem gradu zapel 
na prireditvi ob podelitvi Odličij in 
priznanj Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti za leto 2017.

PEVCI PROJEKTNEGA ZBORA TABORA MLADIH PEVCEV PRIMORSKE so na željo nagraje-
nega Stojana Kureta sooblikovali program podelitve Odličij in priznanj Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti za leto 2017. Foto: arhiv JSKD

Na šestdnevnem taboru je 60 pev-
cev mladinskih pevskih zborov iz Pri-
morske in drugih krajev Slovenije 
svoje pevsko znanje nadgrajevalo s 
priznanimi strokovnjaki za zborovsko 
petje. Glavni gonilni sili tabora sta bi-
la poleg domače zborovodkinje Bar-
bare Kovačič tudi zmagovalka prve-
ga državnega tekmovanja za mlade 

dirigente Petra Grassi in mednaro-
dno uveljavljeni dirigent Stojan Ku-
ret. Oba sta za svoje izjemno delo 
prejela nagrade Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD). Petra 
Grassi, ki so jo ob dogodku predsta-
vili kot vsestransko glasbenico, »ki 
je dejavna kot pianistka, zborovod-
kinja, pevka in skladateljica in je 

kljub svoji mladosti nanizala izje-
mne ustvarjalne dosežke na po-
dročju vokalne glasbe«, je prejela 
Zlati znak JSKD. Stojan Kuret, 
»eden najuspešnejših slovenskih 
dirigentov, glasbeni pedagog in 
neutrudni organizator, ki s svojo 
globoko umetniško strastjo, proni-
cljivo ustvarjalnostjo in izjemnim 
čutom za prefinjenost navdušuje 
najzahtevnejše poslušalce tako 
doma kot v tujini«, pa je prejemnik 
letošnjega najvišjega odličja, Zlate 
plakete za življenjsko delo na glas-
benem področju.

V veliko čast nam je, da je prav Sto-
jan Kuret izrazil željo, da program 
podelitve sooblikujejo pevci projek-
tnega zbora Tabora mladih pevcev 
Primorske. Slavnostno prireditev, na 
kateri sta zbrane nagovorila tudi di-
rektor JSKD mag. Marko Repnik in 
minister za kulturo Tone Peršak, so 
pevci otvorili z Zdravljico in nato pod 
vodstvom Barbare Kovačič in Petre 
Grassi ter ob spremljavi Nike Kova-
čič zapeli še štiri pesmi.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin
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okoljsko obremenitev festivalskega 
ter širšega vplivnega območja.

Na podlagi vseh ugotovitev, prido-
bljenih v raziskavi, so pripravljavci 
oblikovali deset okvirnih priporočil, 
pri čemer so posebej izpostavili, da 
»je neposredni ekonomski učinek fe-
stivalov na Tolmin relativno skro-
men« in da je njihov glavni pozitivni 
doprinos »predvsem v tem, da občino 
Tolmin vsaj v določeni meri preme-
ščajo od obrobne pozicije v nacional-
no in mednarodno relevantno sredi-
šče«. Med priporočili pripravljavci 

študije navajajo, da je festivalski tu-
rizem v Tolminu zaradi pozitivnih 
učinkov treba ohraniti in spodbujati, 
a ob tem paziti na njegov obseg in 
pogoje. Odsvetujejo nadaljnje pove-
čevanje števila festivalov na Sotočju 
v času poletne sezone oziroma pri-
poročajo razmislek o zmanjšanju 
njihovega števila, pri čemer pa je bi-
stveno ohraniti tiste, ki pritegnejo 
največ obiskovalcev in ki so prek svo-
jih organizatorjev izrazito vpeti v 
lokalno okolje. Na ta način bi bili 
poletni tedni spet namenjeni tudi 

drugim turističnim dejavnostim, ki se 
v zadnjih letih prav tako pospešeno 
razvijajo. Na festivalskem območju je 
potrebna še dokončna ureditev ko-
munalne infrastrukture, prav tako 
pripravljavci svetujejo spodbujanje 
trajnostno usmerjene organizacije 
(omejevanje pretiranega hrupa, mi-
nimalizacija količine odpadkov in 
njihovo ločeno zbiranje) ter dogovor 
z organizatorji glede dostopa do 
obrežja Soče tudi v času festivalov. 
Med priporočili izpostavljajo obliko-
vanje koordinatorja na ravni lokalne 
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skupnosti, ki bo skrbel predvsem za 
usklajevanje z in med organizatorji, 
z lokalnimi deležniki in zavodom za 
turizem, vključevanje lokalnih ponu-
dnikov, obveščanje javnosti ter skupaj 
z občino za dialog z občani in orga-
nizatorji. Nazadnje študija priporoča 
še preučitev možnosti dodatnih oblik 
turizma, tudi festivalskega, ki niso 
vezane na poletno turistično sezono 
in bi omogočale dodatne pozitivne 
učinke skozi celo leto. Na ta način bi 
po navedbah pripravljavcev študije, 
ki je v celoti objavljena na spletni 
strani občine www.tolmin.si, zagoto-
vili večjo kakovost bivanja v Tolminu, 
manjše učinke na okolje ter močnej-
šo vpetost lokalnega prebivalstva v 
festivalsko dogajanje na eni in festi-
valov v lokalno okolje na drugi stra-
ni – a hkrati brez bistvenega zmanj-
šanja števila festivalskih turistov. 
Obenem so opozorili, da »odsotnost 
ustreznih in premišljenih ukrepov lah-
ko na prvi pogled visoko podporo 
festivalom, ki jo kaže kvantitativni 
del naše javnomnenjske raziskave, v 
prihodnje lahko zelo hitro prevesi v 
smer večinskega nasprotovanja«.

O usmerjanju festivalskega dogaja-
nja na območju Tolmina v prihodnje 
je na seji 27. februarja razpravljal ob-
činski svet. Upoštevajoč ugotovitve in 
okvirna priporočila pripravljavcev 
študije, glavne poudarke javne raz-
prave na to temo, ki je bila 5. febru-
arja v tolminskem kinogledališču, ter 
mnenje večjih turističnih ponudnikov 
v občini, so se predlagani ukrepi ob-
činske uprave vezali na temeljitejši 

nadzor nad organizatorjevim izvaja-
njem odločb občinske uprave, zmanj-
šanje števila festivalov v letih 2018 in 
2019, pripravo pravilnika za organi-
zacijo ter izvajanje festivalov od leta 
2020 dalje in imenovanje komisije za 
spremljanje festivalov. Občinski svet 
je sprejel predlagane sklepe, pri če-
mer je predlog sklepa glede omejitve 
števila festivalov v letih 2018 in 2019 
na predlog odbora za kmetijstvo, tu-
rizem in razvoj podeželja spremenil 
tako, da je v teh dveh letih v Tolminu 
možno izvesti vseh sedem poletnih 
festivalov, ki so na Sotočju gostovali 
tudi v letu 2017. Skupno število festi-
valskih dni pri tem ne bo smelo pre-
seči lanskega.
Špela Kranjc

Razglasili najuspe{nej{e 
{portnike lanskega leta

Kinogledališče Tolmin je 7. marca 
gostilo podelitev priznanj v letu 2017 
najuspešnejšim športnikom iz občine 
Tolmin. Skupno so podelili 32 pri-
znanj Občinske športne zveze (OŠZ) 
Tolmin, nato pa razglasili še naj 
športnika in naj športnico med mla-
dimi ter naj športnika in naj športni-
co v članski konkurenci po izboru 
Strokovnega sveta za šport pri Za-
vodu za kulturo, šport in mladino 
(ZKŠM) Občine Tolmin.

Izvršni odbor OŠZ Tolmin je pre-
jemnike priznanj tokrat določil na 
podlagi novega pravilnika, ki ga je še 
pred podelitvijo predstavil predse-
dnik zveze Borut Jermol. Za športne 
dosežke v letu 2017 so bronasti znak 

prejeli tej Medved in Blaž kragelj 
iz Modelarskega kluba (MK) Tolmin, 
tomaž Rutar iz Košarkarskega kluba 
(KK) Tolmin in ekipa U-15 KK Tol-
min, šest srebrnih znakov so si raz-
delili Pia Gerbec, Žan Gašperčič, 
evelina lipušček in Anita Sovdat 
(vsi Atletsko društvo (AD) Posočje) 
ter Zala kragelj iz Karate kluba (KK) 
Goryu in članska ekipa Nogometne-
ga kluba (NK) TKK Tolmin. Med 
prejemniki 11 zlatih znakov je bilo 
osem članov AD Posočje: lea kenda 
Drekonja, Martin leban, Blaž kra-
gelj, Gaja leban Jež, Ajda Sovdat, 
Marta Marija leban, Žana Sovdat 
in Andrej Skočir, zlati znak pa so 
prejeli Andraž Flajs in tadej Soten-
šek iz Ribiške družine (RD) Tolmin 
- sekcija kasting ter ekipa U-17 KK 
Tolmin. Z bronastim kipcem je OŠZ 

Tolmin nagradila osem športnikov: 
Matica Piriha, Matijo Hrasta in An-
žeta Gabrščka (vsi MK Tolmin), tja-
šo Flajs in toma Sotenšeka (oba RD 
Tolmin - sekcija kasting), Jureta ško-
berneta iz Šahovskega kluba (ŠK) 
Posočje ter ekipi mnogoboja U-12 in 
U-14 iz AD Posočje. Srebrni kipec sta 
prejela igor Vidič (KK Tolmin), član 
veteranske košarkarske reprezentan-
ce Slovenije, ki je zmagala na svetov-
nem prvenstvu za veterane +55 v 
Italiji, in Aljaž Markič (KK Goryu) 
za 3. mesto na mladinskem svetov-
nem prvenstvu v Italiji. Plaketo OŠZ 
Tolmin si je za dolgoletno delo na 
področju planinstva in pohodništva 
prislužila Miranda Ortar iz Planin-
skega društva Tolmin.

Naj športnike, športnice in športne 
ekipe v občini Strokovni svet za šport 

NAJVEČ JE BILO PREJEMNIKOV bronastega, srebrnega in zlatega znaka Občinske športne 
zveze Tolmin, tokrat 21 od skupno podeljenih 32 priznanj. Foto: Foto Červ

Utrinki

ZAPELO VE^ KOT TRISTO 
PEVCEV
Tolmin, Kobarid – Tretji konec te-
dna v februarju je v organizaciji Ob-
močne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti (JSKD) 
Tolmin in ob pomoči vseh treh poso-
ških občin potekala tradicionalna 
Revija pevskih zborov Zgornjega Po-
sočja, na kateri je zapelo več kot tri-
sto pevcev iz šestih ženskih, petih 
mešanih in osmih moških sestavov. 
Revijalni program je bil tudi letos ze-
lo raznolik – od umetnih do sakral-
nih skladb, priredb slovenskih ljud-
skih in drugih. Vsak večer so pevci 
zaključili s skupno pesmijo. Tokrat je 
bil to venček treh ljudskih: Gor in 
dol po sried vasi, Da bi jaz znala in 
Magdalenca.

Na prvem koncertu v Kinogledališču 
Tolmin so zapeli Moški pevski zbor 

Golobar Bovec, Ženski pevski zbor 
Sožitje Podmelec, Moški pevski 
zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, 
Mešani pevski zbor Zdravko Munih 
Most na Soči in Komorni zbor Musi-
ca Viva Tolmin.

Drugi koncert v Kulturnem domu 
Kobarid so oblikovali Vocal Bača 
Podbrdo, Vokalna skupina Gadičke, 
Mešani pevski zbor Canto ergo sum 
Tolmin, Vokalna skupina Drežnica, 
Vokalna skupina Snežet, Komorni 
zbor Iskra Bovec in Mešani pevski 
zbor Planinska roža Kobarid.

Revijo so v nedeljo v Kinogledališču 
Tolmin zaključili Moški pevski zbor 
Ivan Laharnar – Planota, Ženski 
pevski zbor Žarek, Pevska skupina 
Kresn’ Idrija pri Bači, Vokalna 
skupina Flance, Oktet Simon 
Gregorčič Kobarid, Mešani pevski 
zbor Sveti Anton Kobarid in Moški 

PEVCI SO VSAK VEČER ZAKLJUČILI S SKUPNO PESMIJO – VENČKOM TREH LJUDSKIH. 
Prvi večer je zborom oddirigirala zborovodkinja Erika Bizjak, drugi večer Mirjana Antih Čebokli, 
zadnji večer pa je pred pevce stopil zborovodja Matej Kavčič (na fotografiji). Foto: Foto Červ
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BOGOMIR DOLENC bo na svoji poti od ma-
ratona do maratona 42-kilometrsko razdaljo 
29. septembra pretekel tudi v Tolminu. Upa 
na čim večjo spodbudo in družbo sotekačev. 
Foto: arhiv projekta

OB^INA	TOLMIN	IMA	TRENUTNO	OBJAVLJENE	NASLEDNJA	JAVNA	RAZPISA:
• Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za 

pospe{evanje razvoja malega gospodarstva v ob~ini Tolmin v letu 2018, 
za katerega morajo vloge prispeti najkasneje do 2�. novembra 2018 do 
12. ure.

• Javni razpis o dodeljevanju pomo~i za turisti~ne prireditve v ob~ini Tolmin 
za leto 2018, za katerega morajo vloge prispeti najkasneje do torka, 10. 
aprila 2018, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci dosto-
pna na spletni strani ob~ine www.tolmin.si, zainteresirani pa jo lahko vsak 
delovni dan od 8. do 1�. ure brezpla~no prevzamejo tudi v tajni{tvih Ob~ine 
Tolmin. Na spletni strani so objavljeni tudi kontakti oseb, na katere se lahko 
obrnete za dodatne informacije v zvezi z razpisoma.

ZKŠM Tolmin izbira na podlagi po-
datkov o športnih dosežkih, ki jih 
klubi posredujejo OŠZ Tolmin v okvi-
ru predlogov za njena priznanja, po-
datkov Olimpijskega komiteja Slove-
nije o kategoriziranih športnikih in 
morebitnih drugih predlogov klubov 
in društev iz občine. Nagrade sta po-
delila župan Uroš Brežan in predse-
dnik strokovnega sveta Mladen Jova-
nović. Za naj mlado športnico občine 
Tolmin v letu 2017 so razglasili špor-
tnico mladinskega razreda Mio Med-
ved iz Kajakaškega kluba Soške elek-
trarne (SE) za 5. mesto na mladinskem 
svetovnem in 8. mesto na mladinskem 
evropskem prvenstvu, zmago na 
mednarodni tekmi in dve prvi mesti 
na mladinskem državnem prvenstvu. 
Naj mladi športnik leta 2017 je postal 
športnik perspektivnega razreda kle-
men Smrekar, sicer član Košarkar-
skega kluba Triglav Kranj in eden 
glavnih igralcev slovenske reprezen-
tance, ki je na kadetskem evropskem 
prvenstvu v črni gori osvojila 10. 
mesto. Naziv naj športnica občine 
Tolmin je pripadel športnici medna-
rodnega razreda Alji kozorog iz Ka-
jakaškega kluba SE, ki je v lanskem 
letu med svoje dosežke vpisala 9. 
mesto na tekmi svetovnega pokala v 
Italiji in 13. mesto na evropskem 
članskem prvenstvu v Tacnu ter mo-
štveno 2. mesto na evropskem prven-
stvu za mladince in mlajše člane v 
Nemčiji. Za naj športnika občine Tol-
min v letu 2017 so razglasili njenega 
klubskega kolego, športnika svetov-
nega razreda luko Božiča, ki se je 
na članskem evropskem prvenstvu v 

Tacnu izkazal z 2. in 10. mestom, na 
tekmah svetovnega pokala s 4. in 7. 
mestom, v skupnem seštevku svetov-
nih pokalov pa se je v slalomu med 
člani zavihtel na 5. mesto. Naziva naj 
ekipa strokovni svet ni podelil niti v 
članski niti v kategoriji mladih, saj je 
ocenil, da leto 2017 ni prineslo eki-
pnih rezultatov, ki bi upravičevali 
podelitev tako visokega naziva.
Špela Kranjc

Za Male viteze bo maraton 
odtekel tudi v Tolminu

Športno-dobrodelni projekt 42/42 
– 42 maratonov v 42 dneh, v katerem 
bo velenjski tekač Bogomir Dolenc 
za dober namen med 25. avgustom 
in 5. oktobrom čisto vsak dan prete-
kel 42-kilometrsko razdaljo, bo v 
okviru teka soTočEK 29. septembra 
gostil tudi Tolmin. Cilj projekta je s 
tekom in s spremljajočim programom 
v tem obdobju zbrati denarna sred-
stva v višini 100 tisoč evrov, ki jih bo 
prejela Ustanova Mali vitez. Ta po-
maga mladostnikom, starejšim od 16 
let, ki so v otroštvu preboleli raka: 
pospešuje raziskave poznih učinkov 
zdravljenja, ozdravljenim blaži posle-
dice zdravljenja – jim pomaga s teh-
ničnimi pripomočki in jih podpira pri 
pridobivanju svojim sposobnostim 
ustrezne izobrazbe, vsako leto pode-
li nekaj štipendij, organizira letovanja 
in rehabilitacije, obenem pa ozavešča 
javnost o posledicah raka v otroštvu. 
V Sloveniji je trenutno okoli tisoč 
Mladih vitezov, v občini Tolmin pet.

častno pokroviteljstvo projekta je 

prevzel predsednik države Borut Pa-
hor, kot podpornico in ambasadorko 
najdemo varuhinjo človekovih pravic 
Vlasto nussdorfer, podprli pa so ga še 
Olimpijski komite Slovenije, Športna 
unija Slovenije, Atletska zveza Slo-
venije in lokalne športne zveze ter 

občine in nekatera podjetja. »Bogomir-
ja Dolenca sem srečal na izjemni do-
brodelni prireditvi Živimo življenje z 
nasmeškom konec januarja v Tolmi-
nu, kjer smo zelo uspešno zbirali sred-
stva za letošnje rehabilitacijsko leto-
vanje Podružnične šole za izobraže-
vanje in usposabljanje otrok s poseb-
nimi potrebami pri OŠ Tolmin. Vzduš-
je je bilo več kot primerno za dogovor 
za podporo še enemu ambicioznemu 
dobrodelnemu projektu. Verjamem, 
da bo uspešen in da ga bomo tudi v 
Tolminu množično podprli,« uvrstitev 
Tolmina na zemljevid 42 maratonov 
pozdravlja župan Uroš Brežan.

Sredstva za ustanovo Mali vitez se 
zbirajo z donacijami podjetij, sms 
sporočili, delom štartnin, ki jih bodo 
odstopili organizatorji tekaških prire-
ditev, in prostovoljnimi prispevki na 
dogodkih. Ker je namen projekta tu-
di promocija gibanja, bo Dolenc vesel 
spodbude vsakega, ki se mu bo po 
svojih močeh pridružil na katerem 
od dnevnih tekov.
Špela Kranjc

Utrinki

pevski zbor Poljubinj.

Z omenjeno revijo in podobnimi sre-
čanji JSKD nudi možnost vsem ljubi-
teljskim kulturnikom, da se predsta-
vijo širši javnosti. Revija ni tekmova-
nje, ima pa značaj izbirne prireditve 
za uvrstitev pevskih zborov na ob-
močno, regijsko ali državno kakovo-
stno raven. Strokovno uho je bil tudi 
letos v Bovcu rojen skladatelj, peda-
gog in zborovski dirigent Ambrož 
Čopi.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

KONCERT KVARTETA KARIK 
OB IZIDu ZGO[^ENKE
Tolmin – Prvo februarsko soboto je 
ob izidu zgoščenke z naslovom Pi-
semce pred polno dvorano Kinogle-
dališča Tolmin potekal koncert Kvar-
teta Karik. Pevci kvarteta Andrej 

Hvala (tenor), Miloš Leban (tenor), 
Nejc Leban (bariton) in Damijan 
Cvek (bas) so svojo prvo zgoščenko 
posneli lansko pomlad v cerkvi sv. 
Antona nad Kobaridom. Gre za izku-
šene pevce, ki že vrsto let prepevajo 
ter igrajo tudi v drugih pevskih in 
glasbenih skupinah.

Koncert so stkali iz repertoarja slo-
venskih ljudskih in umetnih skladb, 
obiskovalci pa so lahko slišali tudi 
gospel ter dalmatinske klapske pe-
smi, ki zasedbi še posebej »ležijo«. 
Pevce odlikuje intonančno čisto pe-
tje, občutek za pretanjene zvočne 
nianse, vsak od njih pa se je tisti 
dan izkazal tudi kot solist.

Kot gostje so v sklopu koncerta na-
stopili tudi Poljanski orgličarji z izbo-
rom ljudskih in umetnih skladb.
C. D.

ČLANI KVARTETA KARIK so leta 2016 kot gostje nastopili na koncertu Prifarskih muzikantov v 
ljubljanskem Cankarjevem domu. Foto: Branka Timpram (Fotim)
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Zgodovina tolminske 
osnovne {ole skozi 
~as

Lansko leto je bilo za tolminsko 
osnovno šolstvo jubilejno leto, saj je 
minevalo 200 let od omembe tolmin-
ske šole in 40 let od ustanovitve Šolske-
ga centra Tolmin (takrat Šolskega cen-
tra Vojvodina). Ob tej priložnosti je 
bil izdan zajeten zbornik, v katerem 
je v prvem delu predstavljeno zgodovin-
sko dogajanje ter prispevki nekdanjih 
zaposlenih in učencev. Drugi del je 
namenjen dogajanju v zadnjem dese-
tletju. Poleg matične šole so v zborni-
ku našle prostor tudi vse tri podru-
žnične šole (PŠ): PŠ Volče, PŠ Kamno 
ter PŠ za izobraževanje in usposablja-
nje otrok s posebnimi potrebami. 
Zbornik je obogaten s fotografijami.

NASLOV: Zgodovina tolminske 
osnovne šole skozi čas. Zbornik ob 
40. obletnici stavbe Osnovne šole 
Franceta Bevka Tolmin. UREDNIŠKI 

ODBOR: Denise šuler Rutar in Do-
lores Fon Bon. IZDALI IN ZALOŽILI: 
Občina Tolmin in OŠ Franceta Bevka 
Tolmin. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tol-
min, 2017. NAKLADA: 700 izvodov. 
ŠTEVILO STRANI: 303. FORMAT: 
21,2 cm × 30,2 cm. VEZAVA: trda.

Knji`na polica

Vode ({e) dovolj
Zbornik o vodah na Tolminskem 

Vode (še) dovolj je v lanskem letu 
izdal Tolminski muzej. Raziskovalno 
zanimanje za to temo je spodbudilo vse 
širše družbeno zavedanje o pomenu 
vode, njenem ohranjanju in zagotavlja-
nju vsem ljudem, predvsem pa »vsako-
dnevno soočanje z negativnimi po-
sledicami prekomerne in brezbrižne 
rabe vode ter opuščanje nekdanje sa-
mooskrbe«. Muzej je leta 2014 orga-
niziral študentski raziskovalni tabor 
‘Voda, vir življenja’. Namenjen je bil 
študentom različnih strok, potekal pa 
je na Šentviški planoti. V pričujočem 
zborniku so zbrani izsledki arheološke, 
biološke, etnološke in geografske sku-
pine, poleg tega pa tudi sedem drugih 
prispevkov »o rabi, pojavnosti in pri-
sotnosti vode na širšem Tolminskem, 
ki je v primerjavi s kraško Šentviško 
planoto, h kateri je bil usmerjen naš 
prvi raziskovalni cilj, prepredeno s 
številnimi potoki in rekami«.

NASLOV: Vode (še) dovolj. Zbor-
nik o vodah na Tolminskem. UREDI-
LA: karla kofol. IZDAL IN ZALOŽIL: 
Tolminski muzej. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Tolmin, 2017. NAKLADA: 300 
izvodov. ŠTEVILO STRANI: 228. 
FORMAT: 16,8 cm × 23 cm. VEZAVA: 
mehka.

Utrinki

NAVDu[ILI S 
SHAKESPEAROVO KLASIKO
Tolmin – Dijaki Gimnazije Tolmin 
smo si pred časom ogledali angle-
ško predstavo v zasedbi gledališča 
American Drama Group Europe. 
Gledališko skupino je leta 1978 v 
Münchnu ustanovil Grantly Mar-
shall. Prve igre so potekale na tam-
kajšnji univerzi in se hitro širile po 
drugih gledališčih v tem mestu. 
Kmalu za tem so nastopali tudi v 

MOŠKA PEVSKA SKUPINA KRESN’ je z ubranimi glasovi pod taktirko Miloša Lebana poleg 
slovenske pesmi poslušalcem pričarala tudi delček Dalmacije in Srbije. Foto: Neja Šorli

drugih nemških mestih, skozi leta pa 
so se razširili po celotni Evropi in 
Aziji. Igralci v glavnem prihajajo iz 
Velike Britanije.

Letos so nam odigrali Shakespearo-
vo najznamenitejše delo o tragični 
ljubezni z naslovom Romeo in Julija. 
Gre za vsem poznano zgodbo o 
dveh mladih zaljubljencih, ki ju loču-
je večni spor med njunima družina-
ma. Med njima se rodi neustavljiva, 
a prepovedana ljubezen. Čeprav 
smo postavljeni v 15. stoletje in te-
ma tovrstne prepovedane ljubezni 
danes pri nas ni več aktualna, nas je 
zgodba vseeno pritegnila. Še pose-
bej zato, ker so bili igralci res vrhun-
ski in so svoje vloge odlično odigra-
li. Celotna igra je bila napeta in nas 
je ves čas ohranjala v pričakovanju, 
kljub temu da smo razplet že prej 
poznali. Kljub tragičnosti same 
zgodbe, so bili v igro vključeni tudi 
humorni vložki, ki so igro naredili še 
pestrejšo. Največji izziv nam pred-
stavljalo razumevanje dokaj zaplete-
ne angleščine takratnega časa, ven-
dar je bila interpretacija igralcev ta-
ko dobra, da smo dogajanje na odru 
vseeno razumeli. Se pa že sprašuje-
mo, s čim nas bodo razveselili na-
slednje leto.
Anja Ivančič, dijakinja 2. b razreda, 
Gimnazija Tolmin

PRVIH DESET LET ZA KRESN’
Idrija pri Ba~i, Tolmin – Leta 2007 
je bil na Idriji pri Bači sv. Miklavž še 
posebej radodaren. Poleg vseh do-
brot, ki jih je pustil v za to nastavlje-
nih košarah, je vasi prinesel tudi nov 
moški pevski sestav – Pevsko skupi-
no Kresn’.

Deset pevcev je tako konec prete-
klega leta pred polno dvorano tol-
minskega kinogledališča obeležilo 
svoj prvi okrogli jubilej. Poslušalcem 
so tisti dan pokazali, da niso samo 

dobri pevci, ampak tudi igralci, sce-
naristi in prijatelji, ki jim zamisli in po-
zitivne energije ne manjka. Zanje za-
gotovo velja mušketirski rek »vsi za 
enega, eden za vse«.

V skoraj dve uri trajajočem progra-
mu so nas popeljali skozi desetletje. 
Izvedeli smo, kako se je vse skupaj 
začelo, od kod ime skupine in kako 
so se trije priženjeni spopadali z va-
sovanjem.

Z ubranimi glasovi so pod taktirko 
Miloša Lebana poleg slovenske 
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Vojska nas ne vzame
Ob obeleževanju stoletnic prve sve-

tovne vojne je Majda Valentinčič 
začutila spodbudo, da uredi družin-
sko zapuščino. Njeni predniki so jo 
hranili v stari zaprašeni škatli, ki ji 
je bila pred leti zaupana v varstvo. V 
njej je bilo shranjenih več kot sto pi-
snih virov iz obdobja prve svetovne 
vojne ter nekaj virov iz pred- in po-
vojnega obdobja. Pr’ Žvanu na Kozar-
ščah so se tako ohranila pisma, do-
pisnice, razglednice, dokumenti in 
fotografije. Valentinčičeva se je ob 
urejanju in povezovanju virov posve-
čala zgodbam, dodala nekaj ustnih 
virov in fotografij, ni pa dopolnjevala 
zapisov z zgodovinskimi dejstvi. V 
pričujoči knjigi izdana »koresponden-
ca Valentinčičevih razkriva usodo 
primorske družine, ki je živela v ne-
posredni bližini prve avstro-ogrske 
bojne linije«.

NASLOV: Vojska nas ne vzame. 

Vojaška in begunska korespondenca 
družine Valentinčič med prvo svetov-
no vojno. UREDILA: Majda Valen-
tinčič. IZDAL IN ZALOŽIL: Tolminski 
muzej. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tol-
min, 2017. NAKLADA: 200 izvodov. 
ŠTEVILO STRANI: 72. FORMAT: 19,9 
cm × 26,9 cm. VEZAVA: mehka.

Gozd iz besed
Zbirka Gozd iz besed, ki je izšla v 

lanskem letu, je prva pesniška izdaja 
Dane ivančič. Pred tem so bile njene 
pesmi in proza predstavljene na lite-
rarnih večerih ter natečajih (pesem 
Emavs je zmagala leta 2004 na lite-
rarnem natečaju Kal v poeziji), neka-
tere tudi objavljene v literarnih in 
spominskih zbornikih.

Kot lahko preberemo v spremni be-
sedi, je pesnica »v besedi gozd, s 
simbolnim pomenom potovanja vase, 
označila tematiko svoje lirike. Ta je 
intimna, osebna, polna primarnih 
občutij, povezanih z naravo, življe-
njem in skrivnostmi bivanja«. Pesmi 
so zbrane v petih razdelkih: Leto in 
dan, Križpotja, Poti, Cvetovi ter Hai-
ku. Zbirko je uredila in oblikovala 
Monika ivančič Fajfar, spremno be-
sedo pa zapisala Slavica Mlekuž.

NASLOV: Gozd iz besed. AVTORI-
CA: Dana ivančič. ZALOŽILA: Samo-

založba. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Bovec, 2017. NAKLADA: 350 izvodov. 
ŠTEVILO STRANI: 80. FORMAT: 13,5 
cm × 20,9 cm. VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnila: 
Mateja Kutin

Utrinki

pesmi pričarali tudi delček Dalmaci-
je in Srbije, za suha grla pa so hu-
domušno poskrbeli kar na odru.

Javni sklad RS za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Tolmin je na 
ta dan poskrbela, da so si možje pri-
peli srebrne, zlate in častne Galluso-
ve značke, nato pa oder prepustili 
gostjam, Vokalni skupini IBIS, ki je 
pod vodstvom Dolores Mrzlikar so-
oblikovala večer. V zadnjem delu 
koncerta je bil oder zopet moško 
obarvan. Pesmi, s katerimi so razve-
selili polno dvorano, so ob jubileju 
posneli tudi na zgoščenko z naslo-
vom Iz src napev krepak. Na koncu 
sta pevska sestava skupaj zapela še 
pesem Tiho Idrijca šumi.

Da je Kresn’ ponos Idrije pri Bači sta 
v zahvali in čestitki poudarila tudi 
predstavnika krajevne skupnosti. 
Kot je ob rojstnem dnevu v navadi, 
ni manjkala niti torta, s katero so sla-
vljenci ob prijetnem druženju v avli 
kinogledališča pogostili številno ob-
činstvo.
Valentina Žbogar

DRuGO MESTO ZA 
MOSTARSKE MI[KE
Most na So~i – Letošnje pustno 
dogajanje na razredni stopnji OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči je bilo 

res posebno. Predvsem za učence, 
ki so pustovali od jutra in nekateri do 
večera, pa tudi za učiteljice, ki smo 
se priprav na pustovanje skrbno loti-
le že nekaj časa nazaj. Najprej smo 
dobili zamisel, da bi se prijavili na 
pustno povorko v Tolminu. Na vpra-
šanje, kaj bomo predstavljali, je bil 
možen odgovor samo en: mostarske 
miške. In sledila je akcija. Z otroki 
smo šivali, merili, rezali, lepili, obla-

čili, zavezovali pri likovni umetnosti, 
v podaljšanem bivanju in pri pouku. 
Ob tem pa ne moremo mimo zahva-
le staršem, ki so idejo podprli in 
nam priskočili na pomoč pri delu.

Na pustni torek dopoldne so se po 
šoli sprehajale vse mogoče šeme: 
od čarovnic, čebelic, princesk, 
muck do vojakov ter likov iz risank in 
filmov. V dolgem sprevodu so se po-
kazali tudi Mostarjem. Pustni torek 

pa se je tu šele dobro začel. Okoli 
40 mostarskih mišk se je zbralo na 
pustni povorki v Tolminu, kjer so po-
žele veliko navdušenje in občudova-
nje gledalcev. Med 17 skupinami so 
zasedle drugo mesto ter si prislužile 
pohvalo in nagrado. Velikanska kola 
sira, ki smo jo izdelali prav za ta dan, 
spominja na prijeten dogodek, po-
gled nanjo pa kar sam vabi k razmi-
šljanju o prihodnjem pustu.
Mojca Florjančič, učiteljica na razredni 
stopnji

STARI GRKI NA PODBR[KI 
[OLI
Podbrdo – Na pustni torek smo se 
na OŠ Simona Kosa Podbrdo učen-
ci in učitelji predmetne stopnje vži-
veli v stare Grke. Učitelji smo učen-
ce motivirali z odigranim prizorom 
pogovorov med starogrškimi modre-
ci. Učenci so se nato razdelili v sku-
pine, imenovane po najbolj znanih 
grških polisih, se zavili v bele rjuhe 
ter se o življenju starih Grkov in nji-
hovem pomenu za današnje življenje 
učili na štirih delavnicah. V anglešči-
ni so spoznavali pomen, začetek ter 
zanimivosti antičnih in modernih 
olimpijskih iger. Učili so se in osvojili 
Pitagorov izrek z izdelavo pentagra-
ma. Spoznali so Hipokratovo prise-

OKOLI 40 MOSTARSKIH MIŠK je na pustni povorki v Tolminu poželo navdušenje in občudova-
nje gledalcev. Med 17 skupinami so miške zasedle 2. mesto in si prislužile pohvalo ter nagrado. 
Foto: Andreja Klobučar
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AKTIVNA ZIMA V [D BA^A 
PODBRDO
Ba{ka grapa – V Športnem društvu 
(ŠD) Bača Podbrdo so z vso vnemo 
začeli z delom že v začetku januarja, 
ko so v telovadnici OŠ Simona Kosa 
v Podbrdu pripravili 13. novoletni 
turnir trojk v malem nogometu. Prija-
vljenih je bilo kar 20 moštev, katerim 
so člani društva postregli tudi s pri-
grizkom in pijačo. Podelitev pokalov 
in denarnih nagrad je pokazala, da 
so bili najbolje pripravljeni v moštvu 
Lime Colina, zadovoljstva pa ni skri-
vala niti domača, drugouvrščena 

ZAGNANI MLADI ČLANI ŠPORTNEGA DRUŠTVA BAČA PODBRDO – Poleg zastavljenih in 
izpeljanih dejavnosti so se člani v drugi polovici februarja zbrali še na občnem zboru. Foto: 
Karmen Kos

PREŠERNI SO BILI TUDI NAJMLAJŠI, ki so ob kulturnem prazniku nastopili na domačem od-
ru. Foto: Erik Gruden

NA PODBRŠKI OSNOVNI ŠOLI so na pustni torek s plesom preganjali zimo. Foto: Sanja Đu-
kić

NA PUSTNI TOREK so se podbrški učenci in učitelji vživeli v stare Grke. Foto: Polona Kenda

go, grške jedi in modrosti prehrane 
za življenje, ki so jih poznali že grški 
modreci. Seznanili so se tudi z gr-
škimi bajkami o Minotavru, Ikaru in 
Dedalu ter Prometeju in jih odigrali.

Ob koncu smo vsi skupaj izvedli še 
čisto prave olimpijske igre v telova-
dnici in tekmovali v duhu »Važno je 
sodelovati, ne zmagati«. Učitelj 
športa nas je spodbudil, naj bo to 
naše vodilo tudi v vsakdanjem življe-
nju. Potrudili se bomo!
Mojca Klavžar

S PuSTNIM PLESOM 
PREGANjALI ZIMO
Podbrdo – Pust se je v torek, 13. 
februarja, trudil pregnati zimo tudi iz 
zasneženega Podbrda. Šolske ho-
dnike so na popoldanskem pustnem 
plesu napolnile čarovnice, levi in su-
perjunaki, vsi skupaj pa smo se za-
vrteli ob zvokih živahne glasbe. Za 
spretno vodenje in organizacijo ple-
sa so poskrbeli devetošolci, za slad-
ke dobrote, ob katerih smo si vsi ob-
lizovali prste, pa učenke 8. in 9. ra-
zreda.

Pustnemu vzdušju smo se prepustili 
tudi delavci šole ter se našemili v 
skupinsko masko. Popoldan je ob 
glasbi, pustnih dobrotah in prijetnem 
vzdušju hitro minil.
Petra Guna, učiteljica slovenskega jezika

TRADICIONALNO PRE[ERNO 
V DOLENjI TREBu[I
Dolenja Trebu{a – Organizirano 
kulturno gibanje se je v majhnem 
kraju ob Idrijci v Dolenji Trebuši za-
čelo leta 1912. Takrat so se zgodaj 
spomladi v gostilni pod cerkvijo se-
stali vidni vaški možje, ki so sesta-
vljali pripravljalni odbor za ustanovi-
tev sprva bralnega društva. Kmalu 
so se oblikovale močne sekcije pev-
cev in igralcev, v zadnjih desetletjih 
pa so močan atribut društva tudi fol-
klorni plesalci ter godci.

Ob kulturnem prazniku tradicionalno 
združijo moči s tamkajšnjo podru-
žnično šolo in za domačine ter izse-
ljene Trebušane uprizorijo žlahtno 
uro prepletanja plesa, petja, igre in 
vseh vrst kulturnega iskrenja, ki ga 
na odru vedno znova polne dvorane 

izvedejo skupaj od dveletnih otrok 
pa do najstarejših upokojenih članov 
prosvetnega društva. Tako so obele-
žili tudi letošnji kulturni praznik, in si-
cer 7. februarja, ko je prepeval tako 
moški kot ženski ter mešani pevski 
zbor Justin Kogoj pod vodstvom 
Mateja Kavčiča, nastopili so otroci 
vrtca in šole s pesmicami in dram-

sko uprizoritvijo, idrijske plese so 
zaplesali plesalci folklorne skupine, 
za vzdušje pa so igrali mladi harmo-
nikarji in folklorni godci. Kulturni 
program se je prešerno zaključil z 
zdravico in dobrotami iz pečic do-
mačink.
Špela Mrak, članica Prosvetnega dru-
štva Justin Kogoj Dolenja Trebuša

ekipa Fantički. Na bronasti stopnički 
je pristalo moštvo Vrhpolje, četrto 
mesto pa je pripadlo ekipi Okrepče-
valnica Tmin.

Približno mesec kasneje je društvo 
zainteresirane povabilo na Soriško 
planino, kjer je potekala tekma v ve-
leslalomu, na snežni progi pa so se 
pomerili tudi deskarji. Bogata pošilj-
ka snega je smučarsko tekmo sprva 
prestavila iz sobote na nedeljo, a tu-
di na tekmovalni dan je bilo treba 
start nekoliko zamakniti. To 46 prija-
vljenih tekmovalcev ni motilo, saj je 
bila zimska idila nepozabna, pa tudi 

Utrinki
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SPREMEMBE PREDPISOV O 
PLOVBI PO CELINSKIH 
VODAH IN uSKLAjENE 
SMERNICE PRISTOjNIH 
MINISTRSTEV
V zimi 2017/2018 smo na Upravni 
enoti Tolmin dejavno pristopili k raz-
čiščevanju nejasnosti na področju 
plovbe po celinskih vodah, saj je bilo 
nejasnosti in različnih pristopov glede 
na teritorij države v preteklosti preveč. 

Od 5. oktobra 2017, ko smo se prvič 
sestali s predstavniki Ministrstva za 
infrastrukturo (MZI) in Uprave RS za 
pomorstvo (URSP), pa do 16. 2. 
2018, ko smo dobili odgovor na še 
zadnjo dilemo od Ministrstva za 
obrambo (MO) oziroma 28. 2. 2018, 
ko smo od MZI prejeli končne Usme-
ritve za enotno izvajanje določb o 
plovbi po celinskih vodah, smo ob 
zelo konstruktivni drži posameznikov 
na teh ministrstvih rešili vse nam znane 
dileme. 

Tako lahko rečemo, da to plovno sezo-
no upravne enote (država) začenjamo 
z jasnimi odgovori in stališči glede plov-
be po celinskih vodah, vključujoč še 
zadnje spremembe predpisov, ki so 

bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 
6/2018.

Zelo na kratko bi zato želel uporabnike 
opozoriti na ključne in morda prej ne-
jasne obveznosti, ki jih imajo na tem 
področju po predpisih države ter po-
sebej opozoriti na morebitne ločene 
predpise lokalnih skupnosti, ki pa jih 
izvajajo in pojasnjujejo občine. 

Na upravni enoti ...

1. mora lastnik čoln vpisati v vpisnik 
čolnov. Ni pa več treba vpisovati špor-
tnih veslaških čolnov, kamor spadajo 
raft, kajak, sit on top, sup ipd. Jasno 
je tudi določeno, kaj ne spada med 
plovila, saj so namenjena za uporabo 
na način, da ga poganja oseba z la-
stnim telesom, kot na primer rečni bob 
(hydrospeed), tubing, bellyak ipd.

2. mora tisti, ki se odloči za izvajanje 
dejavnost dnevnega izposojanja čol-
nov, namenjenih za šport in razvedrilo, 
pravočasno vložiti vlogo za izdajo do-
voljenja. Z dovoljenjem upravna enota 
dovoli opravljanje dejavnosti na predla-
gani lokaciji, če glede na naravne da-
nosti območja, čas, vremenske in 
druge okoliščine ugotovi, da so zago-
tovljeni varnost plovbe, varstvo člove-
škega življenja na vodi in varstvo okolja. 

Javno obvestilo

Dovoljenje se izda za obdobje (do) 
enega leta.

Ker pa morajo biti plovila za dnevno 
izposojo vsako leto pred začetkom od-
dajanja plovil pregledana, mora izvaja-
lec dejavnosti vlogi priložiti seznam 
pregledanih plovil in ta seznam javno 
objaviti na mestu izposoje.  

Pri tem pa še opozorilo, da bo v dovo-
ljenju upravna enota med drugim do-
ločila tudi obveznost, da mora imeti 
vsaj en izmed zaposlenih v delovnem 
času izposojevalnice opravljen preiz-
kus usposobljenosti po programu D, 
in sicer skladno s Pravilnikom o reše-
valcih iz vode, če gre za izposojo plo-
vil na mirnih vodah, v nasprotnem pri-
meru pa mora biti usposobljen po 
programu C (reševalec iz vode na div-
jih vodah).

Prav tako se bo upravna enota v dovo-
ljenju opredelila do splošnih ukrepov 
po 10. členu Zakona o varstvu pred 
utopitvami, ki opredeljuje stalni nadzor 
nad izposojenimi plovili. To pa pomeni 
vsaj to, da mora izposojevalec voditi 
evidenco izposojenih plovil, ki jih izda 
posameznikom, saj fizičnega nadzora 
nad vsakim izposojenim plovilom prak-
tično ni mogoče zagotoviti. 

3. mora tisti, ki želi postaviti in upora-
bljati plavajočo napravo, daljšo od 10 
metrov in širšo od 3 metrov, napravo 
vpisati v vpisnik plavajočih naprav, ki 
ga vodi upravna enota, na območju 
katere se nahaja in uporablja. Za pla-
vajoče naprave se smatrajo stvari, ki 
so stalno privezane oziroma usidrane 
ali položene na dno celinskih voda in 
niso usposobljene oziroma namenjene 
plovbi.

Takih plavajočih naprav, za katere se 
zahteva vpis, je malo. Večinoma so v 
uporabi plavajoče naprave manjših di-
menzij, katerih vpis se ne zahteva. 
Tudi zanje pa se zahteva dovoljenje, ki 
ga po opravljenem pregledu o sposob-
nosti za varno uporabo, ki ga opravi 
klasifikacijski zavod in velja do izteka 
roka, predpisanega za redni pregled 
(praviloma 4 leta), izda upravna enota. 
Če ni ugotovljena sposobnost za varno 
uporabo in ni izdano dovoljenje za stal-
ni privez, sidranje ali položitev na vodno 
dno, se plavajoče naprave ne sme 
uporabljati.

Za podrobnejšo razlago smo vam na 
voljo na Upravni enoti Tolmin.

mag. Simon Leban, načelnik Upravne 
enote Tolmin

Utrinki

klega leta pod Brajdo in po delu Tol-
mina pomagala izpeljati tudi orienta-
cijska sekcija, ki deluje pod okriljem 
Planinskega društva Tolmin. Tekme 
se je skupaj udeležilo 37 tekmoval-
cev, med katerimi so domači člani 
dosegli lepe rezultate. Člani doma-
če sekcije so se skupaj udeležili 12 
tekem zimske lige. V skupnem se-
števku se je najbolje odrezal Natan 
Maj Poženel, in sicer s skupno 
zmago med moškimi v kategoriji B.

Tekmovanja v orientacijskem teku se 
bodo nadaljevala s Slovensko orien-
tacijsko ligo (SOL). Še pred tem pa 
je tolminske orientaciste na Krasu 

čakalo petdnevno mednarodno tek-
movanje Lipica Open 2018, kjer je 
nastopilo kar 1.280 tekmovalcev iz 
25 evropskih držav in Kanade ter 
Rusije. Tako se je na tekmi, ki je po-
tekala med 11. in 14. marcem, po-
leg 240 slovenskih tekmovalcev v 
36 kategorijah pomerilo še 249 Itali-
janov, 232 Avstrijcev, 168 Čehov, 
močne reprezentance pa so imele 
tudi Madžarska, Švedska in druge 
države. Najpomembnejše tekme so 
se odvijale ob koncu tedna. Nedelj-
ska tekma se je štela tudi za eno iz-
med tekem SOL. Prizorišča so se 
selila od Dutovelj, Lokve, Vilenice 

do Dobravelj. Za končni uspeh je bi-
lo treba fizično in psihično vzdržati 
pet dni ter na težkem kraškem tere-
nu, polnem vrtač, kamnitih ograj, 
kamenja, trnja in brinovega grmičev-
ja ohraniti mirno glavo. Sklopa tek-
movanj Lipica Open 2018 so se 
udeležili štirje tekmovalci tolminske 
orientacijske sekcije. Natan Maj Po-
ženel se je udeležil vseh petih te-
kam, Žiga Taljat in Gašper Čopi 
sta se pomerila v sklopu štirih tek-
movanj, medtem ko je na nedeljski 
SOL tekmi sodeloval tudi Simon 
Čopi. Vsi so se borili po svojih naj-
boljših močeh in dosegli lepe rezul-
tate v zelo močni mednarodni kon-
kurenci.
P. D. in M. O., Orientacijska sekcija pri 
Planinskem društvu Tolmin

ogreti so bili dobro. Odrasli so se 
pomerili v treh moških in treh žen-
skih starostnih kategorijah. Prvi trije 
iz vsake kategorije so prejeli meda-
lje, najhitrejšega in najhitrejšo izmed 
njih pa so presenetili s praktičnimi 
nagradami. Šolarji, katerih lepo šte-
vilo je organizatorje najbolj razveseli-
lo, so tekmovali v kategoriji od 1. do 
4. in od 5. do 8. razreda. Na pose-
bej zanje pripravljeni progi so pogu-
mno lovili ravnotežje tudi najmlajši. 
Nekateri so stopili na smuči šele 
pred kratkim na smučarskem tečaju 
v organizaciji ŠD Bača Podbrdo, ki 
na ta način že več desetletij siste-
matsko vzgaja mladi smučarski rod. 
Na udeležbo na smučarski tekmi jih 
bodo spominjale medalje, diplome 
in praktične nagrade.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ORIENTACISTOV ZIMA NI 
ZAuSTAVILA
Slovenija – Zimska liga v orientacij-
skem teku 2017/2018 se je prvo 
nedeljo v marcu uspešno zaključila z 
zadnjo tekmo, ki je potekala v Ajdo-
vščini. V zadnji sezoni je liga obse-
gala 20 raznolikih tekem na različnih 
terenih in krajih po zahodni ter 
osrednji Sloveniji, dve tekmi pa sta 
bili izvedeni tudi pri naših zahodnih 
sosedih.

Eno od tekem je ob pomoči Orienta-
cijskega kluba Azimut konec prete-

NAJBOLJŠI ORIENTACIST TOLMINSKE SEKCIJE Natan Maj Poženel na zmagovalni stopnič-
ki (v sredini). Foto: Andrej Šorli
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SOČAsnik
tudi na Facebooku

https://sl-si.facebook.com/SO%C4%8CAsnik-426819657421606/
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Zakaj ne bi vzeli telefona s seboj?!
Bodite varno povezani

- mobilni paketi
- internet
- telefonija
- televizija
- elektrika

Več kot 70 različnih modelov 
mobitelov priznanih znamk 

tudi v prosti prodaji in 
brez obveznosti do operaterjev 

Trgovina Mobitmin

Rekreativno v pomlad!

Novo

Kje nas najdete?

Po najugodnejših cenah na trgu!
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Društvo Notranja Pot, Ulica Gradnikove Brigade 33 (vhod pri trgovini Lega), Nova Gorica

Z ENERGIJO DOTIKA 
DO BOLJŠEGA POČUTJA

i
Najboljše rezultate 
dosega na področju 
•  ortopedije, 
•  ginekologije, 
•  diabetesa, 
•  revmatizma, 
•  artritisa, 
•  glavobola, 
•  bolezni dihal, 
•  psihičnih težav (depresija, 

stres ...), 
•  kardiovaskularnih boleznih, 
•  bolezni limfnega sistema, 
•  pri saniranju posledic infark-

ta/možganske kapi, 
•  motoričnih in drugih teža-

vah otrok (avtizem, hiperak-
tivnost, Downov sindrom ...) 
itd. 

v NOvO GORIcO 
PRIhAJA RUsKI 

ZDRAvILEc

i
Informacije in 

obvezne rezervacije
na: 031-395-864 

(tatjana) 

MAKSIM OSIPOV, 

magister ljudske 
medicine in 

kiropraktik, ki sodi med 
10 najboljših zdravilcev 

na svetu 
(28. maja–
3. junija). 

Utrinki

PETI TuRNIR TROjK V DOMu 
PuNTARjEV
Kne`a – Zadnji konec tedna v janu-
arju se je v Domu puntarjev odvijal 
peti malonogometni turnir trojk. Na 
letošnji dogodek se je prijavilo 17 
moštev iz Tolminskega in širše Pri-
morske. Dvodnevni turnir je postre-
gel z obilo »fair playa«, dobro igro in 
atraktivnimi potezami. Sobotni večer 
so najbolj zadovoljni zapustili igralci 
ekipe Lime Collina, ki so si po »pe-
nalih« zagotovili prvo mesto. V finalu 
so premagali podbrško ekipo Žara 
team. Tretje mesto so si priigrali tre-
bušarski fantje iz ekipe Golaso, če-
trti pa so bili temperamentni futsaler-
ji iz moštva Sola Lom.

Za naj igralca turnirja je bil izbran 
Andrej Rijavec iz Lime Collina. Prav 
on je v finalu zadel odločilni gol. Pr-
va štiri moštva so poleg pokala in 
denarne nagrade dobila tudi praktič-
ne nagrade, zahvala zanje pa gre 
sponzorjem, ki so podprli organiza-
torje. V okviru prireditve je v soboto 
dopoldne potekal tudi turnir za otro-
ke od prvega do petega razreda 
osnovne šole. Moštva, ki so sodelo-
vala na turnirju, so bila iz Kneže, 
Mosta na Soči in Tolmina. Turnir se 

je odvijal v prijateljskem duhu, zato 
še bolj veseli dejstvo, da so otroci 
igrali bolj za zabavo kot za zmago.

Na mladih svet stoji, v mladini je pri-
hodnost in kot pravi organizator tur-
nirja Bojan Drole, se le na turnirjih 
ter tovrstnih medsebojnih obračunih 
izoblikuje »ta pravi fuzbaler«.
Anja Kavčič Drole, soorganizatorka 
turnirja

NAJ IGRALEC TURNIRJA je postal Andrej 
Rijavec iz Lime Collina, ki je v finalu zadel od-
ločilni gol. Na fotografiji skupaj z avtorico pri-
spevka Anjo Kavčič Drole. Foto: Igor Kragelj

DESETLETjE PLEZALNE [OLE 
PETER MRAK
Most na So~i – Kot običajno smo 
obletnico plezalne šole praznovali v 
začetku leta, le da je bilo letos še 
bolj slovesno, saj smo proslavljali 
10-letnico delovanja. Udeleženci 
praznovanja so se udeležili plezanja 
na steni in treh iger v telovadnici 
(plezalne košarke, vozlanja ter pala-
činkanja na letveniku). Starši in sta-
rejši plezalci so bili v vlogi sodnikov 
in z njihovo pomočjo smo dobili 

končno razvrstitev tekmovalcev. Vsi 
udeleženci tekmovanja so dobili po-
sebno leseno kolajno, poleg tega pa 
še mikavne nagrade, za kar smo 
hvaležni vsem sponzorjem. Večina 
udeležencev srečanja že pleza v 
plezalni šoli, vse ostale pa smo po-
vabili, da se nam pridružijo v zanje 
najbližji lokaciji. Treningi namreč po-
tekajo na Mostu na Soči, v Tolminu, 
Šempasu in Novi Gorici. 
V plezalni šoli plezajo že triletniki in 
drugi predšolski otroci, največ je 
osnovnošolcev, v naših vrstah pa so 
tudi študentje in odrasli, ki se želijo 
naučiti varnega vzpenjanja po nav-
pičnici, pridobiti moč v rokah ter 
premagati strah pred višino. Večina 
naših varovancev se s športnim ple-
zanjem ukvarja za rekreacijo, neka-
teri od njih pa tudi tekmujejo in se 
lahko pohvalijo z zavidljivimi uspehi.
Vsekakor pa vsi skupaj komaj čaka-
mo toplejše dni, ko bomo lahko ple-
zali v naravi in v sklopu poletnih ta-
borov, kjer se bodo pletla nova prija-
teljstva in bomo osvajali vrhove v 
stenah. Če se vi ali vaši otroci radi 
vzpenjate in so vas ob branju članka 
zasrbeli prsti, ste lepo vabljeni v na-
šo družbo. Več o nas si lahko pogle-
date tudi na FB-strani Plezalne šole 
Peter Mrak. 
Peter Mrak, vodja plezalne šole 

VISOKOGORSKA SNE@NA 
VESELICA
Kanin – Sončni Kanin, Občina Bo-
vec in Turizem Dolina Soče so sredi 
januarja organizirali odličen zimski 
dogodek pod Prestreljenikom. Ker 
pogumne spremlja tudi sreča, je bilo 
smučišče in prizorišče na dan priredi-
tve obsijano z visokogorskim soncem.

V Sončnem Kaninu so ob Bum baru 
pripravili pravo koncertno sceno. Na 
priročnem odru je najprej zaigral do-
mači narodnozabavni ansambel Ko-
lovrat Kamno, domače viže pa so na 
prizorišče privabile številne veselja 
željne obiskovalce. Dogajanje je še 
dodatno popestrila televizijska vodi-
teljica Ljubica Špurej Jazbinšek, 
ki je z ansamblom Zaka pa ne tudi 
zapela. Medtem ko so se nekateri 
vrteli po snežnem plesišču, kjer so 
občutki še posebej zanimivi, so dru-
gi uživali v soncu, pogledu na Triglav 
na eni in na Jadransko morje na dru-
gi strani. Po jutranji »nebeški smuki« 
na odlično pripravljenih progah, kot 
se je sam izrazil, se je Snežni veseli-
ci pridružil tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž. Ni mu bilo treba dol-
go čakati na prvo povabilo na ples, 
ki ga je z veseljem tudi sprejel.

»Ljubljanski župan Jankovič pravi, 
da je Ljubljana najlepše mesto na 

svetu, vendar ga moram demanti-
rati. Najlepše mesto je seveda Bo-
vec, najlepše smučišče pa Kanin. 
Poglejte naokoli, poglejte, kakšni 
razgledi! Ob smuki pa želimo smu-
čarjem dati tudi nekaj glasbene za-
bave, hkrati pa to lepoto in veselje 
nas vseh prek TV ekranov ponesti 
tudi v celoten slovenski prostor,« je 
navdušen nad dogajanjem in samim 
obiskom smučišča povedal župan. 
Lahko rečemo, da je dogodek do 
popolnosti uspel, reportažo, ki je bi-
la večkrat objavljena na TV Golica, 
pa si lahko ogledate tudi na spletni 
strani Sončnega Kanina. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

UDELEŽENCI PRAZNOVANJA OB 10-LE-
TNICI PLEZALNE ŠOLE PETER MRAK so se 
udeležili plezanja na steni in treh iger v telova-
dnici (plezalne košarke, vozlanja ter palačin-
kanja na letveniku). Foto: Aleks Vuga

VISOKOGORSKO SNEŽNO VESELICO so 
organizirali Sončni Kanin, Občina Bovec in 
Turizem Dolina Soče.

Utrinki ( �9 )
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( �0 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

2. 4. OKOLICA TOLMINA Pohod v sodelovanju s SPD Trst PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962 

4. 4. (18.00) PODBRDO Dramski krožek Podbrdo: Sem, nisem zvezda? (gledališki ogled JSKD) OŠ Podbrdo

7. 4. VRHOVLJE–KORADA–KANAL Pohod po stopinjah Valentina Staniča PD Tolmin (R. Rauch): 031-756-082 

10. 4. KOBARID, kulturni dom Gledališka skupina Odrski navihanci OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid: Sneguljčica (gledališki ogled JSKD) OŠ Kobarid

13. 4. (17.00) KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede Predavanje Sanje Lončar: Sveža zelenjava 365 dni v letu TD Kobarid

14. 4. BLOŠKA PLANOTA Vzpon na Slivnico (1.114 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962 

14. 4. (20.00) IDRIJA PRI BAČI, krajevni dom Šalamjada 2018 (sprejem salam od 10.00 do 18.30)
ŠKTD Tantadruj: 051-203-162 (Blaž Božič), 
040-375-046 (Gašper Kovačič)

15. 4. TRDINOV VRH Planinski izlet na Trdinov vrh PD Kobarid: https://pdkobarid.com

21.–22. 4. POSAVJE Pohod po Rečiški krožni poti PD Tolmin  (S. Gorjup): 031-344-967

22. 4. (17.00) TRENTA, Info center TNP Primorska poje – zaključni koncert JSKD OI Tolmin

26. 4. TRENTA, Info center TNP Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Severne Primorske JSKD OI Tolmin

1. 5. KRN Tradicionalni vzpon na Krn PD Kobarid: https://pdkobarid.com

prva polovica 
maja

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Potujoča razstava nagrajencev »Constructive Alps« 2017 PRC in knjižnica

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

5. 5. (14.00) VOLARJE Košpar 2018 – Ples v Košpah RD Lahnica – Volarje

6. 5. (15.00) POLJUBINJ Šempav KS Poljubinj (Andrej Leban): 041-516-493

6. 5. Družne planinske poti (skupen pohod več planinskih društev z 
Goriškega in zamejstva) PD Tolmin (M. Vidic): 040-232-898

6. 5. BREGINJ Pohod Marka Redelonghija (skupaj z Benečani) PD Kobarid: https://pdkobarid.com

11. in 16. 5. 
(18.00)

TOLMIN, kinogledališče Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Zgornjega Posočja JSKD OI Tolmin

11.–20. 5. RAZLIČNI KRAJI Teden ljubiteljske kulture (različni dogodki) JSKD OI Tolmin

11. 5.–30. 6. POSOČJE Teden vseživljenjskega učenja 2018
(dogodki bodo potekali na različnih lokacijah v Posočju) Več informacij: www.prc.si/napovedujemo

12. 5. (8.00) TOLMIN 16. EKOpraznik PRC (Peter Domevšček): 031-409-012

13. 5. (15.00) PETROVO BRDO 11. Volfovo srečanje
Društvo Baška dediščina: 
drustvobaskadediscina@gmail.com

15.-16. 5. TOLMIN, CŠOD Soča Krvodajalska akcija Rdeči križ Slovenije, OZ Tolmin: 031-264-073

17. 5. KOBARID, telovadnica OŠ Krvodajalska akcija Rdeči križ Slovenije, OZ Tolmin: 031-264-073

19. 5. KARNIJSKE ALPE Vzpon na Ojstrnik (2.052 m n. m.) PD Tolmin (A. Lužnik): 051-387-864 

19. 5. (19.00) TOLMIN, Športna dvorana 
ŠC Tolmin Zaključna produkcija Plesne šole Urška Tolmin

Suzana Brešan, suzana.bresan@gmail.com, 
041-371-223

20. 5. DOLENJA TREBUŠA–TOLMIN Pohod po Kosmačevi učni poti PD Tolmin (M. Vidic): 040-232-898 

20. 5. BOHINJ Pohod na Rudnico v Bohinju (odhod z vlakom) PD Kobarid: https://pdkobarid.com

25. 5. (predvi-
doma ob 19.00)

TOLMIN, kinogledališče Podelitev občinskih nagrad ob občinskem prazniku (slavnostna seja 
občinskega sveta) Občina Tolmin: 05/38-19-500, info@tolmin.si

27. 5. BRINICA Pohod na Brinico/Monte Briniza (1.636 m n. m.) PD Kobarid: https://pdkobarid.com

27. 5. TOLMIN 42. pohod na Sleme (1.448 m n. m.)
PD Tolmin: 031-756-082 (R. Rauch), 040-
232-898 (M. Vidic), 051-387-864 (A. Lužnik)

30. 5.–5. 6. POSOČJE Teden izobraževanja za trajnostni razvoj PRC (Patricija Rejec): 05/38-41-506

1. 6. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Regijsko plesno srečanje Primorske JSKD OI Tolmin

2. 6. SUŽID Tek prijateljstva Sužid–Nokule PD Kobarid: https://pdkobarid.com

2. 6. TOLMIN Pohod na Žabiški Kuk PD Tolmin (M. Kokošin): 031-890-079 

2. 6. TOLMIN, ulica Klanec Klan’c 2018 (v družbi MePZ Canto Ergo Sum) facebook.com/mpzCES

3. 6. BRDA Pohod Od češnje do češnje PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962 

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (telefonski številki: 05/38-41-502, 05/38-41-510; 
e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 17. maja 2018. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo 
odvijale med 1. junijem in 3. avgustom 2018.
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podatke: 
datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje najaviti 
prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

https://www.facebook.com/mpzCES
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja

